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Választókerületi
programok
Tóváros, Alsóváros, Őrhalmi szőlők
Mészáros Attila
Módosított időpontban, de
mindkét fogadóóráját megtartja
októberben Mészáros Attila. A
Tóvárosi Általános Iskolában október 17-én, hétfőn 17 és 18 óra
között, az alsóvárosi irodájában
pedig október 25-én, kedden 17
és 18 óra között várja a lakosságot az 5. számú választókörzet
önkormányzati képviselője.

Közélet

Novák Rita

Gripenek a levegőben

Véget ért a Magyar Honvédség által szervezett Brawe Warrior és Black Swan elnevezésű
hadgyakorlat. A sorozat egyik részében a
lövészdandár egységeit képezték tovább, míg a
másik egy nemzetközi műveleti gyakorlat volt.

A Bosznia-Hercegovina és Szerbia
között kialakított demilitarizált

zónát szimulálták a várpalotai
nullpont közelében. A NATO által
felügyelt területen a szeparatista
erők egyesülését és a vezetők találkozását kellett megakadályozniuk
a gyakorlatban részt vevő országok
katonáinak. A légi támogatást a
magyar helikopterek mellett Black
Hawkok és Gripenek is biztosították.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
Fogadóórát tart október 10-én,
hétfőn 17 és 19 óra között Deák
Lajosné a Királykút Emlékházban,
melynek keretében várja a körzetben lakók észrevételeit, javaslatait.

Kép: Zsiday Ádám

Krízishelyzetben lévő
családokon segítenek
Szabó Miklós Bence

Balázs Ildikó, az Auchan Magyarország
Kft. székesfehérvári áruházának igazgatója elmondta, fontosnak tartják, hogy
aktív szerepet vállaljanak a helyi segítőszervezetek életében. Idén húszéves
alapítványuk a jubileum alkalmából
húsz civilszervezetet segít országszerte,
köztük a székesfehérvári Szent Lázár
Lovagrend Alba Regia Alapítványt.
A négyezer-kétszáz euróval támogatott
projekt keretében elsősorban öngondoskodásra szeretnék felkészíteni a
krízishelyzetben lévő családokat, anyaotthonban élőket. Pintér József, a Szent
Lázár Lovagrend Alba Regia Alapítvány
kuratóriumának elnöke elmondta: a
támogatás segítségével másfél éven
keresztül tudják megkönnyíteni a
családok mindennapjait. Szakkörök
keretében olyan technikákra próbálják
megtanítani az anyaotthonban élőket,
melyek önálló életük során is hasznosak lehetnek. Az öngondoskodásra való
oktatás mellett kirándulásokkal, közös
programokkal élményt is nyújtanak a
rászorulóknak.
Molnár Tamás ifjúsági és civil tanácsnok az együttműködés ékes példájának
nevezte a mai eseményt, ahol jelen
van a civilszervezet, aki a hétköznapokban segít a rászorulóknak, jelen
van az önkormányzat, aki megteremti
a jogszabályi környezetet és itt van
a versenyszféra, aki saját társadalmi
felelősségvállalási programja keretében
a rendszert működtető támogatást tudja
adni.
A támogatás szimbolikus átadása után
az áruház látogatói is megismerhették
az alapítvány tevékenységét.

Látványos bemutatóval fejezte be hadgyakorlatát a honvédség

Simicskó István a béke melletti
katonai kiállást nevezte a kor
kihívásaira adott válasznak a
Brave Warrior 2016 és a Black
Swan 2016 magyar vezetésű,
többnemzeti gyakorlat látogatói
napján tartott bemutató utáni
sajtótájékoztatóján. A honvédelmi
miniszter szerint a szövetségesekkel megtartott nemzetközi
gyakorlat a közös fellépés hatékonyságának bizonyítéka. Úgy
fogalmazott, Magyarország abban
érdekelt, hogy minél több hadgyakorlaton vegyen részt, hiszen azok
az ország biztonságát szolgálják:
„Miközben déli határainkat védelmezzük, képesek vagyunk arra, hogy
egy ilyen hadgyakorlatban is hatékonyan teljesítsünk. Az állampolgárok
azt várják, hogy az új katonai kihívásokra felkészülve, szövetségeseinkkel
együttműködve válaszoljunk.”
A miniszer újságírói kérdésre azt
is megerősítette, hogy Székesfehérváron lesz NATO-központ.
A gyakorlatot megtekintette Benkő Tibor vezérezredes,
vezérkari főnök és Petr Pavel
vezérezredes, a NATO Katonai
Bizottságának elnöke. A gyakorlaton a magyarok mellett amerikai, lengyel, horvát és szlovén
katonák vettek részt. A valósághoz nagyon hasonló bemutató
a harctéren megsérült katonák
kimentésével fejeződött be.

Kvótareferendum: a fehérváriak a nemre szavaztak
Bácskai Gergely

Székesfehérváron nyolcvanezer választásra
jogosult kilencvenkét szavazókörben adhatta le
voksát. A referendumon résztvevő fehérváriak
több mint kilencvennyolc százaléka szavazott
nemmel a kvótareferendumon, ez 33.672
szavazatot jelentett.

Székesfehérváron 46.18%-os volt a
részvételi arány, 37.287-en mentek
el szavazni. A szavazók 34.500
(92.7%) érvényes és 2.718 (1.82%)
érvénytelen szavazatot adtak le. Az
összes szavazókörben rendben, a
törvényes keretek között zajlott a
voksolás.
„Erős és egyértelmű eredmény Székesfehérváron! Városunk az átlagos

részvétel feletti arányban (46,18%,
ami a tíz legnagyobb szavazószámú
várost tekintve az egyik legmagasabb)
szavazott.” – kezdte közösségi
oldalán a referendummal kapcsolatban Fehérvár polgármestere,
Cser-Palkovics András. – „Több
mint harminchétezer ember élt most
a lehetőséggel, és hallatta hangját egy
mindannyiunk jövőjét meghatározó
kérdésben. Köszönöm minden fehérvárinak, aki elment és szavazott! Ez egy
nagyon magas részvételi arány, hiszen
a 2014-es önkormányzati választásokhoz képest mintegy hatezerrel
többen mentek el szavazni. Több mint
harmincháromezer fehérvári kimondta, hogy a jövőben is egy biztonságos,

békés és szerethető városban kíván
élni. Azon fogunk dolgozni, hogy érvényesüljön az akaratuk.”
Nagyszerűnek nevezte a vasárnapi kvótanépszavazás eredményét
Orbán Viktor miniszterelnök,
mert – mint mondta – „felülmúltuk a
csatlakozásról szóló népszavazás eredményét”. A kormányfő vasárnap,
a voksolás után a Fidesz-KDNP
eredményváróján, a Bálna Budapest
épületében közölte: mintegy tizenöt
százalékkal többen mentek el most,
mint a legutóbbi európai parlamenti választáson. Orbán Viktor úgy
értékelt:

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.

Fotó: Bácskai Gergely

Négyezer-kétszáz eurós, azaz csaknem másfél
millió forintos adományt kapott a fehérvári
Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány október 5-én délelőtt a szolidaritás napja alkalmából az egyik fehérvári nagyáruháztól. A cég
alapítványa idén ünnepli alapításának huszadik
évfordulóját, ennek alkalmából pályázatot írtak
ki civilszervezeteknek és alapítványoknak.
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Az első szavazó minden szavazókörben hitelesítette az urnát

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

Bácskai Gergely

„A teljes régi pályaszerkezetet elbontottuk és új pályaszerkezetet építettünk ki húsz centi zúzott kővel és tíz
centi aszfalttal.” – mondta Förhécz
Gábor, a kivitelező Strabag Általános Építő Kft. főépítésvezetője. A
járda is mindkét oldalon megújult,
a kapubejáróknál pedig betonos
alapot építettek. A teljes utcában
mintegy ezer méternyi szegélyt
raktak le – a vízelvezetés miatt
az egyik oldalon ún. K szegély, a
másik oldalon süllyesztett szegély található. A felújítás során a
járdaépítés okozta a legnagyobb
nehézséget, mert az előre tervezett
felújítás helyett az egészet el kellett bontani, a Kund és a Koppány
utca közötti szakaszon pedig az
útalap alatt harminc centi mélyen
talajcserét is kellett végezni a megfelelő teherbírás érdekében.
„Hamarosan elindulnak a város-

Fotó: Bácskai Gergely

Július elején kezdődött az út- és járdafelújítás, október 3-ra pedig a műszaki
átadás is megtörtént az Attila utcában. A
Saára Gyula-program keretében a Berényi
út és a Koppány utca közötti szakaszon
mintegy 65 millió forintból öt és fél méter
szélességben új aszfaltburkolat és szegély
épült, továbbá mindkét oldalon megújult a
járda is.

Az Attila utcában hatvanötmillió forintból öt és fél méter szélességben új aszfaltburkolat és
szegély épült, és mindkét oldalon megújult a járda

ban az uniós forrásból megvalósuló
fejlesztések. Ennek egyik példája a
Liget sor felújítása, ami reményeink

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

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.
Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.

szerint 2017-ben megtörténik, de
ilyen a Berényi út második üteme is.
Folytatódik a Saára Gyula-program is
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a város saját költségvetési forrásából.
Törekszünk arra, hogy minél több
városrészben legyen hasonló útfelújítás. Öreghegyen és Maroshegyen, de
a belvárosban is lesz útfelújítás, ami
nemcsak az utakat, hanem a járdákat
is érinti. A sűrűn lakott városrészekben, mint a Vízivárosban és a
Palotavárosban pedig parkolóépítések
várhatók.” – tájékoztatta lapunkat
Cser-Palkovics András polgármester.
Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője kiemelte,
hogy több mint tízéves lakossági
kérést sikerült megoldani azáltal,
hogy felújították teljes szélességében az Attila utca Berényi és
Koppány utca közötti szakaszát:
„Nagy szükség volt a teljes rekonstrukcióra, mert az utca borzasztó
állapotban volt, már a közlekedés is
nehézkes volt. Ha ránézünk a felújított
útszakaszra, láthatjuk, hogy szinte
teljesen kicserélték az utcát – mintha
nem is a négy hónappal ezelőtti Attila
utcában járnánk. Végre el lehet tolni
a babakocsikat és lehet biciklizni az
utcán. Köszönet illeti a kivitelezőket a
minőségi munkáért, továbbá a lakókkal folytatott rendszeres egyeztetésekért, hiszen mindenkinek egyedileg
figyelembe vették a kérését, legyen
az akár a kapubejáró szintje vagy a
csapadékvíz-elvezetés.”

Schwäbisch Gmünd-i diákok a városházán
Bácskai Gergely
A Schwäbisch Gmündből érkezett delegációt a
Tóparti Gimnázium látta vendégül. Programjukban elsősorban természettudományos témák
szerepeltek. Október 4-én, kedden reggel az
iskolában Szászi József tartott bemutató jelleggel komplex természettudomány-órát, majd
a városházán is fogadták a testvérvárosunkból
érkezett diákokat.

„Nagyon fontos, hogy ezek a testvérvárosi kapcsolatok minél élőbbek,
minél hatékonyabbak legyenek, és nem
csak a vezetői szinten. Az ilyen találkozások alkalmat adnak arra, hogy a
diákok megismerjék egymás kultúráját,
valamint a nyelvgyakorlásra is kiváló
lehetőséget teremtenek.” – mondta
Mészáros Attila alpolgármester
köszöntőjében, majd bemutatta a
városháza Dísztermét. Beszélt a történelmi főváros egykori és jelenbeli

szerepéről, a város tudományos és
kulturális rendezvényeiről, a gazdasági és sportéletről, a színházról,
az oktatás fejlesztéséről és a duális
képzés jelentőségéről.
Dirk Hochst Atter a delegáció
nevében köszönetet mondott, hogy
ellátogathattak a városházára. Reményét fejezte ki, hogy a látogatás
megteremti a cserediák-kapcsolat
kialakításának jövőbeli lehetőségét.
A német diákok nagyon jól érezték
magukat a vendéglátó családoknál
és az iskolában. Jövő év márciusában a tópartisok látogatnak
majd el Scwäbisch Gmündbe.
A kapcsolatépítésen túl céljuk a
természettudományos tantárgyak
oktatásában szerzett tapasztalatok
bővítése és átadása, valamint egy
esetleges későbbi közös együttműködés kidolgozása egy kapcsolódó
Erasmus-pályázatban.

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

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

Fotó: Kiss László

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

A német diákok jól érezték magukat Fehérváron
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Irodalom, gramofon, gasztronómia

Látrányi Viktória
A Fehérvári Irodalmi Napokat első alkalommal rendezték meg a múlt héten. Közösségi irodalmi fesztivál
volt a cél, és az öt nap mérlege alapján azt is elmondhatjuk, hogy Czinki Ferenc és társai vállalkozása sikerrel zárult. Ezekben a napokban versütemektől volt zajos a város. Könyvbemutatókkal, kocsmaszínházzal, filmvetítéssel és gramofonmuzsikával kísért gasztroprogrammal vártak vártak minden érdeklődőt.

Fotó: Horváth Renáta

Eddig három regénye és négy verseskötete jelent meg Karafiáth Orsolyának, aki nemrég a
Fehérvári Irodalmi Napok vendége volt és Takáts Eszterrel karöltve verses-zenés estet adott A
Szabadművelődés Házában. A versek szeretetéről és újságírói munkájáról a költőnő a Fehérvár
Televízió Paletta híradójában beszélt részletesen, videónkat a www.fehervartv.hu oldalon
megtekinthetik!

Fotó: Horváth Renáta

A slam poetry szóban és élőben hatásos. Péntek este slammerektől volt hangos a Paraba.
Fotónkon a legjobbnak talált előadók és a szervezők.

A városi slam poetry-verseny vendége Simon Márton volt. Évek óta rendszeres fellépője a
verses esteknek, emellett aktív, eredményes slammer. Fordítóként, szerkesztőként, zenei
programszervezőként és szövegíróként dolgozik. A József Attila Kör és a Slam Poetry Budapest tagja. Nem rap, nem színházi előadás, de nem is versfelolvasás. Az utca nyelvén szól,
gyakorolják, elpróbálják. Néha még rímel is. Ez röviden a slam poetry meghatározása.
Simon Mártonnal készített interjúnkat hamarosan olvashatják az fmc.hu oldalon!

Fotó: Horváth Renáta

jainkban is szép számmal vannak
ilyen jellegű programok. A FIN
szervezőinek nem titkolt célja az
volt, hogy ezeket összefogják, és
egy ötnapos fesztivál keretében
tárják az irodalom iránt érdeklődők elé.

Kép: Zsiday Ádám

Fehérváron az elmúlt évtizedben
több helyszínen zajlottak sikeres
irodalmi sorozatok. Szinkronizáltak itt már képzőművészeti alkotásokat, találkozott a gasztronómia
és az irodalom, voltak és vannak
kultkocsmák, és szerencsére nap-

„Én indítottam
útjára a fesztivált, de
rengetegen vannak
a helyszínek közül
is, akik szerveztek
programot, csatlakoztak és nagyon sokat
hozzátettek. A sorozat
alkalmat nyújtott arra
is, hogy a különböző
közösségek bemutatkozzanak, kapcsolatot
teremtsenek egymással
és a kortárs irodalommal. Nem véletlenül
volt az a célunk, hogy
ez egy közösségi fesztivál legyen. Örülök,
hogy sokan voltak
kíváncsiak a FIN-re,
mert nekem voltak
kétségeim, hogy elbír-e
a város egy ötnapos
irodalmi fesztivált,
ami ugyan kacérkodik
a társművészetekkel,
de mégiscsak egy
irodalmi fesztivál.
Viszont erre rácáfoltak a helyszínek és a
közönség: mindenhol
szép számmal voltak.”
– értékelt Czinki
Ferenc szervező.

Kultúra
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Augustalia – igazi kavalkád és vidám évadzáró
Látrányi Viktória

Évadzáró rendezvény lesz Gorsiumban október
8-án, szombaton Augustalia címmel. Délután
két órától borünneppel, zenés előadással,
interaktív játékokkal és szakvezetéssel várnak
minden érdeklődőt. Előzetes regisztráció
mellett pedig ingyenes autóbuszos kiutazásra
is van lehetőség.

Hogy jussunk el Gorsiumba?
A rendezvényen
a park belépőjegyével lehet részt
venni. Előzetes
regisztráció
mellett ingyenes
autóbuszos kiutazást biztosítanak a szervezők.
Regisztrálni a
22 315 583-as
telefonszámon
illetve a szima.
viktoria@szikm.
hu e-mail-címen
lehet. A busz
13 órakor indul
a Csapó utcai
megállóból, és
17 órakor indul
vissza Gorsiumból Székesfehérvárra.

Ismét életre kell majd a történelem,
sőt a tudomány is testközelbe kerül
a hétvégén Gorsiumban. Interaktív szüreti programmal készültek,
emellett a látogatók nyomon
követhetik a freskós házban zajló
restaurálást is. Régi szép hagyományt elevenítenek fel mindezzel a
hétvégén az újjászületett Gorsium
Régészeti Parkban.
„Annak idején is voltak ilyen programok, rendeztünk évadzárókat

Tudta-e?
A Pallas Nagylexikon így ír az Augustaliáról: „Augustus és a következő
császárok tiszteletére rendezett ünnepi játékok, minők Rómában és más
városokban egyaránt dívtak. A játékok
cirkuszi versenyfutásokból és színpadi
előadásokból állottak. Az ünnepnapok
aug. 1., szept. 23. (Augustus születésnapja) és okt. 5-12. voltak.”

Gorsiumban, hiszen az ásatási évad
eredményeit Fitz Jenő mindig Augustalia keretében mutatta be. Aztán voltak
alkalmak, amikor ezek korhű bemutatókkal, előadásokkal is kiegészültek.”
– utalt a hagyományokra Nádorfi
Gabriella, a park vezetője.

Nézzük akkor a kínálatot! Délután
két órától a Dionysia, a bor ünnepe című zenés előadást mutatják
be interaktív játékokkal egybekötve. A produkcióban fellép a
Familia Gladiatoria Pannonica és
Weixelbaum Laura. Fél négytől

szakvezetést tart Nádorfi Gabriella, a Szent István Király Múzeum
Tudományos Osztályának vezetője, római koros régész, valamint
a látogatók megtekinthetik a
freskós házban, hogyan folyik a
restaurálás.

Kubik Anna újra Fehérváron
Novák Rita

A hivatalos beszélgetés el sem
kezdődött még, amikor megérkeztünk a helyszínre. A művésznő egy
néhány fős társasággal beszélgetett,
és két defekt is szóba került, de
az ijedtségen kívül nem történt
nagyobb megrázkódtatás: „Folyton úton vagyok Szeged, Budapest és
Debrecen között. Ha nem színpadon,
akkor úton vagyok, és mindig történik
valami. A kicsengése a történetnek pozitív, hiszen itt vagyok. Megmentettek,
visszatért a hitem az emberiségbe, főleg
a férfiakba, hogy milyen segítőkészek!”
A színdarabok mellett Kubik Anna
életének meghatározó részét tölti
a vers. A Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke nagyon örül annak,
hogy idén nemcsak székelyföldi,
hanem székesfehérvári verstábor
is lesz, így városunk augusztusban
vendégül láthatja az erdélyi és a
csángó gyerekeket: „Ez új számomra
is, de nagyon örülök neki. Csak pozitív
dolgokat tudok mondani a székelyföldi
verstáborról, így el tudom képzeni,
hogy itt Székesfehérváron lehet ezt

Fotó: nzp

Zsúfolásig megtelt a Királykút Emlékház aznap
este, amikor Kubik Annát várta Bakonyi István
vendégségbe. A művésznő azonban mégsem
volt vendég Székesfehérváron. A gimnáziumi
évek, a versek és most már talán a barátok is
idekötik őt. Román Károly tanár úr egy csokor
virággal, hallgatósága pedig nagy érdeklődéssel és még nagyobb szeretettel várta a
művésznőt.

Kubik Anna a tavalyi Székelyföldi Verstáborban, Gyimesbükön

még fokozni is. Az ottaniaknak biztos
nagy élmény lesz Fehérvárra, ebbe
az ősi városba jönni. Mint ahogy a
mi gyerekeinknek is, amikor kijutnak
Erdélybe, akik még soha nem voltak
ott. Reggeltől estig ámuldoznak, a táj
inspirálja őket, és szerintem ugyanígy
lesznek a székely gyermekek is.”

Kubik Anna néhány héttel ezelőtt
Tolnay Klári-díjat kapott. A színművészt akkor érte a megtiszteltetés,
amikor a debreceni Csokonai színház az 56-os forradalom évfordulójára készült lírai dokumentumjátékát próbálta, melyben Tolnai Klárit
alakítja. A Szélfútta levél című

darabot október 14-én mutatják be.
A Bakonyi István által vezetett
beszélgetésen a magyar nyelv is
szóba került, nem véletlenül. Kubik
Anna az új kulturális csatorna, az
M5 adásán rendszeresen vesz részt
az új nyelvművelő műsor készítésében is.
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Nem szűnik meg a szelektív hulladékgyűjtés
Szabó Petra

Több hír is felröppent az interneten azzal kapcsolatban, hogy a
Depónia megszüntette az oktatási intézményekben a szelektív
hulladékgyűjtést. Ahogy Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit
Kft. ügyvezetője fogalmazott, a
szolgáltatás továbbra is igénybe vehető, azonban a feltételek
valóban megváltoztak: „Ma már
kötelező tevékenység a szelektív
hulladékgyűjtés, tehát ezt mi nem
tudjuk megszüntetni. A lehetőségeink annyiban csökkentek, hogy a
rendszeres iskolai gyűjtésért eddig
tudtunk díjat fizetni az intézmények
részére, de mostantól ezt már nem
tehetjük meg. Az iskoláktól, óvodáktól, bölcsődéktől ugyanúgy el tudjuk
szállítani a szelektív hulladékot, mint
a háztartásokból, díjmentesen, a
szolgáltatás részeként.”
Egy január elsején hatályba lépett
jogszabály azt is kimondja, hogy

Fotó: Kiss László

Folyamatos átszervezés alatt áll a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. Év elején már
több változtatás is érvénybe lépett többek
között a számlázással, az edényhasználattal
kapcsolatban. A szelektív hulladékgyűjtés
megszűnéséről is keringenek (ál)hírek, de a
Depónia ügyvezetője lapunknak elmondta:
erről nincs szó.

A szelektív gyűjtés folytatódik, csak más keretek között. Fontos cél, hogy a gyerekek megtanuljanak gondoskodni a környezetükről.

Megújultak az Alba Regia Műszaki Kar épületei
Bácskai Gergely
Épületátadó ünnepség volt szerdán az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Az egyetem
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat keretében újította fel a Budai
út 45. szám alatt található F és K épületeit.

Fáklyás felvonulás és megemlékezés
Szűcs-Molnár Diána
Nemzeti gyásznapunk, október 6. előtt fáklyás
felvonulással és koszorúzással emlékeztek
Fehérváron az aradi vértanúkra.

A Fidelitas által szervezett szerda
esti felvonulás résztvevői a Zichy
ligettől indultak, és a Hősök tere
emlékművénél tisztelegtek az aradi
tizenhármak előtt. Az ismeretlen
katona emlékművénél Törő Gábor
országgyűlési képviselő idézte
meg az 1849. október 6-i tragédiát,
amikor kivégezték a tizenhárom
magyar honvédtábornokot. Az

aradi áldozatok a magyar szabadság védelmére esküdtek úgy, hogy
többjük a nyelvet sem beszélte
folyékonyan. Törő Gábor beszédében megemlítette, hogy bár több
honvédtisztet végeztetett ki az
osztrák hatalom, illetve Budapesten
az első felelős magyar kormány
vezetőjét, gróf Batthyányi Lajost is,
mégis az október 6-án meggyilkolt
tizenhárom honvédtiszt lett a magyar nemzeti gyász jelképe.
A főhajtás végén a résztvevők
koszorúkkal, virágokkal rótták le
kegyeletüket a vértanúk emléke
előtt.

A kivitelezés teljes költsége közel félmilliárd forint volt

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

Egymilliárd forint támogatást nyert
az Óbudai Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton. A pályázat keretében
nyílt lehetőség az egyetem Budai úti
épületegyüttesének felújítására is,
amit a nemzeti színű szalag átvágásával Palkovics László oktatásért felelős
államtitkár, Réger Mihály rektor és
Cser-Palkovics András polgármester adott át a mérnöki tudományok
hallgatóinak, oktatóinak és Székesfehérvár polgárainak.
Az épületet Spányi Antal megyés
püspök szentelte fel a cégvezetők,
a gazdasági szervezetek képviselői,
az egyetem vezetői, munkatársai és

hallgatói körében. Az ünnepségen a
díszvendégek és az egyetemi vezetők
kézjegyükkel láttak el egy, a Budai
úti épületek megújult tetőszerkezetét
jelképező cserepet. A cserépaláírás
mozzanata azt a szövetséget és összefogást szimbolizálta, mely a felújítást,
a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztését lehetővé tette.
A K épületben teljes tetőcsere történt, és napelemeket helyeztek el a
tetőszerkezetre. Kicserélték a nyílászárókat, felújították a homlokzatot,
megoldották az épület vízelvezetését
és korszerűsítették az elektromos és
gépészeti vezetékeket. Megtörtént a
csapadékcsatorna rekonstrukciója,
a Duális Képzési Központ laboratóriumi helyiségeinek kialakítása és a
szociális helyiségek felújítása is.
Az F épületben szintén teljes tetőcsere történt, cserélték a nyílászárókat, a
homlokzat mellett felújították az útés térburkolatot is a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésével.

hatvan literes kukát csak az a háztartás használhat, amelyben életvitelszerűen egy személy lakik.
A Depónia értesítette ügyfeleit a
változásról valamint a szükséges
igazolás beszerzésének lehetőségéről. Az ominózus igazolást az
önkormányzattól lehet igényelni,
háromezer forintért. De mi történik akkor, ha valaki nem tud ilyen
igazolást bemutatni, illetve nem
reagál a levélre?
„Ebben az esetben mi átállítjuk a
szerződését a következő méretre,
a nyolcvan literes edényre, de az
ügyfélnek nem kell nagyobb kukát
beszereznie, sőt ettől függetlenül továbbra is a hatvan literes edény díját
fogjuk számlázni.” – tájékoztatott
Steigerwald Tibor.
Többen panaszkodnak amiatt
is, hogy késnek a zöldhulladék-matricák. Ennek az az oka,
hogy április elsejétől a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. állítja ki a
számlákat, a Depónia Nonprofit
Kft. az állami szervezet nevében
jár el. Mindez komoly adminisztratív átszervezést jelent, emiatt
közel egy hónapot csúszott a
számlák mellett a matricák kiküldése is, de egy héten belül az
ügyfelek várhatóan kézhez kapják
azokat.

A fáklyák némán idézték a koronázóváros szívében a hős honvédtisztek emlékét
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Arad bennünk él!
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Az ükunoka főhajtása

Nagy Zoltán Péter

Apai ágon az ön származása horvátnak tekinthető, hiszen e nemzetből
származik üknagyapja.
Üknagyapám horvát nemzetiségű
volt, így az én ereimben is csordogál horvát vér. Knezić Károly a
katonaiskolákat kijárva Galíciába
került valamilyen porosz sereggel,
hogy a lengyeleket „megzabolázzák”. E helyről elég fiatalon áthelyezték Egerbe, ahol feleségével,
Kapitány Katalinnal megismerkedett. Két lányuk született. Olga, a
mi dédmamánk és Irén. Mindkettőnek szép nagy családja lett. Egyik
leszármazott, Gröber Jenő nevéhez
fűződik az Egri Bikavér nemesítése.
A Gröber név úgy került a Knezić
mellé, hogy a két leányt egy-egy

Fotó: Kiss László

A Fehérvár Televízió vendége volt Szinyei
Katalin üzemorvos, aki egyeneságú leszármazottja, ükunokája annak a Knezić Károly
honvéd vezérőrnagynak, akit tizenkét társával
kivégeztek Aradon, 1849. október 6-án.

Szinyei Katalin fehérvári üzemorvos, Knezić egyik ükunokája 1992-ben végezte levelezőn az
evangélikus teológiát, és a fehérvári evangélikus közösség presbitere

volt. A nagyobbik bátyám Szolnokon él, és barátságba keveredett az
ottani múzeum igazgatójával, és
egy gyönyörű relikviát – amit ükapánk szerzett a forradalmi honvédseregben – adott letétbe a múzeumnak. Emiatt a Damjanich Múzeum
egy nagyon szép termét minden
esztendőben egyszer megkapjuk,
hogy találkozhassunk.
Az elítéltektől egytől egyig elvették a
kitüntetéseket, de üknagyapámé úgy
maradhatott meg, hogy feleségének,
Kapitány Katalinnak utolsó látogatásakor odaadta a kitüntetést, aki az egri
szüret miatt már nem tudott visszamenni férjéhez, hogy elbúcsúzhasson
tőle. Ezért ükanyánk elrejtette a kitüntetést, amit később lányaira bízott.

Miként emlékeznek a kivégzettre, aki
családjuk felmenője is?
Hatalmas tragédiák húzódtak
a kivégzettek családi viszonyai
mögött is, hiszen többen is voltak,
akiknek valamelyik hozzátartozója az osztrák oldalon szolgált.
De a legtragikusabb talán Vécsey
Károlyé volt, akinek az apja és két
fivére császárhű ember volt, ami
súlyosbította az ő helyzetét, hiszen
végig kellett néznie mártírtársai
kivégzését.
Vécseyhez hasonlóan az ön üknagyapjának is volt egy testvére, aki az
ellenség oldalán harcolt.
Így igaz. Knezićet felkereste egy
osztrák tábornok édesanyja, és
figyelmeztette, hogy a Buda elleni
ostromkor melyik részen lesz az ő
öccse, és Görgey Artúr ezt megtudva serege másik oldalára vezényelte
Knezić Károlyt. E testvéri kapcsolat
miatt is végezte bitófán.
Akkor sok gonosz dolog történt, gondolok itt arra, hogy katonaemberek kötél
általi kivégzése megalázó cselekedetnek számított.
Az nagyon megalázó egy katonatiszt számára, de emellett
leírások tanúskodnak arról,
hogy durván, amatőr módon
hajtották végre ezeket a kivégzéséket. A bitófák alacsonyak
voltak, ezért sokáig szenvedtek,
míg meghaltak. Damjanich volt
a legmagasabb, ráadásul törött
lábbal végezték ki, ezért neki
bele kellett guggolnia a kivégzésbe. A sortűzben is meg kell halni,
de az akasztás a köztörvényesek
halála volt.
Azok az emberek a magyar szabadságért küzdöttek és haltak. Nemcsak
a leszármazottakban, de minden
magyarban benne él Arad emléke!

Knezić Károlyról a Rákosi-korszakban nem mesélhettem az iskolában, mert az aradi vértanúk
tabunak számítottak – mondta Szinyei Katalin

Gröber-fivér vette el feleségül. A
rokonságot szorosabbra fogta ez a
tény, hiszen a másod-unokatestvérek így unokatestvérek lehettek.
Valljuk meg őszintén, az önök öröksége
büszkeség is, de azért azt hordozni is kell...
Igen, és minél idősebbek vagyunk
mi, testvérek, és hála Istennek a
nagyon sok unokatestvér is, annál
nagyobb felelősség, hogy megadjuk
a tiszteletet, és őrizzük az emléket. Mindebben bátyám, Szinyei

Béla és Mischinger Gábor, az egri
leszármazottak jeleskednek. Már
valamennyi rokont feltérképezték
a külhoniakkal és itthoniakkal
együtt, akiknek száma 141. Az
utolsó dédunoka édesapám volt,
aki kilencvennyolc évet élt. Ez a
nagy rokonság évente szervezi meg
a találkozót.
Ez az éves találkozó október 6-ra esik?
Nem, a szolnoki csata emlékére
gyűlünk össze, ami március 5-én

A kivégzett honvédtábornokok. Golyó általi halálra ítélték Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidot és Lázár Vilmost. Bitófán végezték ki Poeltenberg Ernőt, Török Ignácot, Lahner
Györgyöt, negyedikként Knezić Károlyt, majd Nagysándor Józsefet, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és végül Vécsey Károlyt.
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Egészség

Egészségnap Öreghegyen
Stettler Zsuzsanna
Szombaton Öreghegyen folytatódott a városrészi
egészségnapok sorozata. A közösségi házban sokféle szűréssel és vizsgálattal várták az érdeklődőket,
sőt többféle mozgásformát, köztük a csontritkulás
kezelésére és megelőzésére szolgáló tornagyakorlatokat is megismerhették a résztvevők.

Újra három nap a család körül

tatott be arról, mire figyeljünk, hogy
jó egészségben tölthessük életünk
évtizedeit.
A városrészi programok is a megelőzést, az egészség megőrzését szolgálják. „Látszik, hogy a környékről érkező
résztvevők szívesen jönnek el az egészségnapra, hiszen nem kell sokat utazniuk
másik városrészbe. Örömömre szolgál,
hogy egy helyen komplett vizsgálatokat
tudunk nyújtani mindenkinek.” – emelte
ki Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok.
A Fejér Megyei Osteoporosis Klub
tagjai bemutatót is tartottak. A tizenöt éve működő szervezet azt vallja: a
torna minden generációnak hasznos
lehet – a megelőzésben és a csontritkulás tüneteinek csökkentésében
egyaránt.

Látrányi Viktória
Idén ismét megszervezik a már hagyományos
Babahordozó hetet Székesfehérváron. A
nyolcadik alkalommal életre hívott programnak
ezúttal is a Szabadművelődés Háza ad otthont.
A téma iránt évről évre egyre többen érdeklődnek, ezt mutatja az is, hogy a kezdetben
pár fős baráti társaság mára egyesületté nőtte
ki magát. A mostani programok összeállítása
során a család aprajára-nagyjára gondoltak. A
program pénteken negyed tízkor startol.

Tény, hogy egyre több anyukát,
apukát vagy éppen nagyszülőt
láthatunk színes hordozókendővel

Fotó: Kiss László

Már a kezdéskor sokan érkeztek az
Öreghegyi Közösségi Házba, volt,
aki nem is reggelizett, hogy igazán
hiteles legyen a vércukorszintmérés
eredménye. A negyedik alkalommal
szervezett egészségnapon sokféle
szűrővizsgálatra és állapotfelmérésre
várták az öreghegyieket. A Humán
Szolgáltató Intézet munkatársai
végezték a vizsgálatokat, Kurucsai
Gábor belgyógyász szakorvos pedig
egy úgynevezett szűrőlabirintust mu-

2016. október 6.

A nap folyamán többféle mozgásformát megismerhettek a résztvevők, akiket dietetikai tanácsadással és orvosi konzultációs lehetőséggel is vártak

Középpontban a gyermekek sürgősségi ellátása
Wéhli Regős Dóra
Magyarországon a Gyermekgyógyászati
Szakmai Kollégium 1999-ben fogalmazta meg a
gyermekek sürgősségi ellátásával kapcsolatos
alapelveket. Az azóta eltelt időszakban számos
helyen alakítottak ki gyermek sürgősségi
részlegeket, osztályokat. A csaknem húsz év
alatt elért eredményeket, tapasztalatokat osztották meg egymással a szakemberek a Székesfehérváron rendezett kétnapos konferencián.

Fotó: Bácskai Gergely

A két nap alatt több mint hatvan
előadás foglalkozott a jelenlegi
helyzettel, a fejlődést akadályozó
finanszírozási problémákkal és a

huszonnégy órás megfigyelőegységek működésének előnyeivel.
„Egy jól megszervezett hálózatra
mindenképpen szükség van. Érdeke
ez a családoknak, a betegeknek és az
ellátónak is, hiszen a gyerekek így nem
kerülnek olyan akut ellátást igénylő
esetek ágyaira, ahol akár több napot is
fekszenek, hanem többségük néhány óra
alatt megkaphatja a megfelelő ellátást.
Ez pedig érdeke a finanszírozónak is,
hiszen a gyors és szakszerű ellátásnak
köszönhetően jelentősen rövidülnek a
betegutak is.” – hangoztatta Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem I. számú
Gyermekklinikájának igazgatója.

Több mint kétszáz szakember kapott meghívást a fehérvári konferenciára. A gyermeksürgősségi ellátás olyan speciális kórképeket lát el, melyekhez speciális szaktudás és speciális
felszerelés kell.

és eszközzel felszerelve Fehérvár
utcáin is. A helyes hordozásra is
felhívják a figyelmet a nemzetközi
babahordozó hét keretében. A
szervezők nem titkolt célja az volt,
hogy a babahordozás ismertetésén
és népszerűsítésén túl a kisgyermeket tervező, váró és nevelő szülőkkel megismertessék a kötődő
neveléshez kapcsolódó alapvető
információkat. A háromnapos
programon előadások, gyakorlatok és hasznos tippek várják az
érdeklődőket. A belépés díjtalan.
Részletes program a www.aszmh.
hu oldalon.

Fotó: Samu Miklós archív
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Megújulnak a műtők, rövidülnek a várólisták
Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra

Az önkormányzat ötvenegymillió forinttal támogatta a kórház fül-orr-gégészeti műtőblokkjának komplex felújítását, valamint az ahhoz kapcsolódó
orvosi műszerek és eszközök beszerzését. A beruházás várhatóan a jövő év elejére készül el, így 2017-ben már jelentősen rövidülhet a várólista.

pénteken írták alá a felek.
„Nincs pénznyomda a városháza
pincéjében. Azokat az adóforintokat
tudjuk elkölteni, amiket a fehérvári
gazdaság, az ipari szereplők és szolgáltatók az iparűzési adó keretében befizetnek. Ez pedig azokból a gyárakból,
vállalkozásokból érkezik, ahol fehérváriak dolgoznak, végzik a munkájukat.

Ez a mostani alkalom is jó példa arra,
hogy ha az állam, az önkormányzat, az egészségügyi intézmény és a
szakemberek együttműködnek, akkor a
közös problémákat meg tudjuk oldani.”
– hangsúlyozta Cser-Palkovics
András polgármester.
Az eseményen részt vett Vargha
Tamás, Fehérvár országgyűlési

képviselője. A politikus beszélt
arról is, hogy a kormány kiemelt
figyelmet fordít az egészségügyre,
és nagyon fontosnak tartja az ellátás színvonalának emelését. Szólt
arról a fizetésemelésről, amelynek
első lépése október elsejétől érinti
az orvosokat, szakápolókat és
nővéreket.

Százak a rózsaszín sétán

Fotó: Kiss László

A részleg újbóli megnyitásától azt
várják, hogy a fül-orr-gégészeti
műtétek várólistája csökkenjen, a
betegellátás színvonala és biztonságossága pedig növekedjen.
„Azért éppen a fül-orr-gégészeti műtő
kerül felújításra, mert itt észleltük a
kontrollingrendszerünkben, hogy a
várólistáink elkezdtek növekedni. Az
igény nagyon megnövekedett az elmúlt
időben, ezért kértük a helyi közösség,
jelesül az önkormányzat segítségét.”
– mondta el lapunknak a kórház
főigazgatója. Csernavölgyi István
arról az országosan is kiemelkedő
programról is beszélt, amit az önkormányzattal együtt valósítanak
meg, és amin keresztül a pályakezdő fiatal szakorvosok lakhatását
támogatják.
Az önkormányzat csaknem ötvenegymillió forinttal támogatta a
mostani beruházást. Az erről szóló
megállapodást az elmúlt héten

Fotó: Bácskai Gergely

Hamarosan megújul a Szent György Kórház
fül-orr-gégészeti műtőblokkja. A csaknem
ötvenegymillió forintos beruházás a jövő év
elejére fejeződhet be. A város által biztosított
összeget a kórház fül-orr-gégészeti műtőblokkjának komplex felújítására valamint az
ahhoz kapcsolódó orvosi műszerek és eszközök
beszerzésére fordítják.

Idén is közös sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelem támogatására és a szűrővizsgálatok
fontosságára Székesfehérváron. A szakma képviselői, a civil szervezetek, a gyógyult betegek és segítőik
valamint a székesfehérvári sportegyesületek tagjai közül rengetegen csatlakoztak a sétához, mely az
Országalmától indult. A programon megjelentek szimbolikus rózsaszínű léggömbökkel sétáltak az Alba
Plaza valamint a Hotel Magyar Király érintésével vissza az Országalmáig, ahol szakértőkkel beszélgethettek, illetve lehetőséget kaptak arra is, hogy időpontot kérjenek emlőszűrésre.
L. V.

Csak ott mozog,
ahol nyomod!
Táskarugós matracok

25% kedvezménnyel!

Akár Egészségpénztári
megtakarításból is!
Az akció 2016. okt. 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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FehérVár

Samu Miklós
Az idei évben is csodás zenei ünnepet varázsoltak
az Alba Regia Sportcsarnokba a fehérvári kórusok.
A zenei világnap székesfehérvári ünnepségének
csúcspontjaként a 2002-ben alapított Fricsay
Richárd zenei díjat is átadták, amit a Tilinkó
Zenekar vehetett át.

Az este nyitányaként a Fehérvár
Fanfár és Pesovár Ferenc gyűjtőmunkájának köszönhetően mezőföldi
népdalok csendültek fel, majd köszöntőjében Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
elmondta: közelebb kell kerülnünk
a zenéhez annak érdekében, hogy

Kultúra

A zene világnapja

2016. október 6.

zenét szerető és értő emberek lehessünk. Véleménye szerint városunkban ehhez minden lehetőség
adott, köszönhetően többek között
a Fricsay Richárd által alapított
zeneiskolának, a már intézménnyé
nemesedett Alba Regia Szimfonikus
Zenekarnak, a Kodály Zoltán iskolának illetve az elmúlt évtizedek ragyogó fehérvári zenészgenerációinak.
A zenei világnapon a 2002-ben
alapított Fricsay Richárd zenei
díjat is átadták. Az elismerést azok
az együttesek, előadóművészek,
karnagyok, zenetanárok kaphatják,
akik maradandót alkottak Székesfehérvár zenei életében. Az idei évben

A Tilinkó együttes minden tagja elkötelezett a népi kultúra és a zene iránt

A műszaki és technikai stáb kapta a Pro Theatro díjat
Gáspár Péter
Az évad első nagyszínpadi premierje, az 56
csepp vér című musical bemutatója előtt vehette át az idei díjazott a Pro Theatro Civitatis
Albae Regalis díjat. Az elismerés ezúttal a
Vörösmarty Színház műszaki és technikai
dolgozóit illette.

Fotó: Kiss László

Az 56 csepp vér című musical premierjére került sor szombaton este
a Vörösmarty Színházban, ahol a
bemutató előtt átadták az idei Pro
Theatro Civitatis Albae Regalis
díjat is, amit idén a Vörösmarty
Színház műszaki és technikai dolgozóinak ítélte a város közgyűlése.
A dolgozók nevében Bajkó György
műszaki vezető és Nyámándy
József díszítő vette át a díjat, aki 29
éve tagja a színháznak.

„Nekünk nemcsak színházunk van,
hanem az ország egyik legerősebb társulatával büszkélkedhetünk. Joggal mondhatjuk, hogy nemcsak történelmi főváros
vagyunk, hanem a magyar kultúra
jelenének is egyik fővárosa.” – mondta
Cser-Palkovics András polgármester,
aki bejelentette azt is: a jövőben mindig az adott évad nyitányaként, az
első nagyszínpados bemutató előtt
adják majd át a Pro Theatro díjat, ezzel is emelve annak jelentőségét. Az
idei döntéssel kapcsolatban elmondta, hogy a város közgyűlése szerette
volna mindenki előtt egyértelművé
tenni megbecsülését azok iránt, akik
nap mint nap nehéz időbeosztással
dolgoznak annak érdekében, hogy
mi, nézők jól érezhessük magunkat,
kikapcsolódjunk, feltöltődjünk és
értékeket kaphassunk a színháztól.

A Pro Theatro díjat az idei évtől kezdve mindig az évad nyitányaként adják át

a Tilinkó Zenekar vehette át a nívós
díjat Cser-Palkovics András polgármestertől. Az együttes az elmúlt
évtizedekben beírta magát a város
zenei életének történelmébe.
A péntek esti rendezvény keretében
nyújtották át az Éneklő ifjúság okleveleit. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Országos Dicsérő
Oklevéllel tüntette ki a Bárdos Lajos
Gyermekkart Kneifel Imre vezetésével. Országos Dicsérő Oklevelet
ítéltek oda a Kodály Zoltán Iskola

Legkisebbek Kórusának Polgár Zoltánné vezetésével. Szintén Országos
Dicsérő Oklevéllel ismerték el a Teleki Blanka Gimnázium Fiúkórusának
kiemelkedően színvonalas munkáját
Auth Ágnes vezetésével.
A zene világnapja helyi ünnepén Székesfehérvár zenei életének meghatározó alakját, a Pro Civitate és Fricsay-díjas ének- és zenetanárt, karnagyot,
Horányi Ottiliát is köszöntötték abból
az alkalomból, hogy néhány nappal
ezelőtt vette át Aranydiplomáját.

Fodróczy Józsefé a Schmidl-díj
Gáspár Péter
A Schmidl Ferenc építészeti díjjal a város azokat az
építészeket tünteti ki, akik 1990 után megvalósult
alkotásuk révén hozzájárultak Fehérvár városképének
fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához. Idén Fodróczy József kapta az elismerést, aki a
Sóstó Ipari Parkba tervezett ipari üzemet.

Az építészet világnapja alkalmából a
Hiemer-ház Házasságkötő termében
adták át az idei Schmidl Ferenc építészeti díjat, melyet Székesfehérvár önkormányzata 2014-ben – az Ybl-bicentenárium évében – alapított. Az idén Fodróczy
József építész érdemelte ki az elismerést
a Grundfos Sóstó Ipari Parkban épült
szivattyúkat gyártó és kutató-fejlesztő
üzemének tervezésével.
„Egy ilyen épület tervezése hatalmas felelősséget jelent, hiszen a gazdasági jövedelme-

zőség miatt praktikusnak és jól üzemeltethetőnek is kell lennie. Közös érdekünk, hogy
minél több minőségi ipari csarnok valamint
minél nagyobb jövedelmet, magasabb egzisztenciát biztosító vállalkozások, üzemek
jöjjenek létre Székesfehérváron.” – mondta
az átadáskor Cser-Palkovics András
polgármester.
Balázs Mihály Kossuth-, Ybl Miklósés Prima Primissima díjas építész
örömét fejezte ki, hogy a zsűri
döntésének értelmében a Fodróczy
József által tervezett ipari épületet
emelhették az építészet szintjére.
Ezt követően arról beszélt, hogy az
épített környezetünk nemcsak az építőművészeti alkotásokból, hanem a
nagyon precízen kialakított, hétköznapi életünket szolgáló építményekből is áll.

Fotó: Kiss László

Fotók: Bácskai Gergely

A világnapon a Fehérvár Fanfár is felcsendült

Fodróczy József az alkotómunka és az egyetemi oktatás mellett a szakmai közéletben építészkamarai tisztségviselőként, számos tervtanács tagjaként szolgálja a nívós építészet ügyét
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László-Takács Krisztina
Ősz elején megszaporodnak a fedett helyiségbe
betolakodó kártevők.

Leggyakrabban egerek vernek tanyát
azokon a területeken, ahol táplálékot
és a kintinél kellemesebb klímát
találnak. A rossz hír az, hogy ezek a
kis rágcsálók sohasem egyedül „költöznek”, általában párban járnak, így
ahol egyet találunk, ott biztosan van
még egy. Sőt! Az egér szapora állat,
ami azt jelenti, hogy három-hathetente képes új utódokat világra hozni,
ráadásul nagy családban szeret élni,
ami nyolc-tíz utódot jelent.
„Bemennek a repedésekbe is, egy régi ház
esetében a falak is veszélyben vannak!”
– magyarázza Fister Judit. A mezőgazdaságibolt-tulajdonostól azt is
megtudtuk, hogy az egér jelenlétét a
szagáról is megállapíthatjuk. Mielőtt
eldöntjük, hogyan védekezzünk
ellenük, érdemes megfigyelni egyéb
jeleket is.
„Rágcsálók esetében jellemző, hogy más
területet használnak a táplálkozásra,
mást a szaporodásra, és megint máshol
ürítenek. Ez azt jelenti, hogy arra a
helyre semmiképpen se tegyünk csalétekkel ellátott egércsapdát, ahol ürüléket
találunk.”
Jó hír, hogy egér ellen jól bevált
védekezési módok léteznek, és ha

Fister Judit gazdabolt-tulajdonos szerint érdemes több eszközt bevetni a rágcsálóirtásra,
de a kitartás is fontos

biztosra akarunk menni, érdemes
több fronton támadni.

Mit, mikor, mire használjunk?
A rágcsálók eltávolítására három kategóriában találunk eszközt: egérirtószerek,

A FehérVár mindenkinek jár!

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár 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!

csapdák és elektromos, ultrahangot
kibocsátó készülékek.
„Vannak az úgynevezett egérirtó állomások, amelyek tulajdonképpen zárt egységet
alkotnak, csak egy kis nyílás van rajta, amin
az egér bejuthat, elfogyaszthatja a csalétket,
kijönni viszont már nem tud. Ezek a dobozok kulccsal zárhatók, így ha hobbiállat vagy
gyerek van a háznál, rájuk nem veszélyes.”
Emellett kaphatók a jól bevált hagyományos csapdák is: bezáródó ketrec vagy
lecsapódó, nyaktilószerű találmány.
Ezek között létezik csalival ellátott rugós
műanyag egércsapda, aminek könnyű
a kihelyezése, és az elkapott rágcsáló
könnyen el is távolítható belőle. Újra
használható, és ha már nem fog, akkor a
csalinyelv cserélhető.
Fister Judit szerint a legnépszerűbbek
az egérragasztók, a csalétekkel ellátott
csapdák és a rágcsálóirtó szerek, melyek
a csaliként használt élelmiszert és a mérget egyben tartalmazzák. „Ezekben nincs
akkora dózis, hogy egy kutyára vagy macskára végzetes hatással lennének, azonban ha
azt tapasztaljuk, hogy a háziállat megkóstolta a mérget, mindenképpen forduljunk
állatorvoshoz!” – javasolja a szakértő.
Azok is találnak megoldást a védekezésre, akik szeretnék megkímélni a
rágcsálók életét. Vannak ugyanis olyan
csapdák, amelyek útját állják a betolakodóknak, viszont életben hagyják
őket. Ugyanígy állatbarát megoldás
az ultrahangos rágcsálóriasztó, ami a

Fotók: iss László

Rágcsálók a házban? Tegye ki őket!

A rágcsálók a sötét helyeken közlekednek,
tegyük ide a csapdát!

kis jószágok számára elviselhetetlen
frekvencián ad ki hangot. Fontos,
hogy bármilyen csapdát, irtószert
is használunk, azt mindig sötétebb
helyre tegyük, mert az egerek kisebb
résekben, sarkokban, sötét helyeken
érzik biztonságban magukat, így ott
gyakrabban megfordulnak.

Ne csak tároljon, forraljon is
a saválló bortartályokban!
– könnyű tisztítani, tárolni
– több méretben kapható (30 l-től 1000 l-ig)
– ajándék paraffinolaj
– létezik mézes és pálinkatároló kivitelben is

200 literes most csak 59.950 Ft

Forraláshoz gumiheveder, kotyogó kapható!
Cefre és must tárolására műanyag edények, demizsonok,
borászati anyagok, üvegáruk széles választékban.
Az ajánlat 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes, részletek az üzletben.

FISTER

GAZDABOLT
KISKERTEK – NAGY BOLTJA

Székesfehérvár, Móri út 58. Telefon: 22/316-814 • Nyitva: h-p.: 8-17, szo.: 8-12

VAS-FÉMKER KFT.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló
és egyéb vasanyagok,
horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,
méretre vágás, házhoz szállítás.

terjesztes@fmc.hu

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

06-22-502-663
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Poloskainvázió az országban
Szűcs-Molnár Diána
Évről évre erősebb poloskainvázió keseríti meg
az életünket – állítják a szakemberek. Németh
László kertészmérnök szerint a lakásokba is
beköltöző rovarok az első fagyokig, várhatóan
október végéig, november elejéig okoznak
kellemetlenséget.

A meleg nyár, a napsütéses ősz
valamint az évek óta tartó enyhe tél
kedvez a szaporodásuknak. Ősszel
a kifejlett zöld és barna példányok
meleg helyet keresnek, elbújnak
különböző repedésekben, bevackolják magukat a spaletták mögé, de
a lakásokba is berepülhetnek. Az
enyhe tél miatt képesek áttelelni,
életben maradni. A rovarok ellen
nehezen lehet védekezni, és bár a
permetezés hatékony, hosszú távú
megoldást nem jelent: a védekezés
után rövidesen újra betelepülnek a
kertekbe.
Hazánkban számos poloskafaj
őshonos. A kifejlett formában, azaz
imágó állapotban áttelelő egyedek a hideg közeledtével védett
menedéket keresnek. Némelyek
egyes években és egyes területeken
– mint például a bencepoloska – a
tél előtt betérhetnek a lakásokba is,
de ez nem különösebben feltűnő,
sokszor észre sem vesszük őket.
A mostani inváziót valójában két
faj okozza, mindkettő új jövevény Magyarországon. Hatékony,
természetes ellenségeik hazánkban

egyelőre nem ismertek, gyakorlatilag akadálytalanul szaporodhatnak
és terjeszkedhetnek.

Nehéz a védelem
Míg a zöld színű, afrikai eredetű
vándorpoloska az ország teljes
területén jelen van, addig a kínai
márványos poloska még csak az
ország bizonyos területein terjedt
el tízezrével. A vándorpoloskának csak a kifejlett, zöld imágóik
telelnek át, a kisebb méretű piros,
fekete vagy félig zöld félig fekete
lárvaalakok nem vészelik át a hideg
időt. Hét fok alatt megdermednek,
egy fok alatt pedig teljesen mozgásképtelenné válnak. Mindkét faj
növényi nedveket szívogat, gyakran
érett terméseket. Nem válogatósak: a mezőgazdasági területeken,
kiskertekben károkat okoztak
már többek között hüvelyesekben, paradicsomban, paprikában,
uborkában.
Házi praktikák sajnos nem alkalmazhatók ellenük, sem az ecet,
sem a szódabikarbóna nem hatékony annyira, hogy elpusztuljanak,
így még sokáig, bő egy hónapig
„hű” társaink lehetnek.
A lakásba való bejutást szúnyoghálóval megakadályozhatjuk, azonban
a redőnytokokat, kerti tárolót, farakásokat érdemes háztartási rovarirtó
szerekkel kezelni, hogy az áttelelő
egyedek számát csökkentsük.

Ha Ön azon szerencsések közé tartozik, aki előtt
ismeretlen a PENÉSZESEDÉS problémája,
akkor nem kell tovább olvasnia írásunkat!
Ha már találkozott penésszel, akkor biztosan próbálkozott ecetes vízzel, fertőtlenítő oldatokkal, különböző gombaölő anyagokat
tartalmazó penészirtókkal. Ezek azonban végleges megoldást nem
jelenthettek, mivel ezek a szerek a penészt szüntetik meg, de nem az
azt kiváltó okokat. Aki ezt a lemosásos-spricceléses módszert választja, annak fel kell készülnie a folyamatos harcra. Nem csak a penész
fog újra és újra megjelenni lakásában, hanem rendszeresen mérgező
(sok esetben rákkeltő) anyagokkal terheli saját maga és családja,
gyermekei környezetét. Ha felismerjük ennek a módszernek a szélmalomharcát, következő lépcsőfok a különböző tablettás és betétes
párátlanítók megvásárlása szokott lenni. Sajnos az eredmény hasonló
az előzőekhez, de legalább már nem károsítjuk környezetünket.
Tartós megoldást az ablakokba szerelt
RÉSSZELLŐZŐ beépítése jelenti. Nem
kell félni ettől, nem jár kosszal, nem kell
a nyílászáró szerelőre várni hónapokat,
és nem kerül őrült költségekbe!
Az AKKU-FA KFT munkatársai a hívást
követő pár napon belül kimennek a
beépítendő (telefonon korábban leegyeztetett)
órán
t tt) szerkezettel
k tt l éés fél ó
á
belül megoldják, hogy a helyiség mindig a megfelelő mennyiségű
friss levegőhöz jusson, a párás levegő pedig távozzon.
Székesfehérvár, Budai út 254.
H-P: 7.30-17h; Szo: 8-12h
06-22/306-426; 06-20/941-6201
www.akkufa.hu • info@akkufa.hu

ZÁRAK – KILINCSEK – AKKUMULÁTOROK – KULCS MÁSOLÁS

Októberi feladatok a kertben
A forró, már-már nyárias szeptember után, az
októbernek megfelelő időjárás köszöntött ránk,
széllel esővel.
A gyümölcsfáinkról még szedegetjük a kései almát, körtét, hamarosan a szőlő leve is a pincékbe kerül. A szabadföldi paradicsomok, paprikák
ideje is hamarosan lejár, az első komolyabb reggeli fagy elintézi a maradék töveket.
A jó kertész azonban nem pihenhet, hiszen rengeteg a tennivaló.
A legfontosabb, hogy a kertet kitakarítsuk. A beteg növényi részeket, paradicsomszárat, tökfélék növénymaradványait szedjük öszsze, és vagy égessük el, vagy bezacskózva szállíttassuk el. Mivel a
különböző baktériumos és gombás betegségek a talajban 4-5 évig
is fertőzőképesek maradhatnak, ezen részek a beásását, vagy házi
komposztását nem javaslom.
A nyáron nem szűkölködtünk rovarkártevőkben sem, ezek nagy hányada a talajba húzódik, hogy ott átteleljen. Érdemes az őszi ásáskor a szerves, vagy műtrágya mellett talajfertőtlenítőt is kijuttatni,
hogy ezeket az egyedeket elpusztítsuk. Ilyen szerek például a talajban gázosodó Force 1,5G, a komoly hangyairtó hatással is rendelkező Picador, vagy a biológiai növényvédelemben használható
Bora, vagy az Artis. Mindegyik szer közös jellemzője, hogy a talajba
be kell dolgozni, mert a talaj felszínére szórva nincs hatása.
Néhány évtizeddel ezelőtt az őszi szántás vagy ásás után megmaradt rögökkel nem kellett foglalkozni, azok a tél folyamán szétfagytak. Sajnos az utóbbi évek száraz meleg telein ez nem történik
meg. Ha nem akarunk a kő keménnyé száradt, óriás rögökkel küzdeni tavasszal, akkor az ásás, szántás után porhanyítsuk is a talajt.
Október az őszi vetésű zöldségek hónapja is. A sóska és a spenót
mellett itt az ideje, hogy elvessük az áttelelő borsót. Ennek a kiváló velőborsónak október végéig a földbe kell kerülnie, hogy kikelve
10-15 cm-es palántaként vészelhesse át a telet, és tavasszal akár
3-4 héttel korábban örvendeztessen meg bennünket a friss zsenge
termésével. Saját tapasztalatból mondom, hogy az egyik legízesebb borsó ez az áttelelő fajta.
Régi magyar fokhagymafajta került vissza termesztésbe Bugar néven. Bár a gerezdek kicsik, íz és zamatanyag tekintetében kiemelkedőek. A kiöregedő makói fajta remek váltója lehet.
Az őszi duggatású hagymával kapcsolatban fontos megemlíteni,
hogy ősszel nem csak zöldhagymának érdemes duggatni, hanem
vannak olyan fajták is, melyek nem hajlamosak a felmagzásra. Emiatt képesek áttelelés után is növekedni anélkül, hogy magszárat
fejlesztenének. Korán kiszedhető fejes hagyma, vagy kiválóan tárolható vörös-, vagy lilahagyma termeszthető ezzel a módszerrel.
A makói dughagymát őszi duggatással csak zöldhagymának ajánljuk, míg tárolásra a Senshyu Yellow, vagy a lila Red Comred fajtákat
javasoljuk.
Még nem késő a téli vajfej saláta vetése sem. A sok csiga miatt
azonban érdemes palántát nevelni, vagy csigairtóval (Metarex
Inov) védekezni ellenük.
A gyümölcsfák közül az őszibarack igényel fokozott figyelmet.
Ilyenkor kellene a még leveles fákat réztartalmú szerekkel permetezni, hogy a tafrinás levélfodrosodás gombaképleteit még az idei
évben, áttelelés előtt gyérítsük. Javasolt rezes szerek: Cuproxat,
Cooper Field, Champion, Bordói lé, Vegesol eReS.
Hasonló gyérítést javaslok a szőlőben, ahol a lisztharmat ellen
szükséges a védekezés, hogy az áttelelő képleteket, még azok bezáródása előtt elpusztítsuk. Ez tulajdonképpen a jövő évi első permetezés, hiszen ez már a következő év termésének megvédése miatt szükséges. Használható itt is a kombinált hatóanyagú Vegesol
eReS, vagy Nevikén, Agrokén, Tiosol.
Ne feledkezzünk el a hagymás virágokról sem. Most kell elültetni a
hóvirág, a krókusz, a nárcisz és a tulipán hagymákat is. Igyekeztünk
minden színváltozatból rendelni, hogy Önök is kedvükre válogathassanak.
Kellemes, napos őszt, sok friss levegőn töltött időt kíván Németh
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

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

László-Takács Krisztina

úgy szereltetjük a rendszert, hogy az
külön szabályozható legyen, vagyis a
különböző fokra fűtendő helyiségek
saját termosztáttal rendelkezzenek. Ez
ugyan jelent némi többletköltséget, de
mindenképpen megéri, mert ellenőrizhetővé és pontosan szabályozhatóvá
válik a fűtés.” – állapítja meg a
szakember.

Ha energiafelhasználásunkat optimalizálni
szeretnénk, érdemes először a szigetelés megújításában gondolkodnunk, hogy a gazdaságosan megtermelt hő bent maradjon a lakásban.
Ha ez megvalósult, léphetünk a következő
lépcsőfokra: a fűtéskorszerűsítésre.

Szereltessünk okosan!

Fogjuk be a napot!

Fotó: Kiss László

Kis Gábor a helyiségenként egyénileg szabályozható fűtést és a napelemek áramtermelésbe való bevonását javasolja

az optimális hőfokot. Azokban a
helyiségekben, ahol ritkán tartózkodunk, esetleg nem használjuk, elég az
alacsonyabb hőfok beállítása. Ennek
módszere, hogy már a beépítésnél

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Nagyobb beruházást igényel a napelem beszerelése, de ma már olyan
korszerű ennek a technikai háttere,
hogy gyakorlatilag az egész ház
elektromos ellátását lehet fedezni a
napenergiából.
„A napelem a legjobban megtérülő
energiaforrás: télen-nyáron rendelkezésre áll, és könnyen beilleszthető
a magyar energiaellátási rendszerbe
egy oda-vissza mérő órával, amit az
áramszolgáltató ingyen felszerel.” –
mondja Kis Gábor.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy aki
napelemmel rendelkezik, energiatermelővé válik. Rákapcsolódik a
szolgáltató rendszerére, és csupán
a fogyasztás-termelés különbségét
fizeti abban az esetben, ha több
energiát használ, mint amennyit
,
termel. Sőt egyaháramszünet
ol a tetõk életreesetén
kelnek!
is biztonságot jelent ez a megoldás,
hiszen akinek saját energiaforrása
van, azt ezek a problémák nem
érintik.Szaktanácsadás és
kedvezô árak egy helyen!

Építkezik? Felújít?

,
ahol a tetõk életre kelnek!

Tetôtéri ablakok, szigetelések,
Építkezik?
Felújít?
Szaktanácsadás
fém tetôk,
tetôkiegészítôk,ésfóliák,
kedvezô árak
egy helyen!
falazóelem,
burkolóanyagok,
és
még sok más termék.

Tetôcserép már bruttó
2
1Tetőtéri
500
Ft/m
-tôl
Tetôtéri
ablakok,
szigetelések,
ablakok,
szigetelések,

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

Tetôcserép
bruttó
22/500-921 ésmár
30/586-4162
2 u. 120.
Székesfehérvár,
Széchenyi
1 500 Ft/m
-tôl
bejárat az Új Váralja sorról!

Construma
alatt
egyedi
Nyitva:
8.00-16.00
óráig.
Nyitva: hétfôtôl-péntekig
hétfőtől-péntekig
8:00-16:30
óráig.
akciókkal
várjuk!
www.tetocentrum.hu

217804-he

fém
fóliák,
fémtetôk,
tetők,tetôkiegészítôk,
tetőkiegészítők,
fóliák
Construma
alatt egyedi
falazóelem,
és még burkolóanyagok,
sok más termék. és
akciókkal
még sok
másvárjuk!
termék.
Őszi akciókról
érdeklődjön
üzletünkben!

Látrányi Viktória

Fagyos orrú fohász
„Fűtsetek, mert megvesz az
Isten hidege!” – gondoltam
magamban, piros orral a
konyhában összekuporodva. Már magamra húztam a
vastagabb farmert, zoknit,
pólót, arra egy pulóvert és
egy kötött mellényt… Közben
azon gondolkodtam, kellene
egy forró teát is innom, vagy
még inkább egy pálinkát,
mert jégcsapállapotba kerültem. Nem tudom, létezik-e
ilyen, de szerintem már az
agyam is lelassult, tehát
elképzelhető, hogy badarságokat gondolok – de mintha
hallottam volna egy távoli
kopogó hangot. Újratöltött a
rendszer, közben nagyot sóhajtottam, s néztem, látszik-e
már a leheletem a fagyos
kecóban.
Az ajtóm előtt a ház
Auftragsnummer:
0000217804
ügyes-bajos
dolgait intéző
AuftragsPosition: 1
emberke állt. S elém tolta az
aláírni valót. Hohó! – ujjongtam, szóval akkor indítjuk a fűtést! Erre ő kevésbé
lelkesen válaszolt: hát ahhoz
meg kell lennie a huszonhét aláírásnak. S még csak
húsznál vagyunk. No már
most, remélem, hogy az első
Auftragsnummer: 0000217804
AuftragsPosition:
szinttől 1indult, s ez a negyedikig jött össze, és a másik
lépcsőház még hátravan…
Éljen, hogy mi mindannyian
vagy együtt fázunk vagy
együtt melegszünk! Remélem, a kedves lakótársak
közül kevesen gondolják
majd úgy, hogy akkor se kérjük, ha hat kabátban ülünk a
lakásban! Ha így lesz, akkor
gratulálok hozzá. Találkozzunk a szomszédos gyógyszertárban! De még így átfagyott
testtel is reménykedem benne,
hogy győzni fog a józan ész,
és holnap sokan fogunk örülni
a langyosodó radiátoroknak!
Egy piros orrú, fagyos kezű,
morgós szomszéd a negyedikről

22/500-921 és 30/586-4162

FESTÉK SZÜRET!

Székesfehérvár, Széchenyi u. 120.
bejárat az Új Váralja sorról!
Nyitva: hétfôtôl-péntekig 8.00-16.00 óráig.

217804-he

Idén július 31-ig lehetett hagyományos gázkazánt beszereltetni,
aki most alakítja ki fűtési rendszerét vagy újítja azt meg, már
csak kondenzációs kazánt tud
vásárolni. Bár a kondenzációs
kazán beszerzése és beépítése a
hagyományosnál jóval nagyobb
beruházást – 500-800 ezer forint –
igényel, hosszú távon ez megtérül,
ugyanis húsz százalékkal nagyobb
a hatásfoka elődjénél, ami pontosan azt jelenti, hogy évente húsz
százalékkal kevesebbet fizetünk a
fűtésért – tudtuk meg Kis Gábortól. A fűtéstechnikával foglalkozó
cég kereskedelmi munkatársa
szerint jó szigeteléssel és egy
korszerű készülékkel százezreket
spórolhatunk meg évente, nem
beszélve arról, hogy ezzel környezetünket is kíméljük a felesleges
károsanyag-kibocsátástól.
„Érdemes körökre osztani a házat,
és megoldani azt, hogy a különböző
helyiségekben egyénileg állítsuk be
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www.tetocentrum.hu

AKCIÓ!!!

Dekorfóliás beltéri ajtók
többféle színben, tokkal

31 000 Ft-tól

(Az akció az október
6-tól november 30-ig
leadott rendelésekre
érvényes.)
Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. em.

: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

• Boróka vizes vastaglazúr 2,5 l

7.630 Ft/db (3.052 Ft/l)

• Policolor vödrös vakolat 25 kg

7.990 Ft/db (319,6 Ft/kg)

• Cellkolor barna 1l 1.910 Ft
Az ajánlat 2016. október 6-tól a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

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

2016. október 6.

Fehérvár megbecsüli az időseket

Az idősek világnapja alkalmából a város az
Alba Regia Sportcsarnokban műsorral és egy
kis apró ajándékkal köszöntötte az időseket.

Székesfehérvár a szokásokhoz
híven idén is gálaműsorral fejezte
ki azt a megbecsülést és tiszteletet, amit a város idős lakói a
kemény munkájukkal vívtak ki
maguknak az elmúlt évtizedek
során. A hétfői rendezvény célja
a szórakoztatás mellett az volt,
hogy a város köszönetet mondjon
szüleink és nagyszüleink generációjának.
Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy a mai
nyugdíjas korosztály tagjai békés,
szerethető, biztonságos várost
építettek és adtak át a következő
generációknak. Székesfehérvár
polgármestere a köszönő szavak
mellett arra biztatta az időseket,

hogy osszák meg a fiatalabbakkal
ötleteiket és tapasztalataikat.
A gálán fellépett a Madách Színház
és a Győri Nemzeti Színház primadonnája, az eMeRTon- és Artisjus-díjas Mahó Andrea valamint a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett színész-énekes, az Emberek zenekar eMeRTon- és Gundel-díjas frontembere,
Miller Zoltán is.
Tavaly már több mint ezer résztvevője volt az idősek világnapja
alkalmából tartott rendezvénynek,
éppen ezért a szervezők idén is
arra törekedtek, hogy tartalmas
és élvezetes műsorban lehessen
részük a megjelenteknek, akiket
apró ajándék is várt a bejáratánál.

Huszonöt éve annak, hogy az ENSZ
október 1-jét az idősek világnapjává
nyilvánította azzal a szándékkal, hogy
felhívja a figyelmet az öregedéssel
járó kihívásokra és problémákra.

Fotó: Bácskai Gergely

Kurucz Tünde

A gálán Mahó Andrea is fellépett

Mindenki nagyon jól érezte magát
Csehák Lászlóné azt mesélte, ha teheti, minden évben eljön, mert legalább ki tud kapcsolódni egy kicsit

A nagylóki vegyeskar vidám műsort adott elő
Horoszkóp
október 6. – október 13.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban feltűnhet Önnek is egy kellemetlen
tény, hogy felszedett egy pár kilót. Ha diétázni
szeretne, fontos, hogy figyeljen rá, hogy elegendő
fehérjét, vitamint és folyadékot juttasson a szervezetébe!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Hiába van maga alatt, a környezetében senki
sem figyel most Önre. Most egyedül kell, hogy
szembenézzen a félelmeivel. Időnként szüksége
lenne arra, hogy sétáljon egyet a szabad levegőn,
egyedül.

Jókedvből nem volt hiány

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Jó lenne, ha egy kis időre kikapcsolna, a mindennapi
teendők ugyanis nagyon lekötik a figyelmét. Észre
sem veszi, hogy alig fordít időt a pihenésre és a szeretteivel való kapcsolata ápolására.

Szerelmi életében akadnak olyan fordulópontok,
melyek még eddig ismeretlenek voltak. Bátorságot érezhet belső érzéseinek a kifejezésére is.
A hét második felében egy régóta húzódó vágya
teljesülhet be.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A pozitív energiájának most nagy hasznát veheti.
Ezekben a napokban sok értékes információ birtokába juthat. Sajnos azonban olyan is akad közötte,
ami kapcsán kiderül, hogy számos rosszakarója,
irigyese van.

Ezen a héten jó üzleteket köthet a pénzügyek terén,
de csakis akkor, ha minden apró részletre odafigyel.
A magánéletében is szerencsés most, és a párkapcsolatában is jól érzi magát. A hét második felében
kerülje az összetűzéseket!

FehérVár
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„Helyit eszem, helyinél veszem, mert helyin az eszem”
szer nélkül termelik a zöldséget,
gyümölcsöt, általában drágábban
adják a portékájukat. A kártevők
ellen csak természetesen védekezhetnek, így egy-egy fertőzés
esetén sokkal nagyobb káruk
keletkezik, amit a magasabb árral
tudnak ellensúlyozni. A tudatos vásárló ezt a plusz költséget
hajlandó megfizetni, mert belátja,
hogy az egészsége szempontjából
nem mindegy, milyen minőségű
élelmiszert eszik.

Kurucz Tünde
Mosolygó brokkolik, paprikaillatú kolbászok,
gusztusos savanyúságok és sajtkülönlegességek – október elsején tartották a II. Fejér
Megyei Helyitermék-mustra és -vásárt a
Jancsárkertben, ahol a hagyományos finomságok mellett pazar minőségű bio-, glutén- és
laktózmentes élelmiszereket is lehetett venni.

A megnyitón Vargha Tamás ország�gyűlési képviselő kiemelte, hogy
amikor 2010-2011-ben elindították
a megyekorzót, nem gondolták,
hogy a helyi termelők néhány év
múlva minden szombaton piaccal
várják a székesfehérváriakat.
L. Simon László országgyűlési képviselő és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara élelmiszeriparért felelős
Fejér megyei alelnöke hozzátette:
egyre többen vállalkoznak arra,
hogy a helyi ízeket, specialitásokat
megmutatva próbáljanak munkahelyet teremteni vidéken. Ezzel
olyan igényes termékeket hoznak
létre, melyek garantáltan jó minőségűek és adalékanyag-mentesek.

Vegyszermentes fortélyok

A legötletesebb, a legszebb és a kedvenc standok tulajdonosait idén is díjazták

húsos standnál. – „Sajnos az már
elfogyott, de nézze csak, van helyette
szalámi meg kolbászhússal töltött

Kisgyerekes családok és
egészségtudatos nyugdíjasok
„Az elmúlt négy év tapasztalata
alapján mondhatom, hogy egyre
többen – főleg a fiatal, kisgyerekes
párok és az egészségtudatos idősebb
korosztály tagjai – keresik a helyi
termékeket. Tudatosan vásárolnak, és
törekednek arra, hogy a bio, vegyszerés adalékanyag-mentes élelmiszert
vegyék.” – mondta Schultz György,
a Jancsárkert piac igazgatója, majd
hozzátette: sokat kell még tenni,
hogy ez a fajta szemléletmód továbbterjedjen.
A vásárlások egyik fő szempontja
az ár. Azok a gazdák, akik vegy-

Giczi László, a móri Hétkúti
Ökofarm alkalmazottja lapunknak
elmondta, hogy egy biofarmon
nem lehet mindent gazdaságosan
megtermelni.
„Burgonyával nem foglalkozunk, mert
vegyszer nélkül a krumplibogarat csak
kézzel lehet eltávolítani, amihez egy
hadsereg sem lenne elég!”
A most már bionak nyilvánított
farmon a védekezés helyett inkább
a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Például Amerikából hozatnak cukornád-alapanyagot, amin
egy baktériumtenyészetet hoznak
létre. Később ezzel locsolják,
permetezik a növényeket, hogy
ellenállóbbak legyenek a különböző betegségekkel szemben.
De vannak egyéb trükkök is! A
liszteske – egy apró, fehér rovar, a
káposztafélék egyik gyakori kártevője – imádja a sárga színt, ezért a
farm dolgozói sárga post-it lapokat
helyeznek a veteményesbe, így
könnyen és gyorsan össze tudják
őket gyűjteni.

Ezután Égi Tamás alpolgármester
köszöntötte a jelenlévőket, majd a
színpadon közösen átadták a legötletesebb, a legszebb és a kedvenc
standok idei díjait.

Zene, tánc és lufi
Közben egyre többen lettek a
piacon. „Van még abból finom
csemegekolbászból?” – érdeklődött
egy kisgyerekes anyuka az egyik

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Előfordul, hogy olykor túlbonyolítja a dolgokat.
Erre most azonban egyáltalán nincs szüksége.
Inkább maradjon a tényeknél! Törekedjen az egyszerűségre, mert ezzel nagy sikereket érhet el! Megújulhat a szerelmi élete, munkájával is jól halad.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezen a héten úgy láthatja a párkapcsolatát, akár
csak egy tanulási folyamatot. Most könnyedén
megláthatja azt is, hogy mi is az igazi oka annak,
hogy Önök egymás mellett vannak, illetve hányadán
állnak egymással.

dagadó. Egyik sem csípős!” – javasolta az őstermelő. Az anyuka némi
hezitálás után egy darab sonka és
a szalámi mellett döntött. Az árus
gyorsan lemérte, és ajándékba csomagolt egy kicsit a frissen töltött
disznósajtból, hiszen a törzsvevőt
meg kell becsülni. A színpadon
szólt a zene, táncoltak a kisebb és
nagyobb lányok, a gyerekek pedig
élvezettel figyelték a bejárat előtt
lufikat hajtogató bohócot.

Fotók: Bácskai Gergely

Az őstermelők szívesen beavatnak a kulisszatitkokba

Mosolygó almák

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Pozitív hozzáállásával könnyedén veszi az akadályokat,
de legyen óvatos, nehogy átessen a ló túloldalára!
Ez egy ígéretes hét a pénzszerzés és a befektetések
szempontjából. Lazítson, ne görcsöljön semmin sem,
és minden csodálatos lesz!

Ha vonzódnak egymáshoz párjával, akkor egyáltalán
nem számít, hogy mennyire azonos az érdeklődési
körük. Ettől függetlenül ugyanis még kifejezetten jó
párost tudnak alkotni! Csupán azt tartsa szem előtt,
hogy a párja boldog attól, amit éppen csinál.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nyújtsa a maximumot a munkájában és ne azt várja,
hogy mikor ér véget a nap. Most megmutathatja a
nagyfokú szaktudását, elmondhatja az ötleteit, és
ennek köszönhetően később új, magasabb státuszba
léphet.

Ezen a héten szánjon annyi időt és energiát családjára, amennyit csak tud! Nagyon hiányzik már nekik
az Ön társasága. Egy hatalmas lehetőség kínálkozik
fel Ön előtt. Akkor tudja majd ezt jól kihasználni, ha
gyorsan cselekszik.
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1956 – A történelmet mi írjuk! 3. rész

Kötéltánc ötven éven át
Székesfehérváron 1956. október huszonharmadikán a munkásszervezetek reagáltak
először a budapesti eseményekre – Krajcz
Rezső is így kapcsolódott be a forradalomba,
és lett a szélsőségek lecsillapítója, a budapesti
küldöttség egyik tagja, majd bebörtönzött az
esküvője napján. Vannak helyzetek, amikor csak
a szívünkkel tudjuk eldönteni, mi a helyes, a
forradalmi események és az azt követő megtorlások időszaka éppen ilyen zűrzavaros időszak
volt Rezső bácsi számára.

Krajcz Rezső az ötvenes években
a MÁV járműjavítónál üzemvezető-helyettesként dolgozott, innen
delegálta őt az üzem a Petőfi körbe.
„Ott olyan kemény politikai kérdésekkel foglalkoztunk, mint például az,
hogy vessenek véget az orosz megszállásnak. Arról beszéltünk, elengedhetetlen, hogy Magyarország végre szabad
legyen, ezt azonban higgadtan, ésszel
politizálva, egyáltalán nem vehemens
formában adtuk elő.”
Amikor a forradalom kitört Budapesten, az ország többi városa is
csatlakozott, így az az üzem is, ahol
Rezső bácsi dolgozott, és ahol a
munkástanács elnök-helyettesévé
választották a forradalmi napokban. A feladata az volt, hogy a
székesfehérvári politikai foglyok
kiszabadulását intézze.
„Bemenetünk a börtönbe, tárgyaltunk a
foglyok érdekében, és sikerült: a politikai okokból elítélt rabokat elengedték.”
Krajcz Rezső nemzeti bizottsági
tagként Székesfehérvár küldötteként többedmagával október
29-én tárgyalást kezdeményezett
a kormánnyal: „Ennek során adtuk
át a város követeléseit, és tájékoztattuk a kormány tisztségviselőit, hogy
Fehérváron nyugalom van, és annak
ellenére, hogy voltak tüntetések és
sztrájkok, fegyveres harc egyelőre
nincsen.” Abban a munkástanácsban, ahol Rezső bácsi dolgozott,
már az első napokban meghozták
a döntést: az üzem igazgatóját
meneszteni kell, mert ÁVH-s
őrnagyként kapta ezt a tisztséget.
„Saját elmondása szerint nem csinált
mást, csak egy embert vert agyon. Igaz,
hogy nagyon munkásérzelmű ember
volt, de úgy gondoltuk, ezzel a múlttal
nem maradhat a helyén.” – emlékszik
vissza Krajcz Rezső, aki hozzáteszi: emellett még a párttitkárt is
leváltották. Fehérváron ekkor még
nem vonultak utcára az emberek,
a tevőleges forradalmi események
még várattak magukra.

Jönnek a tankok!
Amikor a városban is megalakultak, átalakultak a munkástanácsok
– demonstrálva a változást – felvonulást tartottak városszerte. A
kommunista vezetők egy részét
lecserélték, és sztrájkot hirdettek
céljaik elérése érdekében.
„Nem bántottunk senkit: nem volt
akasztás, nem volt lövöldözés, pedig
Budapesten a forradalom nagyobb léptekkel haladt előre. Részleteket mi sem
igen tudtunk ekkoriban. Október 29-én

mentem fel a fővárosba tárgyalni: kék
zászlóval, nyitott dzsippel, fegyver
nélkül indultunk útnak, még egy bicska
sem volt nálunk.”
Viszontagságos út vezetett a parlamentig, ahol már magyar tankok
álltak, és probléma nélkül át tudták
adni Székesfehérvár követeléseit.
„Négyen voltunk, név szerint bemondtak bennünket a rádióban. A szüleim
Miskolcon innen hallották, hogy a
fiuk Pesten van, a parlamentben. A
követeléseinket elfogadták, ígérni
nem ígértek, de tájékoztattuk a Nagy

Ha bekeverednek ide a térre, és ne
adj’ isten eldördül egy lövés feléjük,
akkor ezt az ezeréves várost szétlövik!
Azt javasoltam, menjenek haza, akik
itt összegyűltek, a katonák menjenek
vissza a laktanyába. Alig mondtam
ezt ki, az első szovjet tank begördült
a Romkertnél. Hát ez volt az én nagy
tettem! Él még olyan, aki ott volt és
emlékszik rá, igaz, megöregedtünk, én
is már nyolcvankettő éves vagyok.”
A következő napokban nem volt
ritka a gyári munkások sztrájkja,
és lövöldözésre is volt alkalom. A

ő, aki gyilkos volt, egy egyszerű, durva
parasztember.” – meséli könnyek
között Rezső bácsi.
Aztán elkezdték vallatni: kémkedéssel vádolták. Minden éjszaka
lámpafénynél faggatták, miközben
nappal a munkástanács tagjai
tüntettek Krajcz Rezső szabadon
engedéséért a Szabó-palota előtt, és
felesége – akkor még menyasszonya – közös gyermeküket hordozta
a szíve alatt.
„Egy idő elteltével odajött hozzám az
egyik fogdás, és mondta, hogy pró-

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

A fehérváriak a Városház téren gyülekeztek követeléseikkel, itt próbálta Krajcz Rezső csendesíteni a szélsőséges hangulatot

Imre-féle kormányt, hogy Fehérváron
egyelőre nyugalom van.”
Az országházból visszafele jövet a
városi delegáció bement az Ipari
Minisztériumba, ahol látták, hogy a
gyáruk vezérigazgatójának kocsija szét van lőve, így nem tudott
hazamenni. „Ráhamisítottuk a nevét
arra a menlevélre, amivel mi szabadon
közlekedhettünk a fővárosba, így haza
tudtuk hozni. Figyelmeztettük, hogy ne
menjen be a gyárba, mert ott lincshangulat van. A Velencei-tavi villájánál
tettük ki.”
Ebben az időszakban már Fehérváron is fokozódott a hangulat,
fegyverhez pedig nem volt nehéz
jutni, főleg a vadásztölténygyár
munkásainak. Velencéről hazafelé
tartva Rezső bácsiék látták, amint a
hetes úton orosz tankok konvojban
haladnak Fehérvár felé: „Ezeket
megelőzvén hamar mentünk a városba,
ahol a városi tanács éppen ülésezett.
Kértük, hadd beszéljünk a városháza
előtt összegyűlt tömeghez. Hallottuk
kinn a kiabálást és a fokozódó forradalmi hangulatot, azt, hogy Budapestre
akarnak menni, segíteni a forradalmat.
Kimentem az emberekhez, polgártársaknak szólítottam őket, és elmondtam
nekik, hogy Budapesten – bár vannak
lövöldözések – nagy harcot nem
tapasztaltunk. Viszont találkoztunk
visszafelé jövet egy szovjet tankkonvojjal, és egyenesen erre tartanak.

börtönben lévő politikai foglyokat
sorra kiengedték, a bűnözőket
azonban benn tartották – ez volt az
egyik legnagyobb vívmánya Székesfehérváron a forradalomnak.

A jobb lator
Elérkezett november 4-e, Krajcz
Rezső legszomorúbb napja. Hajnali
hatkor egy autó állt meg albérletének bejáratánál. Két detektív szállt
ki belőle, akik bevitték a Szabó-palotába, a börtönbe. Ezen a napon
lett volna Rezső bácsi esküvője.
„A feleségem a fodrásznál tudta meg,
hogy a munkástanács tagjait – köztük
engem is – elvitték a börtönbe. A többi
asszonnyal együtt rohant a palotához,
ahol Kádár emberei letagadták ezt,
azt mondták, itt nincsenek politikai
foglyok. Engem közben bedobtak egy
sötét lyukba, ott a priccsen feküdt egy
hatalmas parasztember. Megkérdeztem
tőle, miért van itt, ő azt felelte, azért,
mert agyonverte az egyik rokonát. Ő is
megkérdezte, hogy én miért vagyok itt,
én erre csak annyit tudtam mondani,
hogy még nem tudom pontosan, mi a
vád, mindenesetre politikai fogolyként
tartanak fogva. Ettől az embertől én
féltem. Kettő napig. Neki hoztak első
osztályú ételt, de én csak azt a ronda
börtönkosztot kaptam, ezért ő mindig
megfelezte velem a sajátját, és éjjel
betakart a pokrócával. Vigyázott rám,

báljak meg valamit vallani, mert úgy
tudja, őket máshova helyezik, és orosz
katonák jönnek a helyükre. Hittem
neki, mert mindig rendes volt hozzám.”
Eltelt pár nap, újra vallatás következett. Krajcz Rezső lelkileg ekkor
már összetört. „Azt mondták, hogy
ha hajlandó vagyok együttműködni
a kormánnyal, és erről aláírok egy
papírt, akkor szabadon engednek, új
életet kezdhetek, állást kapok. Gondolkodási időt kértem, majd pár nap
után úgy döntöttem, alá kell írnom. Így
lettem besúgó.”
Addig ügyeskedett, hogy tudomása szerint senkinek nem okozott
kárt, majd hamarosan külföldieket
megfigyelő szolgálatra helyezték.
Sokat volt külföldön, dolgozott a
Volkswagen gyárában is: „Egy gyárigazgatóról kellett jelentenem, de nem
tudtam mást írni a jelentésbe, csak
azt, hogy mélyen vallásos, aki szereti
és megbecsüli a munkatársait, kiváló
ember, és semmiféle politikai aktivitást
nem tapasztalok nála, függetlenül attól,
hogy párttag, ami gyárigazgatóként kötelessége volt. Később megtudta, hogy
mit jelentettem róla, és amikor évekkel
később, már a rendszerváltozás után
találkoztam vele a piacon, odajött hozzám, és azt mondta: engedd meg, hogy
megöleljelek és megcsókoljalak, mert
mint ember, és mint mérnök is nagyot
alkottál, és örülök, hogy a barátodnak
mondhatom magam.”
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A harckocsi készen áll
A budaörsi repülőtér mellett, a harci eszközök
lerakatában készítették elő fehérvári fiatalok azokat
a fegyvereket, járműveket, amelyeket az októberi
56-os ünnepségekre Székesfehérvárra hoznak.

is harcoltak a forradalmárok a világ
akkori legnagyobb serege, a szovjet
Vörös Hadsereg ellen. A városunk
fiataljaiból álló csoport Budaörsön
festette le, tisztította meg a Vörösmarty Színház elé állítandó harckocsit,
csapatszállító teherautókat és a három
ágyút.
Nem mindennapi látvány lesz a két
Csepel teherautó, a már tavaly is kiállított páncéltörő ágyú, a két légvédelmi
ágyú és a legnagyobb érdeklődéssel várt
T54-es harckocsi a színház előtti téren.

Nagy Zoltán Péter
Az ezeréves gyulafehérvári érseki székesegyházban szentelték fel Márton Áron erdélyi
mártír püspök új kőkoporsóját. Székesfehérvár
testvérvárosában az erdélyi római katolikus
papság mellett a testvérgyülekezetek, a magyar
kormány és városunk is képviseltette magát.

A százhúsz éve született csíkszentdomonkosi Márton Áront 1924.
július 6-án szentelte pappá Majláth
Gusztáv erdélyi római katolikus
püspök Gyulafehérváron. A második világháború idején felemelte
szavát a dél-erdélyi magyarok és az

észak-erdélyi románok ügyében.
A párizsi béketárgyalások alatt a
székely önrendelkezés egyik legjelentősebb szószólója volt. Antikommunista volta miatt 1949-ben letartóztatták, 1951-ben életfogytiglani
börtönre ítélték. Külföldi nyomásra
1955-ben szabadon bocsátották, de
1967-ig nem hagyhatta el a püspökséget.
A szeptemberi újratemetés a magyar kormány támogatásával jött
létre, mely része volt a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2016-ra
meghirdetett Márton Áron-emlékévnek.

Fotó: nzp

Az 56-os Emlékbizottság pályázati
támogatásával a Magyar Szív Magyar
Szó Alapítvány karolta fel a kezdeményezést, hogy Fehérváron láthassák a
fiatalok is azokat a harci gépeket, amelyeket megszerezve akár életük árán

Tisztelet Márton Áronnak

Fotó: Fazakas Attila

Nagy Zoltán Péter

2016. október 6.

Közélet

A fiatalok által megtisztított és újrafestett harckocsit tréleren szállítják október 19-én Székesfehérvárra, ahol október 24-én a harci eszközök segítségével utcaszínházi előadást rendez a
hatvanadik évfordulóra a Vörösmarty Színház

A gyulafehérvári székesegyház és az előtte lévő tér megtelt Márton Áron újratemetésén, akit II.
János Pál pápa „az úr legteljesebb, legkifogástalanabb szolgájának” nevezett

Továbbra is gyűjtünk, mert a cél a környezettudatosság
Csabai Dorina

A tavalyi tanév második felében
zajló verseny díjátadóján Steigerwald
Tibor, a Depónia Nonprofit Kft.
ügyvezetője és Juhász László környezetvédelmi tanácsnok köszöntötték a
dobogósokat, és díjjal jutalmazták a
kimagasló eredményeket. A nyertesek
sorrendje az egy főre jutó begyűjtött
hulladék mennyisége alapján került
megállapításra. Az első három helyezett 150 000, 100 000 és 50 000 Ft
értékű nyereménnyel gazdagodott, a
különdíjas 100 000 Ft-ot kapott.
A negyedik, egyben utolsó versenyen
ismét a legkisebbek és szüleik jeleskedtek: egy bölcsőde és két óvoda
közössége örülhet a nyereménynek és
a dicsőségnek. Arányaiban a legtöbb
hulladékot a Napraforgó Bölcsőde

Kilogramm

Két évvel ezelőtt a Depónia Nonprofit Kft.
a partnerintézményei között elindított egy
játékos, folyamatos szelektív gyűjtési versenyt.
A bölcsődék, óvodák és iskolák egyre nagyobb
kedvvel vettek részt a megmérettetésben, s a
két esztendő alatt 145 420 kg hasznosítható
hulladékot gyűjtöttek össze. Az október elsején
életbe lépő változások érintik ezt a versenyt is.

I. - II. - III. - IV. VERSENY

gyűjtötte. Egy fő átlagosan 38,13 kg
hulladékot hozott be az intézménybe.
A második helyezett a Felsővárosi
Óvoda lett 17,69 kg-mal, a harmadik
helyen a Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája végzett 13,61
kg egy főre jutó gyűjtött hulladékkal.
Az utolsó forduló különdíjasa címet
ismét a Teleki Blanka Gimnázium
és Általános Iskola vihette el. Az
összesítés szerint ők gyűjtötték össze
a legtöbb, 3799 kg hulladékot.
Október 1-től változások történtek a
szelektív gyűjtés rendszerében, mely
ezt a versenyt is érinti. Szeptember

végéig volt lehetőségük az intézményekben elhelyezett gyűjtőkbe hozni
az otthonokban felhalmozott PET-palackokat illetve vegyes papírhulladékot a gyerekeknek. Október 1-től
kampányszerű gyűjtéseket szervez
a Depónia Nonprofit Kft., így akik
szívesen vesznek részt a megmérettetésben, azoknak továbbra is lesz
lehetőségük a környezettudatos hulladékgyűjtésre! A gyűjtőakció tervezett
időpontját az alábbi elérhetőségeken
egyeztethetik az intézmények: Polónyi
Dóra (Depónia Nonprofit Kft.): 70 669
9717, e-mail: ovisuli@deponia.hu

Az intézményi hulladékgyűjtés esetében megszűnik tehát a folyamatos
gyűjtés versenyében adható jutalom,
de a kampányszerű hulladékgyűjtési
akció során leadható a szelektíven
gyűjtött vegyes papír és PET palack
hulladék, amelyért továbbra is jár
juttatás. A Depónia Nonprofit Kft.
továbbra is szervez kampányszerű hulladékgyűjtési akciókat, ahol leadható
a szelektíven gyűjtött vegyes papír és
PET-palack. A tervek szerint a tanév
végén, június 1. és 15. között szemléletfejlesztő tevékenységgel segítik az
intézményeket, egy-egy téma- illetve
projektnap keretében lehetőség lesz
ellátogatni a csalai hulladékkezelő
telepre. Itt a gyerekek láthatják, mi történik a szelektíven és nem szelektíven
gyűjtött hulladékkal. A környezettudatos nevelésnek már a családban el kell
kezdődnie, a legkisebbek viselkedését
a szüleiktől látott és átvett minta határozza meg. Az intézményi nevelés, az
oktatás és a gyűjtőversenyek kiegészítik, megerősítik a családban kialakított
környezettudatos viselkedést.
További információ a Depónia Nonprofit Kft-ről:
www.deponia.hu
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Ki fog most megvédeni bennünket, öreghegyieket?

Nem szeretem az üzengetést, főleg nem a sajtón keresztül,
ezért is gondolkodtam el azon, hogy vajon érdemes-e bármit is
reagálnom a hetilap szeptember 22-i számában felvetett kérdésre. Aztán az jutott eszembe, hogy mint öreghegyi plébános,
mégiscsak szót kell emelnem abban a témában, amiben úgy
érzem, a közösségünk lett megszólítva.

Fotó: nzp

Elismerem, egy művészettörténészhez képest
jóval kevesebb tudással rendelkezem a kérdésben, hogy egy kép vagy szobor történetét mi
jellemzi egy adott történelmi korban, de azért
bízom benne, hogy azoknak, akik megkeresnek, katolikus papként talán tudok iránymutatást adni a szentek tiszteletében. És persze
feltételezem, hogy elődeim se tévednek olyan
nagyokat.
Az említett cikkben azzal a gondolattal találkoztam, hogy „... az öreghegyieket és szőlőjüket
a püspök Szent Donát nem tudja megvédeni, csak
a légiós Donát, tehát nem megfelelő szenthez
imádkoztak 1994 óta.” Nincs kétségem afelől,
hogy a város legmagasabb pontján található
kápolnában található festmény a münstereifeli pannóniai Szent Donátot ábrázolja, aki a
legenda szerint római légiós volt és a markomann háborúk idején szenvedett vértanúságot,
és akinek tiszteletét a Felsővárosba betelepült
svábok hozták magukkal. Ezért köszönet illeti
a képet készítő művész urat kutatásaiért és
munkáiért.
Azt azonban nem igazán értem, hogy miért
kell teljesen kizárni a másik, vagyis az arezzói
Szent Donát püspök tiszteletét. Dr. Lukács
László, az ELTE néprajzkutatója a „Tárgyak,
életformák, népszokások” című, 2012-ben

megjelent könyvében valamint dr. Bugár M.
István, a Debreceni Egyetem filozófiatörténeti
tanszékének vezetője Katekhón című folyóiratban megjelent, az Arezzoi Severinus Szent
Donát mártírpüspök szenvedéstörténetéhez
írt kommentárjában, de Jankovics Marcell a
Jelkép-kalendárium című munkájában is az
arezzói püspök alakját mutatja be, mint a szőlőhegyek védőszentjét.
A nehézséget igazából az jelenti, hogy a két
szent alakja keveredik, ezért Magyarországon,
de Ausztriában és Németországban egyaránt
segítségül hívják mind a püspök, mint pedig
a katona Donátot. Nekünk, fehérváriaknak
pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy régi,
már a XVIII. századtól eredeztethető szokása
a városnak, hogy a szőlősgazdák augusztus
elején elzarándokoltak a kápolnához, kérve
Szent Donát közbenjárását szőlőik védelmében. „Egészen 1740-től a második világháborúig a
Szent Donát napját, augusztus 7-ét (ami az arezzói
Szent Donát püspök ünnepe) követő vasárnapon a
székesfehérvári templomokból körmenet indult a
szőlőhegyi kápolnához (amiben a pannóniai Szent
Donát katona képe volt látható), amelynek időpontját a székesfehérvári újságok is hírül adták.” – írja
dr. Lukács László.
Végül tehát akár a légiós, akár a püspök Szent
Donáthoz fohászkodtak, fohászkodnak is az
öreghegyiek és a város többi polgárai, az áldás
Istentől jön, aki nemcsak mindkét szentet, hanem minden benne bízó embert segíteni akar.
És ez a lényeg.
Tornyai Gábor
öreghegyi plébános

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. október 8-tól október 14-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2016. 10. 8. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:Rejtő
Jenő: Egy bolond
száz bajt csinál
06:00 Heti hírmagazin
Romhányi Anikó
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Vidám délelőtt HorváthWinter Diával
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
12:10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsa
12:40 Pénzügyi percek. Vendég:
Galántai Gergely
15:20 Nemzetközi babahordozó
hét Székesfehérváron.
Vendég: Nagy-Majoros
Zsanett és Ságiné
Szabó Viktória
16:10 Új szokások a
kiegyensúlyozott életért.
Vendég Garai Orsi
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
2016. 10. 9. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
09:10 Természetesen
egészségesen
– házi patika
gyógynövényekből.
Vendég: Supliczné
Tóth Mária
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Molnár Tamásné (ASKA)
11:10 Főzzünk együtt finomat,
táplálót, egészségeset!
13:10 Keleti kultúrák és
a jóga. Vendég:
Tölgyesi Zsuzsanna
14:10 Fogathajtó sikerek.
Vendég: Palkovics Dávid
14:40 Hogyan tornáztassuk
gerincünket? Vendég:
Vendég: Kozákné
Papp Gabriella
15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória
hírigazgató
16:10 Vörösmarty kocka
– informatika
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás Ferenc.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus.
17:10 Moziműsor HorváthWinter Diával
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 10. 10. 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
Prima Junior díj.
Vendég: Lábodi
Ádám színművész.
Hímsovinizmus. Vendég:
Egey Tímea pszichológiai
mentor, mediátor
21:00 Hangoskönyv: Márai
Sándor: Füveskönyv
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 10. 11. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Egy bolond
száz bajt csinál
06:00 Félóránként friss

06:10

09:10

10:10
11:40

14:10
15:10
16:10
17:30
18:00
19:00

21:00
22:00

hírek, időjárás és
közlekedési információ
Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
Jóban-rockban.
Heiter Dávid Tamás és
Bokányi Zsolt műsora
Aktuális – napi
hírmagazin
Helyi zenészek órája
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Megrekedt élethelyzetek.
Vendég: Sáringer Károly.
A bakonyi
dinoszauruszok. Vendég:
Ősi Attila paleontológus
Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
Aktuális – napi
hírmagazin

2016. 10. 12. SZerdA
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Lengyel

06:00
06:10

09:10
10:10
11:40

13:10
14:10
16:10
17:30
18:10
19:00

21:00
22:00
22:10

Dénes: Magyar
regék és mondák
Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Egészségóra
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
A Katasztrófavédelem
órája
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
Aktuális – napi
hírmagazin
Kézművesség
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Portré. Vendég: Pallai
Károly oceanista.
Az Enthroners meccsei.
Vendég: Pál Tibor Kornél
Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
Aktuális – napi
hírmagazin
Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 10. 13. CSüTörTöK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Lengyel
Dénes: Magyar
regék és mondák
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 Karintiába.
Vendég: Igari
bűvésztrükkök. Vendég:
Alexa Ákos bűvész.
Lazítás, szórakozás,
bulizás. Vendég:

Schéda Zoltán
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 10. 14. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Lengyel
Dénes: Magyar
regék és mondák
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: PajtókVizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Hogyan dicsérjünk?
Vendég: Pap Csilla coach.
Az emberi megismerés
eszközei. Vendég:
Grúsz Róbert
21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő:
A tizennégy karátos autó
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.
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Minden nap karácsony

László-Takács Krisztina

Wéhli Regős Dóra Szegedről érkezett a Fehérvár TV híradójába, de nemcsak a képernyőn
láthatjuk, lapunk hasábjain is találkozhatunk a nevével

Jókor, jó helyen!
Igen, ráadásul egyik kedves szegedi
munkatársam, Hódi Dániel is itt
dolgozik már vágóként.
Majdnem hazai pálya?
Annál itt sokkal jobb! Szervezettebb a munka, és úgy érzem, megbecsülnek, ami a médiában nagyon

Fotó: Regős Dóra

Hogy kerültél a Fehérvár Médiacentrumba?
Nem tudtam, hogy éppen szerkesztői állást hirdettek, egyszerűen
csak munkát kerestem, mert éppen
akkor döntöttünk úgy a férjemmel,
hogy elköltözünk Szegedről. Amikor elhatároztuk, hogy új családi
otthont teremtünk, egyértelmű
volt, hogy ezt az ország egyik legszebb részén, a Balaton-felvidéken
tesszük. Akkor ez egy valóságtól
elrugaszkodott álomnak tűnt, de
egyre többet jártunk a környékre,
egyre több telket néztünk meg,
végül az egyikbe beleszerettünk, és
elhatároztuk, hogy házat építünk
Balatonalmádiban. Elkezdődött a
tervezési folyamat, eladtuk szegedi
otthonunkat, és egy darabig anyósoméknál laktunk, ami új élethelyzetet jelentett. Konfliktus nem volt,
de felnőttként, szülőként az ember
arra törekszik, hogy minél inkább a
saját lábán álljon. Áprilisban kezdődött az építkezés, ekkor költözött a
férjem Almádiba, de én már márciusban elküldtem az önéletrajzomat,
és be is hívtak állásinterjúra.
Mindenképpen televízióban gondolkodtál?
Nem, mivel rádióztam is. Az volt a
fontos, hogy a médiában találjam
meg a helyem, mert korábban a

Fotó: Kiss László

Mondhatnám, hogy szedte a sátorfáját Szegeden, és meg sem állt a Balaton-felvidékig, de
Regős Dórinak kezdetben se sátra, se fája nem
volt. Van viszont szép családja és egy csinos kis
lakókocsija Balatonalmádiban, egy balatoni
panorámás kert végében. A tél már a spájzban
van, a Fehérvár Televízió szerkesztő-műsorvezetője azonban még mindig nem tudja letörölni
a mosolyt az arcáról. Hogy mi az oka ennek,
mindjárt kiderül.

Otthon van a család tíz négyzetméteren is: Márk, Bánk és a lakókocsi

szegedi tévénél és egy helyi rádiónál dolgoztam. Az önéletrajzomra
hamar kaptam választ a Médiacentrumból: hívtak, hogy jöjjek
állásinterjúra, aminek az időpontja
éppen a születésnapomra esett.

ritka. Ráadásul azt csinálom, amit
szeretek!
Mit szeretsz?
A híradó világát. Érdekes, hogy
szerepelni egyáltalán nem szeretek.

Mégis képernyőn vagy, hiszen hírműsort vezetsz, és egyáltalán nem látszik
rajtad, hogy ez nehezedre esne.
Ez azért van, mert más az, amikor
információt ad át az ember, és
más például egy magazinműsor
vagy egy élő beszélgetés, ahol az
embernek többet kell megmutatnia magából, esetenként váratlan
helyzetekkel kell szembenéznie,
hirtelen reagálnia.
Aki úgy dönt, hogy családostul, kisgyermekkel Szegedről a Balaton mellé
költözik, miközben Fehérváron vállal
munkát, arról nem tudom elképzelni,
hogy ne tudná megoldani a váratlan
helyzeteket. Hogyan élted meg ezt a
nagy váltást?
Olyan világot élünk – legalábbis ha
a közvetlen környezetemet, a barátainkat nézzük – amikor mindenki
költözik valahová, és a legtöbben
külföldre mennek dolgozni. Mi
mindenképpen itt szerettünk
volna maradni Magyarországon,
így kiválasztottuk a szerintünk
legcsodálatosabb vidéket. Azért
esett a választásunk Balatonalmádira, mert a férjem jégkorongmániás, edzőként is dolgozik, így
fontos volt, hogy tíz kilométeres
körzetben legyen jégkorongpálya, ami Veszprémben megvan.
Ez a változás olyan lendületet és
örömet adott nekünk, hogy amikor
ideköltöztünk, nagyon sokáig
nem tudtam a mosolyt letörölni
az arcomról. Minden nap ingázom
Fehérvár és Almádi között, ami
fárasztónak tűnhet, mégis hálát
adok a Jóistennek, hogy ilyen gyönyörű tájon, szelíd dombok között
autózhatok nap mint nap. Emellett
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jelentős változást látok a munkám
minőségében: jobbak a feladataim, ettől jobbnak, értékesebbnek
érzem magam.
Nem volt benned félelem az ismeretlentől?
Csak amiatt aggódtam, hogy a
négyéves kisfiam jövőjét hogyan
tudjuk megteremteni, hogyan
tudjuk úgy szervezni a mindennapokat, hogy az számára is maximálisan jó legyen.
És sikerült?
Már az óvodakeresés sem volt egyszerű. Először helyben, Almádiban
tájékozódtunk, de oda nem vették
fel, mert még épül a házunk, és
nincs lakhatási engedélyünk...
Kénytelen voltam beíratni Fűzfőre,
ott viszont nem voltunk elégedettek az intézménnyel, így némi
vívódás után váltottunk, és úgy
döntöttünk, Fehérváron fog oviba
járni. Ehhez viszont szükség volt
arra, hogy a munkaidőmet úgy
tudjam alakítani, hogy vinni és
hozni tudjam Bánkot. Szerencsére
itt támogatást találtam ehhez, és
olyan időbeosztásban dolgozhatok,
hogy mindezt kivitelezhetem.
Ha még nincs lakhatási engedély,
akkor hol laktok?
Az épülő házunk kertjében egy tíz
négyzetméteres lakókocsiban. Ennek az az oka, hogy nyáron jöttünk
el Szegedről, a Balaton-parton pedig főidény volt, így nem kaptunk
hosszú távra albérletet. Lakókocsiban lakni különös életérzés,
nyáron olyan volt, mintha mindig
nyaralnánk. Jelenleg két dolog hiányzik az életemből: a mosógépem
és a konyhám. Nem főztem nyár
eleje óta, attól félek, hogy elfelejtem még a mozdulatokat is, bár
azt mondják, a főzés is olyan, mint
a biciklizés. A mosás sem egyszerű: sok mindent kézzel mosok,
a nagyobb ruhadarabokat pedig
három-négyhetente elszállítjuk Kiskunhalasra, a szüleimhez, és akkor
egész hétvégén éjjel-nappal megy a
mosógép. Most viszont már egyre
inkább vágyódunk a szemünk előtt
épülő házba. Hamarosan bekötik
a csatornát, így abban reménykedem, hogy a következő adagot már
a házban moshatjuk ki!
Azt mondják, aki válni akar, kezdjen el építkezni. Nálatok ez hogyan
működik?
Az ad nagyon nagy erőt, hogy
teljesen új helyen kezdtünk otthont építeni, és itt csak egymásra
tudunk támaszkodni. Talán azért
is mosolyogtam végig az elmúlt
három hónapot, mert minden nap,
amikor hazaértem, olyan volt,
mintha karácsony lenne, minden
nap valami újdonsággal gazdagodott az épülő otthonunk: hol az
alsó szint készült el, hol a födémet
öntötték, vagy éppen lett egy teraszunk. Nem győzöm a férjemet,
Márkot isteníteni, amiért ilyen jól
átlátja a folyamatokat, és ilyen
profin intézi az építkezést!
Milyen lesz az „álomház”?
Nem túl nagy, de tágas, egyik
oldalon a Balatonra látni, másik
oldalon a felvidéki dombokra, és
két gyerekszobát terveztünk!

közéleti hetilap

Kultúra
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Bakonyi István

Csak egy villanás
„Egyre gyakrabban gondolok arra, hogy valamikor az egyházat kellett Luthernek és követőinek
megreformálniuk, hogy a hit megmaradhasson,
most viszont magát az életet kell megreformálnunk. S ehhez legnagyobb szükségünk az
irodalomra lesz, a költészetre, a nyelvre, amelyet
nem a természet alkotott, hanem maga az ember.”
– írta 2005-ben Csoóri Sándor.
A néhány szó megmutatja az ünnepelt költő
és író (Vasy Géza fogalmával A nemzet rebellisének) szándékait, az irodalomról és az életről vallott felfogását. A fenti vallomásrészlet
kétségtelenül jól jellemzi Csoóri irodalomról,
hitről és a létezés értelméről gondolt dolgait.
Mindebben Ady küldetéses vétója, hitetlen
hívése az egyik alappillér, és ehhez hozzátehetjük Csoóri sajátos, és a felekezeti hovatartozásnál szélesebb látókörű protestantizmusát, az örök reformáció szükségességének
felismerését. Természetesen főleg társadalmi,
népi és nemzeti értelemben.
A drámaiság már a korai művekben jelenvaló. Ez a tény összefügg a költő folyamatosan
önvizsgáló, de az objektivitásra is mindig
érzékenyen reagáló, ízig-vérig lírikus alkatával. Mindezek mellett a pálya első szakaszában is láthatjuk a közéleti érdeklődés jeleit, a
hatalommal perlekedő ember magatartását.
Igaz, ez a legelső időkben még nem volt így,
ám Csoóri csakhamar önvizsgálatot tartott.
Zámolyra, a szülőfaluba hazatérve gyorsan
szembesült a Rákosi-korszak pusztításával,
és a sokat emlegetett, Illyés Gyulának megírt
levélben józanul látta már a valóságot. (Nem
véletlen az sem, hogy a nagy költő jóval
később benne látta „jogutódját”….)
Volt idő, amikor a költő nemkívánatos
személynek minősült szűkebb hazájában.
Magam is emlékszem arra az időre, s mint
tudjuk, Hajdú János hírhedt Élet és Irodalom-beli írása is meghozta a következményeket. Pedig a megtámadott írástudó „csak”
Duray Miklós Kutyaszorító c. műve mellett
állt ki. Természetesen nem véletlenül, hiszen
Durayhoz hasonlóan Csoóri mindig védelmébe vette a kisebbségben élő magyarságot,
többek között Ady, József Attila és Németh
László nyomán. Számára sosem a gyűlölködés, hanem éppen a Németh-i értelemben
vett „tejtestvériség” eszméje volt a vezérlő
erő. De hát a szocializmusnak nevezett
korszakban ez is sok volt a pártállami vezetőknek, az ideológia mestereinek. És jöttek
a megbélyegzések, a kiszorítások, a címkézések, s bizony a fasisztázások is. Abban az
országban, ahol Csoórin kívül Illyés, Németh
László, de még József Attila is ki volt téve az
ilyen, övön aluli ütéseknek. És ma is dúlnak
az ütközetek, és persze az is a teljes igazság
része, hogy az ütések mindegyik oldalról
zuhognak.
Pedig Csoóri Sándor életműve éppen nem
erre sarkallja az embert. Ellenkezőleg: arra
a felelősségteljes magatartásra és erkölcsre,
amelyre legjobb elődei és kortársai is példát
mutattak és mutatnak. S ő mindig méltósággal szól, legyen szó Trianonról vagy éppen

1956-ról. Vagy éppen a rendszerváltozásnak nevezett folyamatról, és ebben azért is
érvényes a szava, hiszen elévülhetetlenek az
érdemei 1989-1990 szellemi előkészítésében.
A nagy könyv számos írása, verse és prózája
igazolja ezt. Egy személyes emléket hadd
idézzek meg – éppen a méltósággal kapcsolatban. Valamikor a nyolcvanas években
történt, hogy az Írószövetségben a Csengey
Dénes vezette József Attila Körben volt jelen
Csoóri, és vele szemben a pártot képviselő,
egyébként irodalomtörténész Agárdy Péter.
Ami megmaradt: az a nyugodt és erkölcsi
alapokon nyugvó védekezés, ami a kiátkozásra ítélt költőt jellemezte. De van egy
másik példám is: 1984-ben Székesfehérváron
Tiszatáj-estet rendeztünk, és Vörös László,
Olasz Sándor meg Annus József mellett
Csoóri Sándor is megjelent a zsúfolásig
tele teremben az akkori Építők Művelődési
Házban, annak ellenére, hogy pártutasításra
a megyei lap nem tehette közzé az eseményt.
Mind a négyen mondták a magukét, de biztosan tudom, hogy nem a később elszabadult
indulatok jegyében.
A korai versek legtöbbje még formailag,
direktebb módon magán viseli a korai vonásokat, később aztán kissé háttérbe szorulnak
a külsődleges jegyek, és egyre inkább az
emberi-művészi tartás, a morális felelősség
mutatja, hogy az életmű nem parcellázható
föl, hogy a korábban adekvátabb tartalmak
majd elvontabban jelentkeznek, ám nem veszítik érvényüket. Az is világos, hogy Csoóri
rendkívül tudatosan fölépített pályán fut,
és nagyszabású kísérletei is részei a vállalt
öntudatnak. Mi sem bizonyítja jobban ezt
a tudatosságot, mint hogy maga a költő vall
később erős kritikával korai korszakáról. Persze miként láthattuk, minden ifjúkori műve
nem érdemel szigorú bírálatot. Az ötvenes és
a hatvanas évek változásainak nagy társadalmi mozzanatait tehát igen intenzíven élte
át. Foglalkoztatja mindvégig a politika, ám
verseinek világa áttételesebb, mint az esszék
vagy egyéb prózai művek valósága. Vitákat,
támadásokat főleg ez utóbbi művek váltottak és váltanak ki, ezekkel viszi leginkább a
vásárra a bőrét. Ezekkel osztja meg a közvéleményt és persze az írótársadalmat. Milyen
jellemző, hogy amikor végre megvalósul Il�lyés hajdani álma, és megszületik a Hitel, az
első időkben még Esterházy Péter is az új lap
munkatársai közé tartozik. Aztán az 1990-es
Nappali hold után ez már elképzelhetetlen.
Az okok persze nem a költő személyiségében
keresendők: azok jóval tágabb érvényűek,
és jelzik, hogy új világunkban milyen újabb
indulatok és dühök feszültek és feszülnek
egymás ellen. Ez, a műfaj legjobb hagyományait követő napló ékes bizonyítéka a szerző
szellemi hovatartozásának, minőségigényének, a Németh László-i minőségeszmény
megvalósításának, ám néhány kiragadott
mondata botrányt okoz. Botrányt és szakítást. Persze úgy is fölfoghatjuk, hogy aminek
el kell válnia a másiktól, az váljon is el…

Kiteljesedő öregkori lírája hű tükre ennek
a nagyon bonyolult viszonyrendszernek.
A veszteségekkel persze már korábban is
szembe tudott nézni. A magánemberiekkel épp úgy, mint a közösségiekkel. Már a
Párbeszéd sötétben idején is így volt ez. A
címadó versben teszi föl a nyitó kérdést: „Mit
vesztettél el?” És következik a fölsorolás, a
veszteségek sora. A tömörítés és a drámai
feszültség szép példája a mű, társa a korábbi,
részösszegzést megfogalmazó költeményeknek. Apró képekből áll össze a leltár, pontos
önismerettel, költői hitelességgel. Szerkezetileg egyetlen hosszú mondat a válasz, és a
legvégén ott a bizonytalanság kifejeződése:
„nem tudom, nem tudhatom.” Ettől függetlenül sok mindenről árulkodik a vers. A
költő a veszteségek közé sorolja „kiáradásait,
sebeit, sodró nyomorúságát, világban a világokat.” A szöveg egyik legfontosabb eleme
a folyó, ami összetartja a szerkezetet, köréje
épül föl a mondat. A folyó a cselekvésre is
behelyettesíthető folyamatosságot jelenti, és
ezt törik meg időnként a lét nagy veszteségeire történő utalások. Másutt, a Jelenések
könyvében a megszüntethető veszteségről
ír. „És hiányoztunk magunknak évekig. A
baglyok / ülőszékében lágy férfiak ültek,
ágyékuk / kiszáradt moha.” S bár nyomasztó
ez a versvilág, érzékelhetjük benne a nyitottságot, a reményt. A művet létrehozó korszakban illúziók semmisültek meg (miként jóval
később, mostanában is!), hitek rendültek
meg, emberi és közösségi tragédiák következtek be, a hajdani álmok távolinak tűntek
és megvalósíthatatlannak, stb. És eljött a
nosztalgia ideje is, mely gyakran hamissággal teli, hiszen a múltat megszépítő jellege
torzított tudatot szülhet. Csoóri versei sem
akkor, sem később nem nosztalgikusak,
inkább itt-ott kemények, szavai pattognak, és
folytonosan felelősségre, erkölcsi vizsgálatra
intenek. Akkor sem nosztalgikus a hangja, ha letűnt korok népi kultúráját siratja.
Olyan értékek őrzésére szólít föl, amelyek
érzelmileg-értelmileg nem vághatók ki a nép
szellemi vérkeringéséből. Esszéiben sem
romantikus ábránddal hívja vissza a letűnt
paraszti világot, hanem annak korszerűen
továbbvihető elemeit szorgalmazza.
A Törtet a jövő c. vers pontosan leírja a belső
lélekállapotot és a világ ellentmondásos
változásait. „Törtet a jövő árkokon-bokrokon
át,/ nagy halak / hibátlan csontváza között.
/ Még a városokat is megremegteti.” És a
menedék a vers tanúsága szerint a gyermek
Jézus, aki „most tanul járni a vizek fölött”.
A halászok pedig észre sem veszik, „hogy
valami elkezdődött.”
Jó lenne, ha az olvasó észrevenné a költőt,
ha tudatosulna benne, hogy az „adott világ
varázsainak mérnöke” arra törekszik, hogy a
mindenkori harmóniát megteremtse. Hiszen
valami elkezdődött, és folytatódik az idők
végezetéig.
(Ezzel a korábbi írással is emlékezünk a nemrég
elhunyt Csoóri Sándorra.)
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Gyereksarok
Zengő bölcső a Pagonyban
Október 7. 10 óra, Fehérvári
Pagony
Zenés, interaktív mulatság
kicsiknek.
Gyermekjóga
Október 8. 10 óra, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
A szervezők a 4-12 éves korosztályt várják.
Zölden is csinosan
Október 8. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Játszóház Klemencsics Mariann textilműves vezetésével.
II. Velencei-tavi Nebuló Kupa
Október 8. 10 óra, Sukoró,
evezős pálya
Jelentkezhetnek osztályok,
baráti társaságok, az iskola válogatott képviselői, és
mindenki, aki szívesen vesz
részt egy hangulatos megmérettetésen.
Varázslatos vasárnap délelőtt
Október 9. 11 óra, Igéző
A fekete falak és színes reflektorfények között mágikus,
varázslatos dolgok történnek.
Lesznek tárgyak, amik eltűnnek, lesznek, amik megjelennek.

Programajánló
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Böndörödő és közös meccsnézés
Programok október 7-től 16-ig

Szabó Petra

Október 7.

Paraba swingklub nyílt nap
19 óra, Paraba

Baba-mama Klub
9.30, Baptista imaház
Előadó: Révész Szilvia, a Baptista
Szeretetszolgálat kommunikációs
igazgatója. A belépés díjtalan, gyerekfelügyelet lesz.

Rómeó Vérzik-koncert
20 óra, Nyolcas műhely

4. Fehérvári Állásbörze
10 óra, Hiemer Rendezvényközpont
Fő profilok: állásbörze, munkaerő-kölcsönzés, diákmunka, felsőoktatás, felnőttképzés. A program
október 8-án is várja az érdeklődőket.

KreAlba Design vásár
9 óra,Varkocs-szobor előtti tér
Kézműves vásár.

Kattanj a futásra!
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Lajkó Csaba ultrafutó vetítéses
előadása.
Beszélgetés Tibai Tiborral
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Vetített képes beszélgetés.
A Kárpát-medence szakrális földrajza
18 óra, Dinnyési Hagyományőrző
Központ
Balla Ede Zsolt előadása.

Stereo Swing-koncert
21 óra, Paraba

Október 8.

Állatok világnapja a Dinnyési-fertőn
9 óra, Dinnyés
Kedvcsináló túra a jószágtartáshoz.
Maroshegyi Böndörödő
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Zenés-táncos színpadi műsorok,
vetélkedők, népművészeti és
iparművészeti vásár, gyermekprogramok, hagyományőrzők
bemutatója, kézműves foglalkozások, vásári komédia, operettműsor, Charlie fellépése és számos
szüreti hagyomány felelevenítése
– többek között ezek a programok várják az érdeklődőket.

A Vasiak Baráti Körének éves kiállítása
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Festménykiállítás Öreghegyen.
Borombovits Magdolna és tanítványainak kiállítása
16 óra, Velencei-tavi Galéria (Agárd,
Sigray u. 1.)
Zenekör – akusztikus közösségi
zenélés
18 óra, Hiemer-ház, Hiemer Kávézó
2. Szabadfogásúdzsessz-fesztivál
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A program Szelvényi Ákos és Miklós
Szilveszter produkciójával kezdődik,
majd 21.30-tól Peter Problemtől A
királyok temetése hallható.
Thrash Night, Septicmen, Betrayer,
Vesztegzár
20 óra, Nyolcas Műhely
Retró party Zoltán Erikával a kilencvenes évek zenéire
22 óra, Club Le Baron

Október 10.

Dalos közlekedés
10 óra, Köfém Művelődési Ház Színházterme
A HandaBanda zenekar koncertje.

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

Társasházkezelés?
A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(132 m 2) használaton kívüli hőközpont;
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
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

SZÉPHŐ Zrt.

TÖRVÉNYES és
ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,
RENDEZETT HÁZ,
SEGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,
ALAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,
SZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,
HATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,
ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,
ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,
KÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,
EMELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,
ZAVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,
EGÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,
LEKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,
ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG,
SÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.
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!

Programajánló

közéleti hetilap
Mit öröklünk és mit nem? Gondolatok a XXI. század genetikájáról és
egészségünkről
17.30, Szent istván Művelődési Ház
Falus András Széchenyi-díjas immunológus, akadémikus, egyetemi
tanár előadása.
Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
A program során a Fricsay-díjas Tilinkó
Zenekarral Látrányi Viktória beszélget.
Foci&kézművessör-este: Lettország–
Magyarország
19 óra, Nyolcas Műhely
Világbajnoki selejtező mérkőzés.

Október 11.

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Magyaródy Szabolcs Az USA politikája és a közelgő elnök választás
című előadása.
Bibliai szabadegyetem Székesfehérváron
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ, Művészetek Háza, Lila terem
Az előadás témája: Jeremiás könyve,
Jeremiás siralmai.

Október 12.

Szeretném, ha szeretnének! – irodalmi délután
17 óra, Gárdony, Városi Könyvtár

(Szabadság u. 14.)
Vargáné Vészi Magdolna címzetes
igazgató irodalmi délutánja.
Könyvbemutató
17.30, Szent István Művelődési ház
W. Barna Erika A kézírás teremtő
hatalma című kötetének bemutatója.

Október 13.

Patikusinas szakkör
9 óra, Szent István Király Múzeum
A résztvevők készíthetnek szilárd
szappant, folyékony mosó- és
mosogatószert, sampont, tusfürdőt,
kézmosószappant.
Sakk Lippai Gyuri bácsival
16.15, Fehérvári Pagony
Sakkoktatás gyerekeknek.

Jótékonysági vakvacsora
18.30, Olíva Bisztró
Jótékonysági vakvacsora borkóstolóval egybekötve, utána koncertet
ad Krutzler Gergő vak zenész tangóharmonikával. Az esemény célja
a Szent György Kórház Szemészeti
osztályának támogatása.
Samas, Septic Pain, Sonic Rise, Éjfény
20 óra, Nyolcas Műhely
Magna Cum Laude-koncert
21 óra, Fezen klub

Október 15.

Zrínyi-emlékkonferencia
10 óra, Szent István Művelődési Ház
Előadók: Varga Szabolcs, Ana Šestak,
Simon István, Hóvári János.

Bútorfestő délutánok a Kézművesek Házában
17 óra, Kézművesek Háza
A hagyományos székelyföldi motívumokkal való tervezést és festést Radetzky Jenőné népi iparművész tanítja.

Táncház a Kákiccsal
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Zenés-táncos est Felsővároson.

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.

Fanta Boys-koncert
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Zenés nosztalgiaest.

Október 14.

Kretens, Ingerküszöb, L.E.P.R.A.
19 óra, Nyolcas Műhely

A lovasíjász – Kaszás Géza filmbemutatója
18 óra, Nemzedékek Háza (Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1.)
Filmvetítés és beszélgetés a film
rendezőjével, Kaszás Gézával.

Zenekör – akusztikus közösségi zenélés
18 óra, Hiemer-ház, Hiemer Kávézó

Emlékfutás
21 óra, Bregyó köz
A résztvevők Szabó Zoltán emlékére futnak.

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

FehérVár
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Gyereksarok
Mesés királyok, királyos mesék a
Koronás Parkban!
Október 9. 14 óra, Koronás Park
Először Kamarás Emese vezeti be a
gyerekeket a mesék világába, majd a
Figurina Animációs Kisszínpad előadásában négy rövid Grimm-mesét
is láthatnak a résztvevők, a délutánt
pedig egy fergeteges koncerttel zárja
a Csörömpölő Együttes.
Zengő bölcső
Október 10. 9.30, Köfém Művelődési
Ház
Ének-zenei foglalkozás három hónapostól hároméves korig.
Varázstorna – baba-mama-foglalkozás
Október 10. 10 óra, Pagony Könyvesbolt
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok varázslatos eszköz segíti a picik mozgását
és fejlődését.
Sosemvolt mesék – kreatív foglalkozás
Október 10. 16.30, Fehérvári Pagony
Kreatív alkotóműhely gyerekeknek.
Négykezes kedd
Október 11. 10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Kötés, horgolás kezdőknek.
Zengő bölcső
Október 14. 10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek.
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Gasztronómia

A legjobb krémes nyomában

2016. október 6.

Bialkó László Gergő

Tesztünk célja az volt, hogy a sok
finomság között megtaláljuk a
legjobbat, a Fehérvár Médiacentrum pedig nagy örömmel vetett be
mindent a cél érdekében. Szinte
minden szervezeti egységből érkezett munkatárs a zsűribe, a korábbi
tesztjeinktől eltérően azonban
zsűrielnöknek most egy külsős
szakértőt kértünk fel. Választásunk
Molnár Tamás cukrász szakoktatóra esett, akinek segítségével egy
egyszerű, de praktikus szempontrendszert dolgoztunk ki. Eszerint
az ízt, a krém állagát és a tészta
minőségét értékelték a zsűritagok
egy egytől három pontig terjedő
skálán. A külcsínt ezúttal a krémes
jellegzetesen sérülékeny voltára
való tekintettel nem pontoztuk.
A tételek megítélése során a zsűri
általában hasonlóan vélekedett.
Azonnal nyilvánvalóvá vált például,
hogy melyik sütemény volt (a mezőnyből) kiemelkedően finom, és
az is, hogy melyik ízlett a legkevésbé a bíráknak. Molnár Tamás
szerint a jó krémesnek a cukorén
kívül is van egy jellegzetes íze,
állagra kellemesen habos, a tésztája
pedig ropogós. Ez utóbbi követelményt nem igazán, vagy éppen-

Fotók: Kiss László

Alkalmi édesszájú zsűrit toborzott a Fehérvár
Médiacentrum, hogy kiderítse, hol lehet a
legjobb krémest enni a városban. Kollégáink
– olvasóink ajánlása alapján – öt cukrászda
süteményét tesztelték és egyértelmű győztes
hirdettek, de azt is megállapították: krémesvásárlásra nem a hétfő a legszerencsésebb nap...

Ízt, állagot és tésztát pontoztak a bírák

a verseny nyertese, a zsűri ugyanis
egyöntetűen a hármas sorszámmal
ellátott édességet hozta ki győztesként. A teszt során ugyanis nem
tudták, hogy az adott sütemény
melyik cukrászdából való, így csak
a kóstolás és értékelés után derült
ki, hogy a legfinomabb krémest

A szigorú zsűri tesztel

Molnár Tamás (jobbra) cukrász szakoktató volt a zsűri elnöke

hogy sikerült csak megugraniuk a
versenybe hívott süteményeknek
– nyers, száraz és elázott tésztával
is találkoztak a bírák. Ötből három
krémes pedig íz szempontjából a
vitatott kategóriába esett: volt, akinek ízlett, volt, akinek nem. Vitathatatlan volt azonban az egyetértés
arról, hogy melyik krémes legyen

ezúttal az Aranyalma Cukrászda
készítette.
Volt azonban még egy általános
tanulsága a tesztnek: a sütemény
hétvégi csemege, érthetően akkorra
készítik a legtöbbet. Mivel a cukrász is ember, neki is pihennie kell
valamikor. Hétfőn tehát semmi jóra
ne számítsunk...

Volt pár kellemetlen meglepetés...

közéleti hetilap
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Egyenbajuszok, egyenfrizurák és emberi tragédiák
Újra felkapták a neten A Videoton-sztorit

Fiers Gábor

A fájlcserélő oldalak sajátja, hogy
néha ezeréves, régen elfeledett
kincsek újra felbukkannak rajtuk,
nemcsak a legfrissebbek. Ilyenkor sokan a homlokukra csapva
klikkelnek a lefelé mutató nyílra, és
percek múlva már nézik, hallgatják, olvassák is a rég elfeledett
darabot. Így történt ez a hétvégén
azzal a dokumentumfilmmel is,
ami a rendszerváltás és leginkább
az azt követő privatizáció egyik
emblematikus korrajza lett az 1993as bemutatója után. Valaki fogta és
feltöltötte Schiffer Pál Székesfehérváron forgatott dokumentumfilmjét, amit azóta több százan le is
töltöttek.
Aki legalább második generációs
fehérvári, annak biztosan van
minimum egy ismerőse, aki egykor
a Videoton alkalmazottja volt. Nem
nehéz az ügy, hiszen a hetvenes,
nyolcvanas években Székesfehér-

Forrás: fortepan.hu

Schiffer Pál 1991-ben készült dokumentumfilmje a hétvégén újra felkerült az egyik
legnagyobb magyar fájlcserélő oldalra. A
Videoton-sztori az első és eddigi legnagyobb
tömeges székesfehérvári elbocsátás történetét
dolgozza fel.

Az elkészített színes tévéket ellenőrzik

vár lakóinak jelentős része ebben
a gyárban dolgozott, ezért is volt
hatalmas visszhangja annak, amikor 1991-ben, kevéssel karácsony
előtt csoportos leépítésre került
sor. A Pulitzer-emlékdíjas rendező,
Schiffer Pál háromrészes dokumentumfilmje, A Videoton-sztori ezt a
folyamatot örökítette meg, amiben
leginkább a munkavállalók sorsán
keresztül mutatja meg azokat a

heteket, amikor egy város esett
kétségbe.
A film egyik emlékezetes része,
amikor a főnök közli a munkaviszony megszűnését a fiatal munkavállalóval az alábbi monológ
kíséretében: y oka van: az az, hogy a
létszámleépítés kapcsán, ami gondolom,
téged nem lep meg különösebben, meg
kell neveznünk munkatársakat sajnos.
Adódik ez abból, mert hogy nincs olyan

termék, ami továbbvinné a munkánkat,
ebből következik, hogy a munkahely
megszűnik, és hát nevesítenünk kell
azokat az embereket, akik a később hát
a gyárkapun kívül kerülnek. Tehát azt
szerettem volna ezzel mondani, hogy
most a személyzetire megadjuk, tehát
nevesítjük azokat a kollégákat, most
téged, aki – hogyha az érdekvédelmi
szervek jóváhagyják – akkor a munkahelyed meg fog szűnni. Sajnálom,
hogy ezt a lépést meg kellett lépni, de
ebben a pillanatban előttünk jobb út
nincs, mert nincs termékünk. Én ennyit
szerettem volna mondani, nem tudom,
hogy esetleg kérdésed vagy észrevételed van-e?”
Kényelmetlen a nosztalgia, amikor
újra megnézzük A Videoton-sztorit,
de minden fehérvárinak legalább
egyszer kötelező darab. Furcsa,
hogy mennyire messzinek tűnnek
már a kilencvenes évek is, milyen
távolinak tűnik az akkoriban minden lakás alapvető részének tekinthető diffenbachia szobanövény, a
ma már megmosolyogtató egyenbajuszok, egyenfrizurák és különös
színű öltönyök. Ám a furcsaságok
mögött emberi tragédiák álltak,
amikor ezrével kerültek az utcára a
fehérvári emberek.
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Múlt heti rejtvényünk első feladványa a Critical Mass kerékpáros felvonuláshoz
kapcsolódott. Melyik évben és hol vonultak fel először a biciklisek? A választ az
első megfejtésben találták: Ezerkilencszáz-kilencvenkettőben San Franciscóban.
Túl vagyunk a Mangalicafesztiválon is, ehhez kapcsolódott második feladványunk. Egy kis mangalicatörténet: Melyik személyiség kezdte el nagyban tenyészteni Magyarországon a mangalicát? A válasz: József főherceg.
Gasztronómia után kultúra: két bemutatót is tartott a múlt héten a Vörösmarty Színház, ezek közül az egyik darab címét tudhatták meg a harmadik megfejtésből: Herner Ferike faterja.
A mostani keresztrejtvényünk az aradi vértanúkról szól. Kevesen tudják,
hogy a magas rangú katonák halálos ítéletének végrehajtása nemcsak

Rejtvény

2016. október 6.

egy napra korlátozódott. Az első megfejtésből kiderül, valójában hány
honvédtisztet végeztek ki Aradon. Október hatodikán reggel fél hatkor
Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet
agyonlőtték. Hat után pedig Poeltenberg Ernőt, Török Ignácot, Lahner
Györgyöt, Knezich Károlyt, Nagysándor Józsefet, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és Vécsey Károlyt felakasztották. A második megfejtés rejti, hogyan búcsúzott a legenda szerint
az utolsóként kivégzett Vécsey. A harmadik megoldás arra a kérdésre
keresi a választ, hogy mi lett a holttestek sorsa. A negyedikból pedig
kiderül, hogy a kiegyezés után az aradi vesztőhelyen hogyan emlékeztek
a vértanúkra.

közéleti hetilap
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Megvadult a szomszéd kutyája
A mentés során megsérült rendőrök főkapitányi elismerést kaptak

Novák Rita
Szeptember 23-án megtámadta szomszédját
egy közel kilencven kilós kaukázusi kutya
Kiskunhalason. A férfi életét két szabadidejét
töltő Fejér megyei rendőr mentette meg, akik a
befogadó állomásnál teljesítettek szolgálatot.
A párost a főkapitány október 4-én elismerésben részesítette.

Fotó: police.hu

Egy héttel ezelőtt az éjszakás szolgálat utáni alvásból ébredeztek a
rendőrök, amikor segélykiáltást
hallottak. Egy pillanatig sem volt
kérdés, hogyan tovább: egymásra
néztek, és azon nyomban a hang
irányába rohantak. Se egyenruha, se felszerelés, de még telefon
sem volt náluk. A kapun elsőként
Krasznai Sándor törzszászlós, a
pusztaszabolcsi körzeti megbízott
lépett be: „A teraszról hallottunk
segélykiáltásokat a szomszédból:
segítség, segítség, megöl! Kiszaladtunk
a kapun, körbenéztünk, hogy honnan
jöhet a hang. A szomszéd kapun
benyitottunk, és már láttuk, hogy a
lugas melletti betonos, füves részen
a kutya marcangolja az embert. Odaszaladtunk, leszedtük róla a kutyát,
majd megkértük, hogy menjen ki az
utcára, és hívja a 112-t, a segélyhívót.”

A főkapitány a kiskunhalasi életmentők (kötéssel a kezükön) mellett jutalmat adott a fehérvári
helyszínelőknek is. Ahogy azt korábbi lapszámunkban megírtuk, a páros országos szakmai
versenyen győzött, ezzel érdemelték ki az elismerést.

Amíg a helyi segítség megérkezett,
megyénk rendőrei megpróbáltak

úrrá lenni a közel kilencven kilós
kutyán. A törzszászlós kötelet

keresett a ház udvarán, hogy
megfékezze a megvadult állatot,
eközben azonban társán felülkerekedett az állat. Keserű Gergő
zászlós, bodajki körzeti megbízott
így elevenítette fel a folytatást: „A
kutya első ijedtségét tudtuk kihasználni. A kolléga elment, keresett valamit,
amivel meg lehet kötni a kutyát.
Amíg megtalálta a kötelet, az állat
hátranyúlt a kezemért, és lefordított
magáról. Szerencsére addigra odaért
a kollégám, és lehúzta rólam a kutyát.
Pár harapást sikerült összeszednünk,
de végül együttes erővel a nyakába
tudtuk kötni a kötelet és leszorítani a
földre.”
Mire az erősítés megérkezett, a
párosnak sikerült újra a földre
tepernie a kutyát. A járőrök gyorskötözőt vittek a helyszínre, azzal
szorították le az állat száját addig,
amíg kimenekültek az udvarról.
A szomszédot, aki a gazda megbízásából etette az állatot, a mentők kórházba vitték. Az intenzív
osztályon ápolták, de úgy tudjuk,
már hazaengedték. A Fejér megyei
főkapitány a hősies és önfeláldozó életmentésért megjutalmazta
a párost. A körzeti megbízottak
kötéssel a kezükön vették át az
okleveleket.

Közös mentési gyakorlatot tartottak
Gáspár Péter

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• SZOLGÁLTATÁSI
KOORDINÁTOR
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• LAKATOS
• PARKOLÓ ŐR
• ÉPÍTÉSZ TECHNIKUS

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a
Fejérvíz Zrt. Csatornázási Üzemmérnökségének
munkatársai három napon keresztül gyakorolták a mélyből mentés lehetőségeit, továbbá a
két szervezet megismerkedett a rendelkezésre
álló eszközökkel és azok működésével.

Az előkészítő és szervező feladatokat Szabó Dávid üzemmérnökségvezető-helyettes és Csehó
Tamás tűzoltó alezredes, megyei
iparbiztonsági főfelügyelő vállalta
magára.
A mélyből mentés a műszaki
mentések közül az egyik legös�szetettebb feladat a katasztrófavédelem feladatai között. Úgy kell

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:
Alapterület
Megnevezés
(m2)

Helyiség
címe
Bátky Zsigmond u. 7. 1. jelű

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

gyorsan és hatékonyan végrehajtani az életmentést, hogy a
mentendő személy ne szenvedjen
további sérüléseket, illetve a mentést végrehajtók is a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.
A gyakorlat helyszínéül szolgáló
szennyvízátemelő műtárgyból
Fejér megyében közel száz darab
található. Egy mentés során a két
leginkább veszélyeztető tényező a
több méteres mélységből adódóan a leesés, illetve a szennyvíz
miatt esetleg jelenlévő egészséget
veszélyeztető gázok. Az utóbbi
körülmény miatt a Fejér megyei
katasztrófavédelem mobil laborja
is részt vett a gyakorlat mindhárom napján.

Jancsár utca 9. 1. jelű
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üzlet/iroda
üzlet/iroda

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

5 év
5 év

1000,1000,-

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tartozásuk áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi
igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 19.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága
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Rajt az Alba Ligában

Somos Zoltán
A városi kispályáslabdarúgó-bajnokság immár
harmadik éve fut Alba Liga néven, az MLSZ
által felügyelt versenyként. Három osztályban
mérkőznek a fehérvári együttesek. Továbbra is ez a
legnépszerűbb sportág és bajnokság a csapatsportok közül.

Nyáron kispályás Európa-bajnokságot
is rendeztek Székesfehérváron, ami
részben annak is volt köszönhető,
hogy az amatőrök között mindig
népszerű műfajnak ebben a városban
több évtizedes hagyományai van-

nak. Legendás csapatok, sorozatok,
meccsek emlékét őrzik, akik hos�szú ideje benne vannak a kispályás
bajnokságban. A hajdani „gödörben”
(a mai Novotel szálló helyén), vagy
éppen a „kis” MÁV-pályán, esetleg a
Bregyóban mindig vérre menő csaták
zajlottak – és nincs ez másként az
újabb időkben sem.
Persze senki nem bánja, hogy megújult környezetben, szép teremben
(Tóvárosi iskola), csarnokban (Főnix)
zajlanak a küzdelmek, ahogy azt
is megszokták a résztvevők, hogy
immár Alba Ligának hívják a városi

2016. október 6.

Fotók: Kiss László
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Ahány játékos a képen, annyi gól a meccsen: Vegyes Válogatott-KFT: 4-4 a harmadosztályban

Kovács János (középen) nagy pályán Bodajkon, az Alba Ligában a Mástészta csapatában játszik

bajnokságot. Ezen a néven harmadik alkalommal indult a továbbra is
nagy tömegeket mozgató bajnokság,
melynek első osztályában nyolc, a
másodikban két csoportban huszonkettő, a harmadikban pedig három
csoportban harminc csapat szerepel.
Sok nagy pályán igazolt játékos mutatja meg, hogy ezt a műfajt is szereti
és tudja. Vannak öreg motorosok,
akik már hosszú évekkel ezelőtt is
rutinosnak számítottak, de szerencsére mindig érkeznek ifjú kihívók
is. A legmagasabb osztályban idén

igen sűrű lesz a mezőny, egyrészt,
mert a kiesők helyére nem érkezett új
csapat, így aligha lesz, aki lefelé lóg ki
ki az indulók közül. Másrészt, mert
szinte egymásra licitálnak a résztvevők a nagy nevek igazolása terén:
láthatjuk majd többek között a volt
videotonos Kuttor Attilát, Horváth
Gábort, Szilágyi Lászlót, Domján
Attilát, Bobory Balázst is a pályán.
A címvédő Főnix Petrol (Boroskóla
néven volt bajnok) csütörtökön kezd,
és biztos, hogy alaposan meg kell
küzdenie a címvédésért.

Villanyfényben a feljutásért
A meccset élőben közvetíti a szekesfehervar.hu

Somos Zoltán

S lőn világosság! Hazánk első szabványméretű amerikaifutball-pályáján, a Takarodó úton kedden este
felkapcsolták a reflektorokat, így
a Fehérvár Enthroners villanyfénynél kocoghatott ki az edzésre. Az
alapvetően amatőr hátterű sportág
fehérvári reprezentánsa háza táján
mostanában egymást érik azok a
fejlemények, amiket akár a profik
is megirigyelhetnének. Nemrég
adták át a 120 yardos, kifejezetten a
sportág számára létrehozott pályát
felújított nézőtérrel, kiszolgáló
helyiségekkel. Az Enthroners már
otthon érezheti magát a létesítményben, és másfél héttel ezelőtt
a magyar válogatott is itt szerezte
meg első győzelmét. Az első légiósok is megérkeztek Fehérvárra, két
amerikai és két holland játékost
mutattak be. Ezen a héten pedig
két jelentős esemény is történt,
közülük az esti fényözön második
volt a sorban.
Kedden délután ugyanis stratégiai
megállapodást kötött egymással a
Fehérvár Enthroners és az Under
Armour Magyarország. A fehérvári hokisokat is támogató céggel

Fotó: Bácskai Gergő

Először játszanak villanyfényes amerikaifutball-mérkőzést Magyarországon. Mint mostanában többször, az újabb „történelmi” esemény
helyszíne is a Takarodó úti First Field.

Fényárban úszik a First Field, a sportág magyarországi szentélye lett a fehérvári pálya

csúcskategóriás sportszergyártó
állt a csapat mellé, olyan, melynek
termékei nagyon népszerűek a fiatalok körében. Az már biztos, hogy
öltözetét illetően az Enthroners a
jövőben jól fog kinézni. Ugyanez
a cél a játékot, az eredményeket
illetően is.
Néhány órával a szerződés aláírását
követően következett az első villanyfényes edzés, vagyis most már
tényleg minden adott ahhoz, hogy
egy (amúgy) lelkes amatőr magyar

játékos a hetedik mennyországban
érezze magát, ha a First Fielden futballozhat. Nem véletlenül mondta
az említett szerződés aláírásánál
jelen lévő Cser-Palkovics András
polgármester: a fehérvári amerikaifutball-közösség tagjai bebizonyították, hogy összefogással lehet nagyot
álmodni, és a célokhoz támogatókat
találni Magyarországon.
Ilyen előzmények után már-már
természetes elvárásnak tűnik, hogy
az Enthroners szintet lépjen a pá-

lyán is, erre pedig szombaton lesz
lehetőség. A Divízió I-be, vagyis a
második ligába jutásért játszik osztályozót a csapat a Tatabánya Mustangs ellen. Az első villanyfényes
meccsen dől el, melyik együttes jut
fel a HFL, vagyis a hazai csúcsliga
alatti osztályba. A találkozó 18 órakor kezdődik a Takarodó úton, ahová ismét több ezer nézőt várnak.
A meccset online közvetítésben is
lehet majd nézni a szekesfehervar.
hu/elo oldalon.

közéleti hetilap
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Elégtétel és győzelem

Kaiser Tamás

A játékosok és a szakmai
stáb is fogadkozott, hogy a
Vác ellen győztesen hagyja
el a pályát az Alba Fehérvár.
Deli Rita a két vesztes bajnoki
(Dunaújváros, Siófok) után
közölte: változtat az edzésmunkán. A siker érdekében a
rendelkezésre álló két napban
keményebb, pörgősebb tréningeket tartott.
Ennek meg is lett az eredménye: a Fehérvár az első perctől
fogva vezetett a Vác ellen, és
egy idő után már nem volt kérdés, melyik együttes gyűjti be
a győzelemért járó két pontot.
A váciaknak nemcsak a 3125-ös vereség miatt fájhatott
a fejük, hanem azért is, mert
éppen az a Pelczéder Orsolya
volt a mezőny egyik legjobbja,
aki az előző idényben szinte
lehetőséget sem kapott arra
Vácott, hogy megmutassa, mit
tud. Nos, most ebből kaptak

Fotó: Kiss László

Magabiztos, jó játékkal szerezte meg
szezonbeli első bajnoki győzelmét az
Alba Fehérvár KC. A Vác elleni hatgólos
sikerből alaposan kivette a részét a nyáron éppen a váciaktól érkező Pelczéder
Orsolya.

Pelczéder Orsolya hétszer is mattolta a világbajnok Arenhartot

a vendégek ízelítőt. A szélső
remek lerohanásgóljai mellé
egy ízben beállóból is eredményes volt, összességében pedig
hétszer vette be a váciak brazil
világbajnok hálóőre, Barbara
Arenhart kapuját.
„Én egy kicsit jobban vártam

Október 12. 18 óra: Kisvárda – Alba Fehérvár KC (NB I)
Október 16. 10 óra (magyar idő szerint): HCM Roman – Alba Fehérvár KC (EHF-kupa)
Október 19. 18 óra: Szombathelyi KKA – Alba Fehérvár KC (Magyar Kupa)
Október 23. 17 óra: Alba Fehérvár KC – HCM Roman (EHF-kupa)
Október 26. 17 óra: Alba Fehérvár KC – FTC-Rail Cargo Hungaria (NB I)

maradéktalanul teljesítették. Dobogós
helyezésekre nem készültünk, ennek
ellenére három arany-, három ezüstés két bronzérem is jelzi, hogy van
keresni valója ennek korosztályunknak is a sportágban.” – mondta az
Alba Triatlon SE vezetőedzője,
Janota Zoltán.
Az ifjúságiak és felnőttek futamában közel nyolcvanan álltak
rajthoz. A rendkívül gyors és
technikás pálya a zuhogó esőben rendkívül nagy odafigyelést
igényelt. Nőuralom volt, ha lehet
ezt mondani, hiszen míg Horváth
Petra az ifiknél, addig Slett Emese
a felnőtteknél diadalmaskodott
meggyőző fölénnyel. A klub vezetőedzője, Janota Zoltán a felnőtt
férfiaknál és abszolútban is másodikként ért célba.

Kaiser Tamás
Szombaton, a Törökbálinton rendezett III. Riczu
Imre-emlékversenyen állt rajthoz a fehérvári
Szingo Balaton Team. A kerékpárversenyen
indulóknak kategóriától függően adott számú
kört kellett megtenni a nagyjából hat és fél
kilométeres városi körpályán. Szinte az összes
utánpótlás korosztályban volt versenyzője a
klubnak, akik szép eredményeket értek el.

Az U15-ös lányoknál Neubauer Eliza
éppen lecsúszott a dobogóról és a
negyedik helyet szerezte meg. Az
U15-ös fiúknál Muskovits Dávid
remekül versenyzett, végig az élbol�lyal haladt, és a tizenegyedik helyen
ért be. A WU17-es versenyző Hideg
Nóri nem volt ilyen szerencsés, pe-

Fotó: Alba Triatlon SE

„Csapatunk legtöbb újonc és gyermek
versenyzője élete első duatlonversenyén vett részt. Az ajkai megmérettetésen a gyerkőcök minden szépségét
és kihívását megízlelhették ennek
az összetett és dinamikus sportnak.
A kerékpárospályát éles és szűk
kanyarok tűzdelték, ehhez szél, aztán
a kezdődő eső is társult, hogy teljessé
tegye mindenki napját. Ennek ellenére remekül helytálltak a kicsik. Az
elvárásaimat, hogy könnyedén, technikailag gördülékenyen és szabályosan kivitelezzék a feladatokat, szinte

Péteri Niké aranyérme

Remekül szerepeltek a fehérvári triatlonisták Ajkán

dig akár dobogóra is állhatott volna:
az első körben bukott, kénytelen
volt feladni a versenyt.
Az U17-es fiúknál Paulusz Martin és
Endrődi Csaba állt rajthoz. Magukhoz képest mindketten jól szerepeltek. Csabának ez volt a második
országúti versenye, és be tudta fejezni a huszonharmadik helyen. Martin
pedig javuló tendenciát mutat: ő elöl
tartotta magát, és a tizenkettedik
helyen érkezett meg a hajrán.
A WU19-es kategóriában szerezte
a Szingo Balaton Team a legjobb
helyezését Péteri Nikének köszönhetően. Niké végig ügyesen
versenyzett, és a végén egy hosszú
sprintben nyerte meg az első helyért
járó aranyérmet.

Fotó: Szingo Balaton Team

Vasárnap több mint ötszáz induló részvételével
rendezték meg az I. Ajkai duatlont. A székesfehérvári Alba Triatlon SE több mint húsz fővel
állt rajthoz.

ezt a meccset, mint a többiek!
– kezdte értékelését széles
mosollyal az arcán Pelczéder Orsolya. – Volt egyfajta
plusz motivációm! Borzasztóan
élveztem a játékot, eksztázisban
kézilabdáztam végig. Boldog vagyok, mert úgy érzem, jó helyre
kerültem. Köszönöm a bizalmat
Deli Ritának! És igen, ez elégtétel
volt számomra! Nagyon örülök,
hogy győztünk, és hogy ehhez így
tudtam hozzájárulni!”
A csapat és persze Pelczéder
Orsolya jó formájára nagy
szükség lesz a folytatásban is.
Októberben további öt mérkőzést játszanak, ráadásul három
fronton, hiszen a Kisvárda és
a Fradi elleni bajnokin kívül
a Fehérvár a Magyar Kupában
és az EHF-kupában is pályára
lép majd. Amennyiben a Vác
elleni arcát mutatja a gárda,
akkor sikeres hónapot zárhatnak Deli Rita lányai.

Az Alba Fehérvár KC októberi programja

Fehérvári érmek Ajkáról
Kaiser Tamás
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Péteri Niké sprint után győzött Törökbálinton
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Zalaegerszegen kezd az Alba

2016. október 6.

Németh Zoltán

Lóránt Péter szerint csapatként jobb a mostani keret, mint a tavalyi, ezt eredményekkel is igazolni szeretnék

sebessége például kimondottan tetszik
már, de a pontosságunk még nem az
igazi, ebben még előre kell lépnünk.

Fotó: Simon Erika

2015. október 3-án a Zalakerámia-ZTE KK 91-89-re nyert az Alba
Regia Sportcsarnokban, az Alba
így vereséggel kezdte a szezont. A
következő, körmendi meccsét is
elveszítő fehérváriak végül ezüstérmesként fejezték be a legutóbbi
idényt, így összességében nem
rossz ómen a zalaiak ellen rajtolni.
Természetesen azóta alaposan kicserélődött mindkét csapat, érkezők és távozók bőven akadtak az
Albánál is, így maximálisan igaz az
„új idény, új remények” mondás.
Dzunics Braniszlav szerint csapata
jól dolgozott a felkészülési időszakban, bár akad még miben előrelépni: „Voltak dolgok, amiket meg
tudtunk csinálni, és voltak, amiket
nem, a lényeg, hogy a fiúk odatették
magukat az elmúlt hetekben. Ös�szességében nem állunk rosszul, nem
mondhatjuk, hogy el vagyunk késve,
de biztosan kell még néhány hét, hogy

Fotó: Kiss László

Négy hónap szünet után a hétvégén újra
tétmeccseken pattog a kosárlabda hazánk
csarnokaiban, megkezdődik a bajnokság
2016/2017-es szezonja. Az Alba – csakúgy
mint egy esztendeje – a Zalaegerszeggel kezd,
ám a tavalyi hazai vereséggel szemben ezúttal
egy idegenbeli győzelemmel szeretné kezdeni
a pontvadászatot a Dzunics-legénység.

Az Alba Fehérvár játékának sebességével már a vezetőedző is elégedett, ugyanakkor Dzunics
Braniszlav is tudja, van még miben előrelépnie csapatának

minden a helyére kerüljön. Egyrészt
a sérülések miatt, másrészt például
azért, mert Keller Ákos a válogatott
szereplése miatt későn tudott csatlakozni hozzánk. Nagyjából megcsináltuk, amit akartunk, a játékunk

De a csapat összességében rajtra kész,
érzem a játékosokon, hogy nagyon
várják már a bajnokság rajtját!”
Az Alba egyik kulcsembere,
Lóránt Péter szerint ugyan a
felkészülési időszak nem tartozik

Sűrű lesz az október
A szezon rajtja rögtön egy kemény hónapot hoz az Alba Fehérvárnak, mely a bajnokság mellett a Europe Cup küzdelmeibe is bekapcsolódik. Összeállításunkban az
októberben a csapatra váró hét mérkőzés időpontját tekinthetik meg.
Október 9., 12 óra: ZTE KK – Alba Fehérvár (bajnoki)
Október 12., 18 óra: Alba Fehérvár – Falco KC (bajnoki)
Október 15., 17 óra: MAFC – Alba Fehérvár (bajnoki)
Október 19., 21 óra: Benfica – Alba Fehérvár (Europe Cup)
Október 22., 12 óra: Sopron KC – Alba Fehérvár (bajnoki)
Október 26., 18.30: Alba Fehérvár – Brussels Basketball (Europe Cup)
Október 29., 18 óra: Jászberényi KSE – Alba Fehérvár (bajnoki)

a játékosok kedvenc hónapjai
közé, de a kemény munkára az
eredmények miatt nagy szükség
van. Kemény munkában pedig
nem volt hiány a nyár vége óta: „A
kemény felkészülési időszak nélkülözhetetlen, pláne egy annyira átalakult
csapatnál, mint a mienk. A vezetőedzőnk olyan programot állított össze,
hogy a mezőnyben mi játszottuk a
legtöbb felkészülési mérkőzést, de
érzésem szerint kellett is valamennyi
találkozó. Egyre jobban játszottunk,
kezd összeállni a csapat. Nagyon várjuk már a bajnoki rajtot! A sors úgy
akarta, hogy megint a Zalaegerszeg
ellen kezdjünk, remélem, az eredmény
megint idegenbeli siker lesz, de ezúttal
ez nekünk lesz örömteli!”
Lóránt Péter szerint a játékoskeretben történt változások nem
csupán összetételben hoztak
változást, az idei keret más típusú
keret, mint a tavalyi volt: „Az igazsághoz hozzátartozik, hogy tavaly
később alakult ki a keretünk, most
ebben sokkal jobban állunk. Talán
a tavalyi egyéni képességekben egy
picit erősebb volt, de a csapatkohéziót most erősebbnek érzem. Visszatért
hozzánk a klub saját nevelésű játékosa, Keller Ákos, aki egyértelműen
hazánk legjobb centere. Hihetetlen
munkát végez, rengeteget jelent az ő
érkezése. Biztos vagyok benne, hogy
a magyar játékosaink, Markovics
Luka, Tóth Péter és a többiek előreléptek, és ott vannak a légiósaink,
akik nagy része ugyan első európai
idényét kezdi, de kiváló játékosok,
és jól illeszkednek a rendszerünkbe.
Bízom benne, hogy már a bajnokság
elejétől eredményesen és jól játszunk. Magyarország egyik legjobb
csapataként nem adhatunk előnyt a
többieknek, jól szeretnénk elkapni a
rajtot!”
Erre a bizonyos rajtra kicsit szokatlan időben kerül sor, a ZTE KK
– Alba Fehérvár találkozót ugyanis

az élő televíziós közvetítés miatt
október 9-én 12 órakor rendezik
Zalaegerszegen.

Németh Zoltán

Ivkó, a megosztó
Amíg én vagyok a kapitány, Lóránt
nem lesz válogatott!
Előre bocsájtom, nem rajongok
Stojan Ivkovicsért. Olyan amilyen,
igazi megosztó típusú szakember, akit lehet szeretni vagy nem
szeretni. Én magamat egyértelműen az utóbbi csoportba sorolom.
Ivkovics a sikeres Európa-bajnoki
selejtezősorozat után fellángolt
„Visszatérjen-e Lóránt Péter a válogatottba?”-vitát zárta rövidre fenti
kijelentésével, amivel (bár húzom a
szám nagyon) bizonyos aspektusból
egyet kell értenem.
Kénytelen vagyok, mert bármen�nyire is nem rajongok érte, a saját
imidzsét tudatosan a megosztó személyiségre építő Ivkovics megtette
azt, amire majd két évtizedig képtelenek voltak az aktuális szövetségi
kapitányok: kivezette a válogatottat
egy rangos világversenyre. Ahogy
a selejtezőkön, az Eb-n is ő állítja
majd össze a csapatot, így egyértelműen az ő döntése kell legyen az is,
ki kerül be és ki nem.
Ugyanakkor talán mindenkinek el
kellene gondolkodnia azon, vajon
érdemes-e az egyik legjobb hazai
kosarast a válogatottól távol tartani
személyes nézetkülönbségek miatt.
Talán nem kellene, talán egy sikeres
válogatottbeli szereplésnek mindenek felett kellene állnia.
Így legyen. Remélem, így lesz!

Sport

közéleti hetilap
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Hoki a szabadban, avagy egy téli klasszikus
Somos Zoltán

Such György, az MJSZ elnöke jelentette be, hogy 2013 után ismét lesz
karácsonyi hokibuli, december 28.
és 30. között a gyönyörű városligeti
műjégpályán felhúzott arénában. Az
elnök szavai szerint a hazai jégkorong
„táplálékláncának” tetején található
Fehérvár AV19 két EBEL-mérkőzése a
fő műsorszám, de a legkisebbektől a
MOL-ligás csapatokig a magyar hoki
minden fontos szereplője ott lesz az
eseményen.
Szőke Álmos, a MOL-liga elnöke
kiemelte, hogy a ligának igen fontos
a részvétel a sportág népszerűsítése
szempontjából is. A háromnapos
program közepén, december 29-én két
meccset rendeznek: Újpest-Csíkszereda
és MAC-DVTK párosításban.
A Winter Classic főszereplői mindazonáltal az EBEL-csapatok lesznek. Akárcsak 2013-ban, ezúttal is a Salzburggal
és a Klagenfurttal játszik a Fehérvár.
Ocskay Gábor szakosztály-igazgató a
feladat szépségéről és nehézségeiről is
beszélt: „Nagy megtiszteltetés egy ilyen
eseményen szerepelni, hiszen az egész
sportág számára nagyon fontos a Winter
Classic. Budapesten, ikonikus helyszínen

Fotó: Kiss László

A Winter Classic fő vonzereje a szabadtéri jégkorongmeccsek kiszámíthatatlansága és hangulata.
Idén megint megtapasztalhatjuk.

Három éve remek volt a hangulat a hideg pesti éjszakában, hála a Volán-szurkolóknak

népszerűsíthetjük tovább a jégkorongot.
Talán nem is a szakmai szempontok a
legfontosabbak ezeken a meccseken, hanem
a látvány, a hangulat. Ugyanakkor komoly
feladatot jelent, hiszen alkalmazkodni kell
az időjáráshoz is – három éve például
mínusz tíz fokban játszottunk... Halasztási
lehetőség pedig nincs, ha aznap nem megfelelőek a körülmények a Városligetben, az
EBEL kötelezi a csapatokat, hogy Fehérváron játsszák le a meccsüket. De ezt persze
most kivételesen nem szeretnénk. Amikor

Horvátországban volt Winter Classic, éjfélig vártak a kezdéssel, mire elég hideg lett,
szóval előfordulhatnak extrém helyzetek.”
A Fehérvár AV19 szakosztály-igazgatója
megerősítette, hogy a csapat bérletesei
féláron juthatnak jegyekhez (hogy
pontosan meddig tart ez az elővásárlási
kedvezmény, arról hamarosan tájékoztatják az érdeklődőket), ráadásul a klub
ingyen szállítja őket Budapestre. Ahol
december 28-án kezdődik a buli: aznap
a mini- és utánpótlás-meccsek után 20

órától rendezik a Fehérvár-Salzburg
rangadót. 29-én a két MOL-ligás meccs
a főműsor, 30-án pedig lesz U15-ös
és felnőtt női válogatott találkozó a
szlovákok ellen, majd este nyolctól
ismét jön a Volán, ezúttal a Klagenfurt
ellen. Három éve egy győzelemmel és
egy hosszabbításos vereséggel zárták a
Winter Classic programját a fehérváriak, ilyen vagy ennél még jobb eredményre törekszik a 2016-os ünnepen is
Benoit Laporte csapata.

Előre az első idegenbeli siker(ek)ért!
Tóth Dániel

Talán csak egy ember volt vasárnap este az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban, akiben a jókedv
halvány szikráját fel lehetett fedezni a Black Wings Linz ellen elszenvedett 2-5-ös vereség után. Ő Szabó
Dániel, aki élete első EBEL-gólját
szerezte, de ennek persze nem
tudott felhőtlenül örülni.
„Az egyik szemem sír, a másik nevet.
Örülök a gólomnak, a korongot, ahogyan szokás, elrakhattam, Kocsis Fecó
felcímkézte nekem. A vereség miatt viszont elképesztően bosszús vagyok. Az
első harmadban nem játszottunk jól, de
a második elején sikerült betalálnunk,
és jól is ment a játék. Aztán jött a második és a harmadik bekapott gól, ezután pedig már nem tudtunk felállni.”
– elevenítette fel az első idei hazai
vereség legfontosabb momentumait
a huszonegy esztendős hátvéd.
Mivel múlt pénteken Grazban is
alulmaradtak a fehérváriak, így
visszacsúsztak a tabella kilencedik
helyére, és továbbra sem sikerült
pontot szerezniük idegenben. Erre
azonban az előttünk álló hétvégén kétszer is lehetőségük lesz.
Pénteken a tavalyi szezont még
Fehérváron kezdő, aztán januárban

Fotó: Soós Attila, fehervarav19.hu

Egy kifejezetten gyenge hétvége után csütörtökön idegenbeli túrára indul a Fehérvár
AV19. A jégkorongozók idei első idegenbeli
győzelmeik reményében utaznak Innsbruckba,
majd Bolzanóba.

Első EBEL-gólja sem jelenthetett felhőtlen örömet Szabó Dánielnek (28), hiszen kikapott a csapat

viharos körülmények között távozó
Rob Pallin irányította Innsbruck
otthonában lépnek jégre, szombaton pedig Bolzanóba látogatnak.
„Beszéltem néhány játékosommal, akik
együtt dolgoztak tavaly Rob Pallinnel,
így van képem a játékfelfogásáról.
– kezdte az ellenfél elemzését a
fehérváriak trénere. – „Jól kezdték
a szezont, láttam néhány idei mérkőzésüket. Fegyelmezettnek kell lennünk
ellenük, mert nagyon jók létszám-

fölényben.” – utalt a tiroliak 22.7
százalékos emberelőny-kihasználására Laporte, ami jelenleg a legjobb
a liga rangsorában. – „Tudom, hogy
van két eltiltott védőjük, de ezzel
együtt is elképesztően nehéz mérkőzés
vár ránk!”
Két meghatározó bekkjét veszítette el az Innsbruck a két meccsre
elmeszelt Lubomir Stach és a négy
találkozót kihagyni kénytelen Nick
Ross személyében, a fehérváriak

között azonban – a kisebb húzódással bajlódó, de a túrára valószínűleg
felépülő David Makowskit leszámítva – mindenki egészséges.
Szükség is lesz a keret minden
tagjára, ugyanis másnap már a Bolzano otthonában vizitál a gárda, így
a vasárnap hajnali hazaérkezéskor
két kemény mérkőzés és nagyjából
ezerötszáz kilométer lesz a játékosok háta mögött. És remélhetőleg
hat pont a zsákjukban!
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2016. 10. 8 SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szélig Viktor
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Horányi Ottilia
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Sohonyai Edit
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég: Nomad
14:05 IV. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál
15:25 Honvéd7 – ismétlés
15:40 Pálosfalvi Brúnó –
élni a bátrak életét
17:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:30 Pozsonyi Imre – Zuhanás
az emlékekbe
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég:
Bekő Zsolt
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Seuso – Rejtélyek
nyomában

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism. 19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
22:30 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét, 19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
Fehérvár! ismétlése
20:50 Fehérvár AV19 – Brassó
jégkorongmérkőzés
2016. 10. 9. VASárnAp
közvetítése felvételről
22:30
A hét hírei
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó 22:50 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
estét, Fehérvár! ismétlése
hírei ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
2016. 10. 10. Hétfő
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
10:20 Fehérvári beszélgetések
A hét hírei ismétlése
– ismétlés
07:00
A hét hírei – ismétlés
Műsorvezető: Németh
07:20 Köztér – ismétlés
Zoltán. Vendég:
07:45 Képes hírek – benne
Bekő Zsolt
minden egész órakor
10:45 Együtt – ismétlés
A hét hírei ismétlése
11:15 Fehérvári beszélgetések
10:00 A hét hírei – ismétlés
– ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
10:45 Üzleti negyed –
Lajos. Vendég:
gazdasági magazin
Szélig Viktor
11:15 A Fehérvár TV
11:40 Agrárinfó – ismétlés
archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
11:40 Képes hírek – benne
– ismétlés
egész órakor A hét
Műsorvezető: Vakler
hírei ismétlése
Lajos. Vendég:
13:00 Híradó 1-kor
Horányi Ottilia
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism. 13:10 Képes hírek
14:50 Fehérvár AV19 – FTC
13:00 Köztér – ismétlés
jégkorongmérkőzés
13:35 A Fehérvár TV
közvetítése felvételről
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
14:00 Gorsium Floralia 2016
– ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
– ismétlés
Petra. Vendég:
Műsorvezető: Látrányi
Németh Ádám
Viktória. Vendég:
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
Sohonyai Edit
17:30 Köztér – ismétlés
15:05 Napi színes – ismétlés
17:50 Napi színes
15:15 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Hírek
15:30 Molnár Dániel –
18:05 Fehérvári beszélgetések
Elszakadni a földtől
Műsorvezető: Nagy
17:00 Közéleti és
Zoltán Péter. Vendég:
Kulturális Szalon
Szinyei Katalin
18:00 Fehérvári beszélgetések
18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Szabó
archívumából
Petra. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Németh Ádám
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
Kiemelt ajánlatunk:

nyomában
22:45 Képes hírek – benne
21:40 Kolonics György,
egész órakor a
a kenuslegenda
Híradó ismétlése
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 10. 13. CSüTörTöK
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
00:00 Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
2016. 10. 12. SZerdA
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
2016. 10. 11. Kedd
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
10:45 Bajnokok városa – ism.
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
minden egész órakor
archívumából
a Híradó ismétlése
a
Híradó
ismétlése
11:40 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
egész órakor a
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Paletta – ismétlés
Híradó ismétlése
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
13:00 Híradó 1-kor
a Híradó ismétlése
archívumából
13:10 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
10:45 Agrárinfó – ismétlés
egész órakor a
1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
Híradó
ismétlése
15:10 Kisvárda – Fehérvár KC
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
kézilabda-mérkőzés
11:40 Képes hírek – benne
13:10 Képes hírek – benne
közvetítése felvételről
egész órakor a
minden
egész
órakor
a
16:30 Fehérvári beszélgetések
Híradó ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Viktória. Vendég:
minden egész órakor a
Műsorvezető: Heiter
Tölgyesi Zsuzsanna
Híradó 1-kor ismétlése
Dávid Tamás. Vendég:
17:00 Bajnokok városa
16:30 Fehérvári beszélgetések
Pápai Barna
– ismétlés
– ismétlés
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Nagy
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
Zoltán Péter. Vendég:
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
Szinyei Katalin
18:00 Hírek
18:05 In memoriam Fehérvári
17:00 Agrárinfó – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
beszélgetések
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Műsorvezető: Vakler
17:50 Napi színes
Viktória. Vendég:
Lajos. Vendég: Farkasné
18:00 Hírek
Tölgyesi Zsuzsanna
Szagri Zsuzsanna
18:05 Fehérvári beszélgetések
18:30 A Fehérvár Televízió
18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Heiter
archívumából
archívumából
Dávid Tamás. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Pápai Barna
19:45 Bajnokok városa –
19:45 Együtt – családi magazin
18:30 A Fehérvár TV
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
archívumából
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Alba Fehérvár – Falco
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Seuso – Rejtélyek
KC Szombathely
19:45 Paletta – kulturális
nyomában
kosárlabda-mérkőzés
magazin
21:50 Napi színes – ismétlés
közvetítése felvételről
20:15 Hírek – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 21:50 Napi színes – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek

19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Zalaegerszeg – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2016. 10. 14. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Közgyűléséről
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt Magazin – 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: Farkasné
Szegri Zsuzsanna
17:00 Együtt – ismétlés
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!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Százéves a fehérvári
repülés
21:20 Muksó, a szaxofon királya
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:55 Köztér – ismétlés
23:30 Képes hírek

október 9. 20:50 Fehérvár AV19 – Brassó jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

