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Választókerületi
programok
Tóváros, Alsóváros
Mészáros Attila
Módosított időpontban, de
mindkét fogadóóráját megtartja
szeptemberben Mészáros Attila.
A megszokott időponthoz
képest egy héttel később, szeptember 18-án, hétfőn 17 és 18
óra között várja a tóvárosiakat
fogadóóráján a Tóvárosi Általános Iskolában.
Mészáros Attila az Alsóvárosban is várja a lakosságot: a
Sárkeresztúri út 1. szám alatti
képviselői irodájában szeptember 25-én, hétfőn 17 és 18 óra
között kereshetik fel a körzetben élők.

Feketehegy-Szárazrét,
Szedreskert
Szigli István
Legközelebb szeptember
19-én, kedden várja a lakókat Szigli István képviselő a
Farkasvermi út 2. szám alatt,
az új közösségi házban, majd a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Liget sori épületében,
a megszokott időbeosztás
szerint.
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Több rendezvénytér lehet a belvárosban
Heiter Dávid Tamás

Ülést tartott múlt héten Székesfehérvár
közgyűlése. Elfogadták a város kulturális
stratégiáját, több zöldfelületre számíthatunk
a belvárosban, és hamarosan a Rákóczi úti
óvodában is elkezdődhet a fejlesztés.

Székesfehérvár belvárosában sok
olyan terület van, amely alkalmas
lehet rendezvények lebonyolítására.
A zöldterületek arányát viszont
mindenképpen növelni kell, hangsúlyozta Cser-Palkovics András a
pénteki közgyűlésen. Sok olyan
murvás terület van még a városban,
amelyek papíron zöldterületek, de
a valóságban mást mutat a kép. A
tervezett fejlesztések erre is megoldást tudnak nyújtani. „Részben
növénytelepítéssel, parkosítással,
részben burkolással fogjuk elérni, hogy
a rendezvényterek kialakításának és a
zöldfelületek növelésének szempontjait
összeegyeztessük. Megnyugtathatok
mindenkit, hogy fákat egyik fejlesztendő téren, sem a Szent István téren, sem
a Bartók Béla téren nem vágunk ki.” –
fogalmazott a polgármester.
A városatyák elfogadták Székesfehérvár kulturális stratégiáját is, ami
már összefüggésben van az Európa
Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtandó pályázattal. A
dokumentum külön taglalja az
önkormányzati, állami és egyházi
kulturális intézmények szerepét,

Fotó: Simon Erika
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A testület döntött a Rákóczi úti óvoda felújításának kivitelezőjéről, így itt is hamarosan megkezdődhet a munka

valamint kiemelt fejlesztési célokat
fogalmaz meg a kulturális élet
területén. Cser-Palkovics András
elmondta: a dokumentum októberben visszakerül a közgyűlés elé az
Európa Kulturális Fővárosa pályázat
kapcsán, addig várják a módosító
javaslatokat.

Pályázatot hirdetett a testület a Vörösmarty tér 12-es számú műemléki
épület értékesítésére, és támogatták a Lakatos utca 16. számú ház
tetőfelújítását. Elindították továbbá
a közbeszerzési eljárást a Berényi
út Vértanú utca és Cserkész utca
közötti szakaszának felújítására.

Kiberbiztonság és migráció a fókuszban
Látrányi Viktória

„A tanácskozás egyik kiemelt témája
az unió afrikai katonai műveletei és
civilmissziói voltak. Az ENSZ statisztikái alapján látható, hogy az afrikai
kontinensen óriási mértékben nő a
lakosság száma, ami az eddigi migrációs
nyomáson felül újabb migrációs válsággal fenyeget, hiszen akár sok tízmillió
ember gondolhatja úgy, hogy a közel-keleti térségben élőkhöz hasonlóan elindul,
és megcélozza Európát.” – nyilatkozta
Vargha Tamás a Fehérvár Televízió
keddi Esti Mérleg című műsorában.
A miniszterhelyettes azt is kiemelte,
hogy a migráció veszélyére Magyarország időben és jól reagált. Megvédte a magyar embereket és Európát.
Az Európai Unió bár megkésve, de
végre elkezdett foglalkozni a migrációs nyomással. Felismerte azt is,
hogy a menedékkérelmeket helyben,
az afrikai országokban kell elbírálni.
„Az Európai Unió – kicsit rácáfolva
eddigi viselkedésére, hiszen eddig mindig
követő üzemmódban próbált az események után futni, elég, ha visszagondolunk a két évvel ezelőtti történésekre
– most úgy tűnik, talán időben ismeri

Fotó: Dévényi Veronika/HM

Az elmúlt héten Észtország adott otthont az
Európai Unió védelmi tanácskozásának. A
kibertámadásokra való felkészülés és a tömeges
migrációval összefüggő kihívások kerültek a
találkozó középpontjába. Az Európai Unió védelmi
minisztereinek informális találkozóján hazánkat
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes
képviselte.

Csapatlátogatáson a magyar kontingensnél

fel az Európára leselkedő veszélyeket.” –
tette hozzá Vargha Tamás.
A találkozó másik kiemelt témája
a hibrid hadviselés illetve a kiberfenyegetések veszélyét feszegette.

Ezzel kapcsolatban egy szimulációs
gyakorlatot is tartottak, amin azt is
sorra vették, miként lehet hatékonyan fellépni egy esetleges kibertámadás ellen.

Az észtországi út során
Vargha Tamás ellátogatott
a Võruban külszolgálatot
teljesítő magyar kontingens
katonáihoz. A V4 országai
2016-ban döntöttek arról,
hogy negyedéves váltásban
egy-egy századnyi erőt
telepítenek Észtország,
Lettország és Litvánia
területére. A céljuk az volt,
hogy a NATO-megerősítő
intézkedéshez történő
hozzájárulásként közös
kiképzéseket és gyakorlatokat hajtsanak végre a balti
államok fegyveres erőivel.
„Százhuszonnégy magyar
katona júliustól teljesíti
három hónapos kiképzési
feladatát a Baltikumban.
Ez a gyakorlat lehetőséget biztosít számukra a
kiképzésük során szerzett
ismereteik elmélyítésére.
Katonáink 2019-ben vis�szatérnek, és négy Gripen
vadászgéppel valamint egy
száztíz fős kontingenssel
vesznek majd részt a légtérvédelemben. ” – mondta el
Vargha Tamás.

Többet szeretne megtudni a témáról?
Tekintse meg Esti Mérleg című
műsorunkat a Fehérvár Médiacentrum
Youtube-csatornáján!
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Vakler Lajos
Szombaton rendezték meg Börgöndön a 22.
Repülőnapot. A légiparádén megcsodálhattuk a megőrzött és felújított hazai gyártású
illetve tervezésű vitorlázó repülőgépeket.
A technológiák iránt érdeklődő közönséget
műrepülő bajnokok, sugárhajtású-, ejtőernyős
és helikopter-bemutatók, kiállítás, szimulátor
és színpadi programok várták.

A repülőnap megnyitóján elsőként
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntötte
a rendezvényt és a látogatókat: „A
mi városunk repüléstörténetének száz
éve nem túl hosszú idő, de a magyar

polgári és katonai repülésben betöltött
szerepe mégis az egyik központtá teszi
Fehérvárt. Itt, Börgöndön az egykori
hősök mai utódai, az Albatrosz Repülőegyesület tagjai viszik tovább a lángot,
és őrzik azoknak az emlékét, akik sokat
tettek a székesfehérvári repülésért. A
Nemere megépítése fontos lépés, ez a
fantasztikus vitorlázógép Rotter Lajosnak és munkatársainak köszönhetően a
kor legkiválóbbja volt, ami példa lehet
a ma szakemberei számára is.”
Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott a sok ezer
látogató nevében az egyesületnek,
valamennyi közreműködőnek és
önkéntesnek a rendezvény fölvállalásáért, lebonyolításáért: „A

A Nemere újraépítése

Kötelékben

repülés százéves története bennünket
is kötelez. Kötelez arra, hogy most, a
huszonkettedik alkalommal, a repülőnap keretében azokat, akik szeretik a
repülést, meghívhassuk, hogy velünk
együtt mosolyogjanak, ugyanakkor ki
is próbáljanak különböző eszközöket.
A múlt kötelez bennünket arra is, hogy
megnézzük, milyen feladatok vannak,
melyek a jelenben hatnak. A Nemere
felépítésének elindítása egy ilyen kérdés. Ezt a legendás gépet itt készítették
Székesfehérváron, ezért is feladatunk,
hogy itt építsük újra, de legalábbis
Székesfehérvár nagyban segítse az
újjáépítés megvalósítását.”
Viza Attila önkormányzati képviselő, aki maga is komoly repülősmúlttal bír, az első pillanattól kezdve
támogatja a székesfehérvári repülés
újjászületését: „Tavaly ünnepeltük
Székesfehérvár repüléstörténeté-

nek századik évfordulóját. Nincs a
városban olyan ember, akinek ne lenne
valamilyen kötődése a repüléshez. A
mindennapokban is segítem a dolgot,
de ez kevés lenne, ha nem lenne az
Albatrosz Repülőegyesület. Akik egy
kicsit is szeretik a repülést, azoknak itt
a helyük Börgöndön!”
Szilády Dezső, az Albatrosz Repülőegyesület elnöke a házigazdák
nevében elmondta, hogy igyekeztek
olyan programot összeállítani, mely
a repülősöknek és a közönségnek is
újdonságokkal szolgál: „Több hónapos előkészítő munka van mögöttünk,
hiszen ezek a gépek a világ bármelyik
repülőnapján keresett modellek, tehát
a szerződéseket már korán megkötjük
arra, hogy itt, Börgöndön, szeptember második hétvégéjén bemutatót
tartsanak Székesfehérvár és környéke
repülés iránt érdeklődő közönségének.”

Fotó: Simon Erika

Józsa Dávid műrepülő világbajnokunk, aki Ungár Lászlóval és társaival felvállalta, hogy
megépíti a legendás gépet, bízik a vállalkozás megvalósításának sikerében: „2016ban volt nyolcvan éve, hogy Rotter Lajos a Nemerével világcsúcsot repült: Berlinből
Kielbe háromszázhuszonhat és fél kilométert. Tavaly egy emléktáblát avattunk a
tiszteletére, akkor született meg az elhatározás, hogy a legendás repülőgépet is megépítjük. Mára már ott tartunk, hogy elindult a Nemere-projekt, ami nem kevesebbet
tűzött ki célul, mint hogy az Albatrosz Repülőegyesület és a Régi Magyar Vitorlázógépek Sportalapítvány közösen megépítsék ennek a gépnek egy példányát.”
Vargha Tamás kiemelten fontos vállalkozásnak nevezte a kezdeményezést, és kijelentette: a várossal együttműködve támogatni fogja a megvalósítást. Cser-Palkovics
András úgy fogalmazott, hogy ha a gép egykori megépítésében a városnak szerepe
volt, akkor felelőssége van az újraépítésben is. Szilády Dezső bejelentette: a repülő
újraépítéséhez társadalm összefogást kezdeményeztek.
Az első támogatói jegyeket Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics
András polgármester vásárolták meg, majd csatlakozott Frankó Endre főhadnagy is, a
legendás Puma század legidősebb tagja.
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Fotók: Simon Erika
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Íme az első! De további támogatói jegyek is gazdára találtak, hogy segítsék a legendás
Nemere újraépítését.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A repülést nem lehet elég korán kezdeni!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló
33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló
33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a középiskolaiPályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaÜgyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a
• Székesfehérvári Szakképzési Centrumban,
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.,tel. 06 22 514-060), vagy
• az érintettszakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/ .
A Pályázat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 29. 13.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és
Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel:06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatásiPályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/.
A pályázat beérkezésének határideje:2017. szept ember 29. 13.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és
Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel:06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
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Hetvenmillió forintból újultak meg a köznevelési intézmények
Dávid Renáta
Közel hetvenmillió forintból újultak meg a
köznevelési intézmények a nyár folyamán a
Székesfehérvári Tankerületi Központ területén.

munkálatok az intézmény területén.
Mészárosné Törzsök Zsuzsanna, az
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI igazgatója
lapunknak elmondta, hogy intézményük szeptember elsejétől hat
helyen kezdte meg működését, és
változni fog az intézmény módszertana is.
Az elkövetkező időben tizennégy iskola újul majd meg uniós forrásból,
de ahogy Török Szabolcs fogalmazott: az infrastrukturális fejlesztés
mellett a módszertani fejlesztésekre
továbbra is nagy hangsúlyt helyez a
központ.

Készül a sportkomplexum
Szabó Petra
Jól haladnak a Túrózsáki úti szabadidőpark és
sétány munkálatai.

A több ezer köbméter föld átmozgatása után megkezdődhet a sportés futópálya, a fitneszpark valamint
a sétány kialakítása. Helyükre
kerülnek a fitneszeszközök és a
mozgássérült-játszótér elemei is.
Kialakítják a műfüves kézipályát
és az aszfaltos kosárpályát. Az
Aszalvölgyi-árok mentén sétányt
építenek, de rekortános futópálya
is lesz.
„Székesfehérvár sportos város. Igyekszünk, hogy minden városrészben

legyen használható sportpálya, futópálya. Az Öreghegy nagyon beépített,
de ez a terület adta magát, hogy ide
tervezzük a komplexumot.” – mondta
Östör Annamária önkormányzati
képviselő.
A területen helyet kap egy vizesblokk, az öreghegyiek biztonságérzetét pedig a közvilágítás és a
térfigyelő kamerák növelik. Az új
szabadidőparkban ötven fát ültetnek, de több mint kétezer-hatszáz
bokor is helyet kap. A beruházás
246 millió forintos Európai Uniós
támogatásból valósulhat meg. A
székesfehérváriak november végén
vehetik birtokba a sportkomplexumot.

Augusztus végéig közel hetvenmillió forint értékű beruházás valósult meg nyolcvanhat feladatellátási helyszínen – fogalmazott Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Ami a fehérvári oktatási intézményeket illeti: a Tóparti Gimnázium
és Művészeti Szakgimnáziumban
tisztasági festésre, villanyszerelési
munkálatokra volt szükség. Vizi
László Tamásné, az intézmény
igazgatója elmondta, hogy miután
a 2020-ra tervezett középiskolai
campus kialakítása a Tópartit is
nagyban érinti, továbbra is lesznek
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Készülnek a sportpályák

Az őszt köszöntötték a tóvárosiak

Schéda Szilvia

Szabó Petra

Nemcsak az időjárás változik, a különböző városi programok is azt hirdetik: közeledik az ősz.
A Tóvárosban már hagyomány, hogy ilyenkor
őszköszöntővel ünnepel a közösség. Gyermekműsorok, koncertek és utcabál is várta az iskola
előtti téren pénteken a fehérváriakat.

Szombaton felavatták az Öreghegyi
Közösségi Ház udvarán az új kemencét.
Az eddig kihasználatlan hátsó udvaron
építették meg a kemencét, melyet a
házban otthonra lelt közösségek mellett
családok, baráti társaságok is használhatnak.

Már kora délután sokan voltak kíváncsiak a színpadi programokra

A városrész lakóit Törő Gábor országgyűlési képviselő is köszöntöt-

Fotók: Simon Erika

A Tóvárosi Általános Iskola tanulóinak műsorával kezdődött az idei
őszköszöntő. Az intézmény igazgatója szerint az iskola évtizedek óta
szerves része nemcsak a lakótelepnek, de az itteni rendezvényeknek
is: „Mindig örömmel vesszük ezt a
lehetőséget. Szerencsére mindig van
annyi muníciónk, hogy azt meg tudjuk
mutatni a színpadon is.” – mondta
Schnee Zoltánné.

A népszerű művész párost imádja a közönség

Öreghegy is kapott
kemencét

te: „Jó szívvel látom, hogy a legkisebb
gyermekektől a legidősebb korosztályig
mindenki itt van. Szeretném felhívni
a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy
számukra a gyermek legyen az első!
A gyerekekét ugyanakkor arra, hogy
náluk pedig elsők legyenek a szülők és
a nagyszülők!”
A városrész önkormányzati képviselője, Mészáros Attila azt mondta:
az ilyen rendezvények mindig jó
alkalmat adnak a kapcsolatteremtésre.
A legkisebbektől az idősebbekig
minden korosztályra gondoltak a
szervezők a programok összeállításakor: láthattuk-hallhattuk a Pitypang zenekart, a népszerű Váradi
Eszter Sára–Keller János művész
párost, de Zsigmond Lala, a Felicita
Táncklub illetve Bokányi Zsolt és
Grasics Anita is fellépett a Tóvárosi
Őszköszöntőn.

A Nosztalgia és az Öreghegyi
Nyugdíjasklub tagjai gyűltek
össze, hogy megünnepeljék
és felavassák a városrészben
épült közösségi kemencét, ami
alkalmas lesz az ételkészítésre – ez kiderült a próbasütés
során: az ünnepség résztvevői
ropogósra sült csirkecombot
ebédelhettek.
A tervek szerint még az idén
lesz szüreti mulatság, sütőtökparty és adventi kalácssütés.
A kemence a városrész képviselőjének egyéni keretéből
készült el, melyet a város
visszapótol, ugyanis eddig
is központi városi forrásból
támogatta Fehérvár ezeknek a
kemencéknek a kialakítását.
Östör Annamária elmondta, hogy abból az összegből
megújulhat az udvar is, ami a
későbbiekben nemcsak a területen működő nyugdíjasklubokat, de Öreghegy lakosságát
is szolgálja majd: közösségi
rendezvények vagy éppen családi összejövetelek helyszíne
is lehet.
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Mire jó a megváltozott forgalmi rend?
Schéda Szilvia
A közelmúltban megfordították a kerékpárosok és
autósok elsőbbségi viszonyát Kisfaludon, a Fehérvári
út és az Aranybulla utca kereszteződésében. Korábban
a kerékpárosoknak, mostantól az autósoknak van
elsőbbségük.

Kérdő tekintetekből tucatnyi akad egy
napon a kisfaludi Fehérvári út és Aranybulla
utca kereszteződésében, hiszen a kerékpárút és az azt keresztező Aranybulla utca
forgalmi rendjének megváltoztatásával még
inkább balesetveszélyessé vált a közlekedés.
Erdélyi Zsolt kerékpárosként és autósként
is gyakran közlekedik ezen az útvonalon:
„Az erre közlekedők szerint értelmezhetetlen,
hogy ezen az útszakaszon miért csak a szóban

forgó utcában állítják meg a kerékpárosokat
stoptáblával, a többiben pedig nem. Az autósok jellemzően nagyobb sebességgel hajtanak
be egyébként is ebbe a kereszteződésbe, nem
veszik figyelembe az elsőbbségadás kötelező
táblát. Akik ritkábban járnak erre, veszélyeztethetik a biciklisek testi épségét.”
A változtatás okáról és a lehetséges
megoldásról megkérdeztük a Közlekedési
Iroda vezetőjét is, aki elmondta: a szóban
forgó helyen nem belátható az útszakasz,
ezért kellett módosítani: „A konfliktus
megoldásául szolgálhat a jövő évre tervezett
Budapest-Balaton kerékpárút megvalósítása. A
tervek szerint ugyanis az említett szakaszon, a
7-es út déli oldalán egy új nyomvonal létesül
majd aluljárós megoldással, így a lakott területet nem kell a kerékpárosoknak érinteni.”

Már a csapadékcsatornát építik a Liget soron
Zajlik a Liget sor felújítása: az útbontást
követően a Mészöly Géza utcától már a
csapadékcsatornát építik, a szállodától pedig a
szennyvíz- és az ivóvízvezeték cseréjét végzik.
Az út a tervek szerint decemberre lesz járható.

A május végén elkezdődött felújítás
folyamatosan zajlik: az útburkolat felbontását követően a Mészöly Géza utcától
a szállodáig már a csapadékcsatornát
építik, a szállodától az utca végéig pedig
jelenleg a szennyvíz- és az ivóvízvezeték
rekonstrukcióját végzik. A vízközművek teljes felújítása után kezdődik az
útburkolat építése, a kopóréteg a jövő év

tavaszán kerül fel. Az út a tervek szerint
decembertől már járható lesz.
Megszépül a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Liget sori Óvoda előtti
tér is a parkolókkal, a munkálatok már
zajlanak. A beruházás során befejezik
a Csónakázó-tavat körülölelő sétányt,
körforgalmat hoznak létre a Liget sor és
a Szedres közi buszvégállomás csatlakozásánál valamint parkolókat építenek a
Koronás Park mellé. A forgalmat a munkálatok idején több ütemben, időszakosan zárják le vagy terelik el. A fejlesztés
2018 májusára készül el.
Forrás: ÖKK
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Évi ezer fát Fehérvárra!
Szabó Petra
A Fidelitas székesfehérvári vezetősége petíciót
nyújtott át a város polgármesterének a múlt
héten, melyben évi ezer fa telepítésének
igényét fogalmazták meg.

A petíciót támogató aláírások gyűjtését még nyár közepén indította a
Fidelitas. Ebben évi ezer új fa telepítését szorgalmazzák a városban.
„Azért tartjuk ezt fontosnak, hogy a
légszennyezettség csökkenjen, másrészt
a városkép formálása szempontjából is
fontos a fásítás.” – hangsúlyozta Kozári Kristóf, a szervezet városi elnöke.

Cser-Palkovics András szerint üdvözlendő, ha fiatalok a környezetvédelemmel kapcsolatos kéréseket
fogalmaznak meg. A polgármester
a petíció átvételekor beszámolt
azokról a programokról, melyek a
város zöldterületeinek fejlesztését
célozzák, kiemelve egy új technológiát, amivel a problémát okozó
vagy rossz helyen lévő fák kivágása
elkerülhető, és azok átültetéssel
megmenthetők.
A polgármester ígéretet tett, hogy
a Fidelitas kérelmét megfontolja, a
lehetőségekről pedig a közgyűlés
dönt a későbbiekben.

Lezárások a Sárkeresztúri, a Balatoni és a Kőrösi úton
A hónap eleji munkaterület-átadást követően
most már a forgalomkorlátozással járó helyszíni
munkálatok kezdődnek három területen is. Félpályás útlezárásra kell számítani két héten át a
Sárkeresztúri út, a Balatoni út valamint a Kőrösi
és a Farkasvermi út egy szakaszán.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően újabb három területen kezdődtek
útfelújítások Székesfehérváron. Ös�szesen közel három kilométer hos�szban zajlik a kivitelezés. A munkaterület-átadásokat szeptember elején
tartották a Sárkeresztúri úton, a
Balatoni úton és Feketehegyen.
Szeptember 11-én, hétfőn már a
forgalomkorlátozás mellett végez-

hető burkolatfelújítási munkák is
megkezdődnek a Szárcsa utca 27.
számtól a Sárkeresztúri út 61. számig, a Sárkeresztúri út Akácfa utcai
útcsatlakozásával együtt. A Balatoni
úton az Úrhidai úti körforgalomtól
az elkerülő csomópontjáig, a Kőrösi
utca és a Farkasvermi út egy szakaszán,a Sajó utcai csomóponttól a
Pityer utcai csomópontig kezdődött
meg az útépítés.
A munkák előreláthatólag két hetet
vesznek igénybe, ezalatt sebességkorlátozásokra, esetenként félpályás
útlezárásokra és az útépítő gépláncok mozgására kell számítani.
Forrás: ÖKK

Megújul a Szedreskerti fűtőmű
Novák Rita

A vizet már leeresztették az
1972-ben épült fűtőmű kazánjából. Ennek a cseréjével kezdődik
ugyanis a Szedreskerti fűtőmű
felújítása. Szauter Ákos, a Széphő
Zrt. vezérigazgatója elmondta,
ez a fűtőmű az utóbbi években
csak tartalék szerepet töltött be,
de a korszerűsítéssel szerepe
megváltozik: „Amikor a Szedreskert
ellátása bekapcsolásra került a Király
sori erőműhöz és a Bakony utcai
erőműhöz, onnantól kezdve gyakorlatilag ez az erőmű kizárólag tartalék
szerepet töltött be. Tehát évente pár
napot üzemelt csak, amikor a Király
sor karbantartását végeztük. Most
viszont a Király sori erőmű kitelepítése kapcsán új értelmet kap.”
A fűtőmű felújítása három ütemben 2020-ig valósul meg. A tervek
szerint nemcsak a kazánokat
cserélik ki, az épületet is korszerűsítik, mely zajszigetelést is kap.

Fotó: Bácskai Gergely

Megújul a Szedreskerti lakótelep fűtőműve.
A munkálatok napokon belül elkezdődnek, és
várhatóan jövő januárban fejeződnek be.

Egy kazánt felújítanak és egy újat is beépítenek a Szedreskerti fűtőműbe

Szauter Ákos hozzátette,hogy az
első ütem az új kazán beépítéséről
szól: „Az a tervünk, hogy a Szedreskerti fűtőművet bekapcsoljuk a Király
sor kitelepítése kapcsán a több bázisú
decentralizált fűtési rendszerbe. Tehát

több hőtermelő lesz Fehérváron, ez is
egy lesz ezek közül. Terveink szerint
most egy kazánt újítunk fel, illetve egy
új kazánt építünk be.”
A felújítás első üteme januárig
tart. Emiatt a szolgáltatásban nem

lesz fennakadás, de a munkálatok
idején ideiglenes forgalomkorlátozásra számítani kell.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.
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Nostradamus-szal a világ körül

Kovács V. Orsolya

Ez az első prózai szerepe. Mennyiben
igényelt ez másfajta felkészülést, mint
a korábbi előadások, amelyekben részt
vett? Hogyan zajlott a próbafolyamat?
Őszintén megvallva, nem volt túl
sok időm készülni külön a prózai
megpróbáltatásokra. Ugyanis
amint megkaptam a szövegkönyvet, szinte azonnal kezdtük is a
próbákat, úgyhogy fejest ugrottam a mély vízbe. De utólag úgy
gondolom, jobb is volt így, mert
legalább nem volt időm görcsölni
rajta! A próbák azonnal a szövegösszemondással kezdődtek. Amíg
mi a darab szövegírójával, Pozsgai
Zsolttal próbáltuk a szöveges
jeleneteket, addig Román Sándor
koreografálta a táncokat, amit
később a két alkotó összehangolt.
Ebből született meg később egy
nagyon színes, szórakoztató és
bizonyos tekintetben egyedülálló
előadás.
A táncos feladatokat illetően miben
más ez a darab, mi jelenti benne a
legnagyobb kihívást?
A legnagyobb kihívás az volt, hogy
ne tűnjön amatőrnek az előadá-

Fotók: Nagy Márton

Október 28-án Székesfehévárra érkezik az
Experidance társulata a Nostradamus – Világok
vándora című produkciójával. A vidám és
látványos előadás során a Ganxsta Zolee
által alakított Nostradamus egy időutazással
egybekötött világ körüli útra viszi csalfa feleségét, hogy a kedvében járjon, és
megmutassa neki: lám, minden jóslata valóra
vált. Nostradamus feleségét Rimár Izabella, az
ExperiDance táncművésze alakítja, őt kérdeztük
az előadásról.

Vidám és szórakoztató előadásra számíthatnak a Nostradamus nézői

som. Ehhez többek között az kellett, hogy egy tiszta kép alakuljon
ki a fejemben Létháról, hogy valójában ki is ő, miként látja a világot, és
egyáltalán mit miért tesz és mond!
Annak ellenére, hogy szélsőséges
személy, fontos volt, hogy szerethető figura maradjon. Bízom benne,
hogy ez sikerült!
Hogyan készül fel egy-egy konkrét
előadásra? Hogy telik előtte a napja,
délutánja? Vannak saját kis rituáléi,
szokásai, melyekkel ráhangolódik a
színpadra lépésre?
Ahogy a legtöbb művészember, én
is szeretek előadások előtt kicsit
magamba fordulni – a szó pozitív értelmében – és átgondolni a
jeleneteket, koreográfiákat. Erre

általában a sminkelés közben
szoktam sort keríteni. Egyébként
nem vagyok babonás, nincsen szerencsehozó kabalám vagy ilyesmi.
Bizonyos darabok előtt viszont
vannak megszokott kis rituálék a
kolleginákkal. A Fergeteges című
előadásunk egy gonggal kezdődik,
amit mi már a kulisszában nagy
körben állva várunk, majd amint
meghalljuk, gyorsan guggolunk
tízet, megcsikizzük egymást, majd

azt kiabáljuk, hogy „Vigyázz, jön!”
és futunk be a színpadra. Ezt évek
óta nem hagyjuk ki!
A Nostradamus során van kedvenc
jelenete?
A Transsylvania jelenetet emelném
ki a sok kedvencem közül, mert
nagyon humorosra sikeredett, én
pedig imádom hallani a nézők jóízű
kacaját!
Tartott a Ganxsta Zolee-val közös
munkától? Hogy jönnek ki egymással?
Kifejezetten vártam a közös munkát! A megérzésem nem csapott be,
rengeteg humorral, jó hangulatban
telnek a próbák, ami a mai napig
nem változott.
Létha karakterével mennyire tud
azonosulni? Mit élvez legjobban a
szerepben, illetve mi a legnehezebb?
Létha és köztem nincs sok közös
vonás, de pont azt élvezem a legjobban, hogy két órára egy másik
ember bőrébe bújhatok. A legnehezebb pedig az, ami az összes többi
karakter megformálásánál is, hogy
hiteles tudjak maradni a színpadon.
Milyenek a közönség visszajelzései az
előadásról?
Sokat halljuk kacagni a közönséget
a darab folyamán, ami mindent elárul, és szerencsére elmondhatjuk,
hogy minden alkalommal szűnni
nem akaró tapssal fejezzük be az
előadást!
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Negyedszázad a művészetért

Vakler Lajos
Huszonötödik születésnapját ünnepelte a Székesfehérvári Művészek Társasága. A negyedszázados
jubileumon számos kiemelt tárlat várta a kortárs
képzőművészet rajongóit.

Fotók: Kiss László

Az ünnepi héten a képzőművészek
az alkotási folyamat székesfehérvári
sajátosságaival ismertették meg a
nézőkkel, akik betekintést nyerhettek
a társaság által képviselt tradíciókba
illetve az innováció hozta új művek
kulturális jelentőségébe.
A Vörösmarty Társaság dísztermében
Az, ami hasznos címmel nyílt meg
Revák István kiállítása. Az elismert
alkotó ezúttal is megmutatta művészetének különleges árnyalatait, a már
ismert könyvborítóinak, illusztrációinak
megannyi változatos eredetiségét, párba
állítva a közelmúltban született festményeivel. Revák István festészeti törekvései, színvilágának harmóniája, az a
formanyelv, mely valamennyi munkáját
jellemzi, olyan egységes szemléletet
mutat, ami átgondolásra és megértésre
sarkallja a bizonytalan tárlatlátogatót is.
Az ünnepi hét egyik valóságos
stílusparádét hozó, a székesfehérvári

Dobozművészet – a képzelet határain túl

művészek által jegyzett Dobozművek és más rendhagyóságok címmel
meghirdetett tárlatán a kollázsból
építkező domborművek valódi
tereket mutatnak, gondolkodásra
késztetnek, eshetőségeket kínálnak,
keretet adnak a műfaj korlátait le-

dönteni szándékozók akaratának. A
nézők dolga pedig itt sem lehet más,
mint rácsodálkozni az eredendően
egyedire.
A Városház téren nyitották meg a
Külvilág című tárlatot. Szűcs Erzsébet
kurátornak nehéz feladat jutott,
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hiszen a negyedszázados jubileumát
ünneplő Székesfehérvári Művészek
Társasága kiállítássorozatának keretében egy szabadtéri elektrografikai
tárlathoz kellett témát találnia. Egyedi
képsorozatot választott, ami az
eredeti tehetséget, a hiteles inspirációt, az úttörő formai elképzeléseket
tükrözte.
Cser-Palkovics András polgármester
jubileumi rendezvényt köszöntő
gondolatsoraiban kiemelte a művészet értelmét, fontosságát a köznapokon, azt a Székesfehérvár polgárai
számára mindennapi figyelmet
érdemlő törekvést, amit a művészet
jelentett, jelent és jelenteni fog: „A
város egy olyan huszonötéves jubileumról emlékezik meg, ami meghatározó
Székesfehérvár kulturális életében.
Azok a művészek, akik kapcsolódtak
a társasághoz, kiállításokkal, konferenciákkal bizonyították kötődésüket,
szereztek örömet a kultúra, a művészet
kedvelőinek. Itt ezen a napon a jelenről
is szólnunk kell, a ma művészeiről, a
ma alkotásairól, és természetesen a
következő huszonöt esztendőről, hiszen
a kulturális életünkben meghatározó a
képzőművészet.”

Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében
eljárva a 1080/2017. (IX.7.) GSzB számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében nyílt
pályázatot ír ki:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 8. 3/2.

48 m2

2

összkomfortos

26 400,–

Rózsa u. 5. 1/3.

56 m2

2

komfortos

42 000,–

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak
felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612,
22/537-149.

Átiratok – látogatás a parafrázisok világában

Fényfestéssel idézik meg a koronázótemplomot

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Városfejlesztési Kft.) által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A
lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. épületüzemeltetési munkatársai adnak felvilágosítást a 22/511-328 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Fiatal házaspárok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 06. (péntek) 12:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Kép: Tar Károly

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

A kulturális örökség napjaira készülve a Nemzeti Emlékhelyen a szeptemberi hétvégéken fényfestés idézi fel az egykori koronázótemplomot. Nagy fényerejű vetítővel a három dimenziós
animációs videó készítői lélegzetelállító látványvilágot festenek a mauzóleum homlokzatára.
A tízperces filmben az alkotók kísérletet tesznek a templom belső terének bemutatására is. A
fantázia szülte látványvilág a fennmaradt elemekből táplálkozik. Az épületvetítést minden
szeptemberi pénteken és szombaton 20, 20.30 és 21 órakor láthatja a közönség. Forrás: ÖKK

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06 22 516 100 •
E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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„Fizessék meg úgy, ahogy illik!”

A Tesco dolgozói elszántak, kitartanak a követelések mellett, akár
további sztrájkot is hajlandók folytatni – mondta Bubenkó Csaba, a
Kereskedelmi Dolgozók Független
Szakszervezetének elnöke az M1

Kép: Körtvélyes Tivadar

A múlt héten szombaton a napközbeni tizennyolcról estére huszonhétre nőtt a munkavállalók sztrájkja miatt bezárt Tesco-üzletek
száma. Magyarországon a versenyszférában
ilyen sztrájk még nem volt az elmúlt huszonhét
évben: ezres létszámban, az ország egész területén megmozdultak a dolgozók. Az akcióhoz
a fehérvári boltok is csatlakoztak, szombaton
a Palotai úti üzletet be is zárták, mert nem
tudták biztosítani a vevők megfelelő színvonalú kiszolgálását. A dolgozók érdekképviselői
sikeresnek tartják a munkabeszüntetést.

A vásárlók fel voltak készülve a sztrájkra, és nem volt nagy forgalom szombaton a Tescónál

Miért sztrájkolnak?
A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete és a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete huszonöt százalékos béremelést követel, és szeretnék elérni, hogy a
legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállalók fizetése is közelítse meg a bruttó
kétszázezer forintot, a munkavállalói létszám pedig tizenöt százalékkal emelkedjen.
Ezzel szemben a cég szerint a létszám megfelelő, egyéb változtatásokra van szükség,
illetve a vállalat korábban azt közölte, hogy az idei béremelésekkel az emelés kérdését
lezártnak tekinti, erről nem volt új javaslata – foglalta össze a cég érvelését korábban
egy szakszervezeti vezető.
A Tescónak Magyarországon kétszázhat, ebből száztizenkettő hipermarket. A cég
mintegy húszezer munkavállalót foglalkoztat.

aktuális csatornán vasárnap, a
szombat éjfélkor befejeződött
munkabeszüntetést értékelve. Az
érdekképviselet vezetője példaértékűnek nevezte a munkavállalók
összefogását. Magyarországon
a versenyszférában ilyen sztrájk
még nem volt az elmúlt huszonhét
évben.
A fehérvári vásárlók többsége
támogatja a dolgozókat, és a
hétvégén elkerülte a Tescót.:
„Szándékosan nem mentem, hogy ne

zavarjam őket. Bevásároltam előtte,
bevásároltam utána. Pihenjen, aki
tud, dolgozzon, aki tud. Fizessék
meg úgy, ahogy illik, mert állítólag
külföldön megfizetik őket!” – nyilatkozta lapunknak egy idős úr.
Egy fehérvári hölgy így vélekedik
a sztrájkról: „Az üzletek elég nagy
haszonnal dolgoznak, és biztos,
hogy a dolgozók nem ok nélkül
sztrájkolnak, mert ezek az emberek
felelősségteljes munkát végeznek,
ami sokszor fizikailag is megterhelő.
Azoknak pedig, akik pénzt kezelnek,
pláne oda kell figyelniük. Tessék
megfizetni őket, nekem ez a véleményem!” – mondta a Fehérvár
Televízió híradójának Csatáriné
Kovács Irén.
A Tesco és a szakszervezetek
képviselői október 2-án ülnek újra
tárgyalóasztalhoz – közölte hétfő
kora este a kiskereskedelmi lánc.

Induló OKJ tanfolyamok:
(E-000352/2014/A001-019)

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

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván vízkezelő

100.000 Ft-os
belépési bónusszal
várjuk a jelentkezőket
csokoládék és
kekszek válogatására
teljes és részmunkaidőben!

Részletek és jelentkezés:
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 6.
Telefon: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat:
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• min. 8 ált. végzettség
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Teljesítmény alapú mozgóbér
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Félautomata berendezések kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
(vízvezeték szerelő, csőhálózat szerelő, géplakatos)
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Előny:
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Király Imre ügyvezető,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Kóstolj bele az édes életbe!
Dolgozz velünk!
Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

GÉPKEZELŐ

munkatársakat keresünk.
Amit kínálunk:
• versenyképes ﬁzetés
bruttó 150 000–185 000 Ft,
• átlagon felüli műszakpótlék:
20% délután, 60% éjszaka,
• jelenlétösztönző:
évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
• negyedéves bónusz: maximum 42%,
• bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:
bruttó 50 000 Ft,
• dolgozói ötletek jutalmazása/hónap
dolgozója (negyedévente bruttó 10 000 Ft),
• élet- és balesetbiztosítás.
Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat
a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.
Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az
allasfehervar@mdlz.com
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft.
8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 8. postacímre.

E-000352/2014

Wéhli Regős Dóra

Oktatás

közéleti hetilap

Felsőoktatási tanévnyitó
Novák Rita

Hét országban működik már az élményalapú
programozósuli, ahol játékosan tanulnak programozni a gyerekek. A saját területén világelső,
magyar tulajdonú Logiscoolban három és fél
év alatt több mint tízezer hat és tizennyolc év
közötti diák kezdett el tanulni. Magyarországon
harmincnégy helyen, külföldön további hat
országban vannak jelen.

Székesfehérváron található az
egyik ilyen programozósuli, ahol
a gyerekbarát és inspiráló környezetben egyetemista oktatók játékos
formában magyarázzák el a tan-

oldó és prezentációs készsége,
algoritmikus gondolkodása is
javul, illetve a kudarcokból is
könnyebben tanulnak. Nem feltétlenül programozók képzése a cél,
de a cég saját fejlesztésű, online
elérhető oktatási platformján
valódi újdonságként az írott programnyelv és a játékos, blokkos
szerkezet közötti átjárhatóságot is
biztosítják. A Scoolcode platform
figyelembe veszi a diák életkorát
és tudásszintjét, és segítségével
folyamatos fejlődési lehetőséget

Fotó: Simon Erika

Az új fehérvári egyetemistákat és
főiskolásokat a polgármester köszöntötte a Díszteremben. Cser-Palkovics András a gazdasági erőcentrum megtartása érdekében a helyi
felsőoktatás szerepét és a fiatalok
felelősségét hangsúlyozta.
A Corvinus Egyetem rektora
szerint a székesfehérvári hallgatók
lépéselőnyben vannak a tekintetben, hogy a város, a gazdaság és

9

Világelső a magyar Logiscool

az egyetem együttműködése az
ipar valódi szükségleteit elégíti ki.
Lánczi János hozzátette: évről évre
egyre több érettségiző dönt úgy,
hogy a fehérvári campusra jelentkezik.
A Kodolányi János Főiskola rektora,
Szabó Péter az intézményben folyó
művészeti tanszék tevékenységét
emelte ki ünnepi beszédében.
Az Óbudai Egyetem új tantervet
készített, így az Alba Regia Műszaki Kar hallgatói is a korszerűsített tananyagot sajátíthatják el a
következő években. Az intézmény
rektora, Réger Mihály elmondta: a
fő eleme a módosításnak a gyakorlatorientáltság erősítése volt.

Több mint háromszáz első évfolyamos főiskolás
és egyetemista kezdte meg Székesfehérváron
a tanulmányait. Az új hallgatók számára a
Városháza Dísztermében tartottak idén már
másodjára évnyitó ünnepséget.

FehérVár

Fotó: Logiscool

Az ünnepség végén a megkezdett hagyományt folytatva mind a három intézmény egy-egy
hallgatója az új tanév megkezdésének emlékéül szalagot helyezett el a város zászlaján

Eddig több mint tízezer gyerekkel szerettették meg a programozást. Már hét országban tanít
saját oktatási platformmal a Logiscool.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KŐMŰVES
• ÚSZÓMESTER
• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

anyagot. A foglalkozásokon saját
számítógépes játékokat fejleszthetnek a diákok. A gyerekeknek szóló
tanfolyamokon és nyári táborokban
ugyanakkor nem csak leendő programozókat oktatnak: a cél a pár
éven belül alapelvárásnak tekinthető digitális írástudás átadása.
A tapasztalatok szerint a résztvevő
gyerekek logikai, problémameg-

és sikerélményt kapnak azok a
gyerekek is, akiket komolyabban
érdekel a programozás.
A Logiscool oktatói fiatal egyetemisták, akiknek kiváló munkalehetőséget biztosít a tanítás. Van
köztük olyan is, aki diákként került
először kapcsolatba az iskolával,
és ma már a másik oldalon segít a
kisebbeknek.
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„Már legalább százszor mentem nyugdíjba...”
Vakler Lajos

Augusztus 20-án, a képviselő-testület ünnepi
ülésén kerültek átadásra a Székesfehérvár által
alapított kitüntetések és díjak. Horváth Lajos,
a Fejér Megyei Szent György Kórház szemészeti
osztályának nyugalmazott főorvosa a Pro
Civitate díjat vehette át.

Magda professzor asszonynak, aki
először mondta, hogy alkalmas
vagyok arra, hogy osztályvezető
főorvos legyek. Azt hiszem, megháláltam a bizalmat, hiszen munkatársaimmal együtt én voltam az,
aki átalakítottam, átszerveztem a
kórház szemészeti osztályát.
Amióta a Szent György Kórház elindult azon az úton, hogy idővel egyetemi kórház lehessen, sokat köszönhet

a falusi gyerekeknek a városi élet.
Sokan voltak, akiket ez a másság
rossz irányba vitt.
A professzorai közül kik voltak azok,
akikre szívesen emlékezik, akik biztatták, segítették?
Nagyon sokat köszönhetek Hetényi professzornak, aki az élettant
tanította. Kórboncnok szerettem
volna lenni, s ezért bejártam a
Kórbonctani Intézetbe, ott találkoztam Szőnyi Feri bácsival, aki ugyan
rendszerellenessége miatt nem volt
a professzori kar tagja, de tudása
alapján az egyik legjobb patológus
volt az országban. Tőle, a Kórbonctani Intézet docensétől tanultam
a legtöbbet. Mikor áthelyezték az
intézetből Makóra, mi sem volt
természetesebb, hogy mentem
utána. Makó volt a legjobb hely,
ahova kerülhettem, ahol végérvényesen megtanulhattam, mit jelent
önállónak lenni.
Az első munkahelye a Szent György
Kórház volt?
Igen. Nem bántam meg, hogy
idekerültem és szemész lett belőlem, megszerettem a várost. Sokat
köszönhetek a budapesti Radnót

azoknak, akik hasonlóan gondolkodva
egy új struktúrát valósítottak meg.
Sokan voltunk, akik ugyanazt
akartuk. Kuchár Ferenc igazgató
úrral az élen az volt a célunk, hogy
ne csak a gyógyításban jeleskedjünk, hanem mindazt, amit az
egyetemen és a gyakorlatban megtanultunk és megtapasztaltunk,
tudományos szintre emeljük. Ő
hívta Székesfehérvárra Gógl Árpádot, Solt Istvánt, Simon Kornélt,
Guseo Andrást, aki akkor már
Európa-szerte elismert szakember
volt. Ő nevezett ki engem is.
1997-ben nyugdíjba vonult, legalábbis
hivatalosan, hiszen egyetlen másodpercig sem volt nyugdíjas.
Az orvoslás az egyik olyan hivatás, amit nem lehet abbahagyni.
Én például már legalább százszor
mentem „rendesen” nyugdíjba,
de amikor arra gondoltam, hogy
holnap már nem kell rendelnem,
elborzadtam.
Beszéljünk egy kicsit Enyingről! Ez a
kisváros önnek köszönheti, hogy van
szemészeti szakrendelése.
Amikor nyugdíjba mentem és
tovább dolgoztam a Szent György

Fotó: Simon Erika

A kitüntetés szép születésnapi ajándék
is, hiszen Szent István napján töltötte

csak annyit mondtak: gondolhattuk volna.
Miként tudott beilleszkedni a nagyvárosi közösségbe egy kis faluból érkező
fiatal?
Szerencsés voltam, hiszen középiskolában kollégista voltam az
érseki gimnáziumban, és utána is
közösségben éltem, miután megszüntették a papi rendet. De azt
megtapasztaltam, mennyire más

Két emberöltő a gyógyításban

be nyolcvankettedik életévét. Melyik
volt az első gondolata, amikor megkapta az értesítést?
Meglepődtem, hittem is meg nem
is. Aztán a feleségem megnyugtatott, hogy nem lehet tévedés,
hiszen mégis csak ötvenhét éve
szolgálok orvosként itt a székesfehérvári kórházban.
1935. augusztus 20-át írunk: megszületik a kis Horváth Lajos. Melyik volt
az a pillanat, amikor eldőlt, hogy a
gyógyító hivatást választja?
Már általános iskolás koromban
elhatároztam, hogy orvos leszek,
Édesapám nagyon korán meghalt, jószerivel nem is ismertem.
Édesanyám belém nevelte, hogy
szegények vagyunk és azok is
maradunk, így egyetlen lehetőséged van: tanulj! Az általános
iskola után a gyönki gimnáziumba
kerültem, ahol kiváló biológiatanárom volt, Kormányos Antal, akinek
sokat köszönhetek. A felvételi
biológiából és fizikából állt, így
lehettem magabiztos. A vizsga
után megkérdezték tőlem, honnét
jöttem. Mikor elmondtam, hogy ki
volt a tanárom a középiskolában,

Kórházban, Enyingen szemorvoshiány volt. Egykori tanítványom, aki
Enyingen rendelt – milyen furcsa
az élet – nyugdíjba vonult, így felkértek, hogy helyettesítsem. Aztán
ott ragadtam.
Beszéljünk egy másik legendás találkozásról, mely szintén meghatározta és
meghatározza ma is az életét orvosként és emberként: a futballról!
Amikor a szemészeten még nem
voltak különlegesebb munkák,
viszont kevés ügyeletes volt a
baleseti sebészeten, Kabai főorvos
úrral megbeszéltem, hogy ha a szemészeten ügyelek, nagyon szívesen
felmegyek harmadikként a baleseti
sebészetre is ügyelni. Szívesen
fogadták, így fordult elő, hogy
miközben a két sebész a műtőben
volt és operált, az ambulanciára
érkeztek olyan betegek, akiket
meg kellett vizsgálni. Számtalan
futballista is megfordult nálam,
akiket elláttam, és addig jutottunk,
hogy a végén már hivatásszerűen is
gyógyítottam őket.
Orvosként megannyi sportsiker
részese volt. Megmelegszik a szíve, ha
a győzelmekre gondol?
A Videoton, amíg világ a világ,
ott lesz a szívem kellős közepén.
Megköszönöm a sorsnak, hogy
köztük lehettem. A sikerekhez
szükség volt olyan vezetőkre is,
mint amilyeneket Bencsik István
elnök és Horváth Lajos, a kiváló
labdarúgóból lett szakosztályelnök
személyében megismertem. Talán
a legnagyobb vezetői erényekkel
büszkélkedhettek, nem véletlen,
hogy ők hozták Székesfehérvárra a
legjobb edzőket, így azt az embert
is, akit Mezey György mellett a
legtöbbre tartok mindmáig: Kovács
Ferencet.
Születtek sportorvosi pályafutása
során olyan kapcsolatok, amelyek tartalmukban is barátságnak nevezhetők?
Kovács Ferencet a barátomnak
vallhatom, sokat sétálunk és beszélgetünk egy-egy jó kávé mellett.
Érdekes, hogy ilyenkor jószerivel
egyetlen szó sem esik a labdarúgásról. Többnyire sakkozunk, hiszen
az én sportom a sakk. Feri barátom
pedig nemcsak a futballpályán
nagy stratéga, hanem a táblánál is.
A futball azért ma is fontos az ön
számára?
Néha kijárok a meccsre, de már
nem tud annyira feldobni egy-egy
mérkőzés, mint amikor a kispadon figyeltük a játék és a játékosok minden rezdülését. Talán
megadja még az Isten nekem,
hogy a Videoton elindul felfelé,
mert megmondom őszintén, a mi
öreg köreinkben már több a fejcsóválás, mint a helyeslő bólintás
mostanában.
Ahogy a gyógyítást, a sportorvoslást
sem hagyta végérvényesen abba.
Nagyon sokat segítettem Kű Lajos
barátomnak a határon túli magyarok sportrendezvényeinek szervezésében, vele tartottam Afrikába
is, tettem ezt és teszem ezt ma is
díjmentesen. Sem útiköltséget,
sem más díjazást nem fogadok
el, teszem ezt azért, mert jó ügyet
szolgálunk!

Portré
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Guseo András és a gondolat hatalma

Guseo András ideggyógyász, pszichiáter
főorvos Pro Civitate díjat vehetett át augusztus
20-án, állami ünnepünkön. A város sok évtizedes orvosi-kutatói pályafutását ismerte el a
kitüntetéssel.

Amikor az ötvenes évek elejét írtuk,
és önnek, a fiatal felnőttnek pályát,
hivatást kellett választania, nehéz
pillanatokat élt át. Az egyetemre csak
a legkiválóbbak kerültek be, i lletve a
káderek gyermekei.
Az általános iskolát egy kicsiny
Bács megyei faluban kezdtem,
ahonnan édesapám hivatásából
adódóan ötödikes koromban átköltöztünk Kaposvárra. A gimnáziumot is ott végeztem el. Az, hogy az
orvosi szakma felé irányultam, már
kétéves koromban, sőt születésemkor eldőlt. Apám azt mondta,
ennek a gyereknek orvosnak kell
lennie, mert volt beteg a családban,
és ez akkoriban rengeteg gondot
okozott
2013-ban köszönthettük az édesapját
századik születésnapján, ez a történet
is jellemzi, milyen kiváló embert ismerhettünk meg személyében.
Legendás hírű tanár volt, aki merte
választani a kihívásokat. Nagy
szegénységben nőtt fel, s amikor
végzett az egyetemen, a rektor
megkérdezte, hol szeretne dolgozni.
Nagyvárosban, egy kiváló iskola
kezdő tanáraként, vagy inkább elmegy egy vadidegen területre, ahol
új dolgok várják alapítóként. Ő az
utóbbit választotta, s az ország déli
részén létrehozott egy mezőgazdasági középiskolát, mely rövidesen
az ország egyik vezető intézménye
lett.
Honnan származtatható a biológia
iránti érdeklődése?
Nagyapám gazdálkodó ember
volt. Azon a területen, amit a szocializmus meghagyott számára,
jószerivel mindennel foglakozott,
hogy megéljen. Termesztett majoránnát, dohányt és természetesen
a hagyományos növényeket is, így
gyorsan beletanultam ebbe én is.
Emellett dinnyecsőszként szolgáltam nyáridőben. Középiskolásként a biológia szakkör tagjaként
édesapám mikroszkópjával
bíbelődtem, amit lehetett, otthon
megnéztem. Békákra vadásztunk,
kis halakat fogtunk. Ismerkedtem az élővilággal. Aztán jött az
egyetem: a Biofizikai Intézetben
végeztem kutatómunkát, ott
ismerkedtem meg a kutatás módszereivel.
1965-ben diplomázott. Mikor döntötte
el, milyen szakirányt választ?
Az első-második évben az intézetben dolgoztam. Harmadéves
voltam, amikor a belgyógyászat
tanárom felajánlotta nekem Pavlov
összes munkáit. Óriási érdeklődést
váltott ki bennem, s elhatároztam,
hogy a biofizikai vizsgálatok helyett az ideggyógyászatot választom. Vettem egy mély lélegzetet,
megkerestem az ideggyógyászat
professzorát, akitől féltettek, mert
egy nagy tekintélyű, kemény ember
volt, mégis örömmel fogadott, és

beosztott a szövettani laborba. Ettől
kezdve a szabadidőmet ott töltöttem.
Erre épült a későbbiekben a pszichiátriai szakvizsgája?
Erre is. A klinika az a speciális
hely volt, ahol három vagy inkább
négy szakirány találkozott. Az
ideggyógyászat mellett ott volt a
pszichiátria, az idegsebészet és
a kórszövettan. Én a kezdetektől

Lementem a bányába, az alagsorba, a kórrajzraktárba. Az
idegosztály történetében keletkezett valamennyi, egérrágta
kórrajzot átnéztem, a betegeket
megkerestem, és a diagnózisok
alapján beazonosítottam. Így
összegyűlt egy tisztességes anyag
az azt megelőző húsz évből, és ezt
szaporítottuk az újonnan született
diagnózisokkal.

volt az egyetlen vidéki kórház, ahol
ezeket alkalmaztuk, mint ahogy a
miénk volt az első fejfájás-ambulancia is.
Önt idézem: „Napjaink pestise a stressz.”
Essék szó a pánikbetegségről is!
Nem tudtam megérteni, miért
van az, hogy egy-egy beteg lefelé
száguldozik a lejtőn, és nem tudom
megakadályozni, míg a másik beteg
húsz-harminc év betegség után

Ismerkedjünk meg a sceloris multiplex-szel! Mit kell tudnunk erről a
betegségről?
A betegség neve onnan jön, hogy
az idegrendszerben sokgócú
fehérjerendszerbeli károsodás
van, ami az idők folyamán megkeményedik. Ez egy gyulladásos
folyamat eredménye. A vizsgálati
metódusokban hoztam újat, én alkalmaztam először a világon, hogy
birka vörösvértesteket tapasztunk
az immunsejtek felszínére, melyek
az agyvízben keringenek, s ezzel
meghatározhatjuk a típusukat.
Ebből csináltam háromdimenziós,
elektronmikroszkópos felvételeket
– megint csak a világon elsőként –
az agyvíz sejtjeiről.
Ezekkel a módszerekkel és a kutatási
eredményeivel bejárta a világot, négy
földrész harmincöt országában ismerkedhettek meg munkájával. Mi volt
ennek a hozadéka?
Itthon kialakult egy csapat, akiket
magam köré verbuváltam. Velük
rendszeres megbeszéléseket,
továbbképzéseket tartottunk, ahol
elsajátították a technikákat, vizsgálati módszereket. Akkor Fehérvár

mosolyogva él. Kidolgoztam egy
módszert, hogy ezeket az eseteket
össze tudjam hasonlítani. Kiderült,
hogy a háttérben mindig a stressz
volt. Kidolgoztam két tanfolyamrendszert, ami a stresszmentes
életre tanít. Olyan javulást észleltem, amit egyetlen más módszerrel
sem tudtunk elérni.
Önpusztító életet élünk, nincs lelki
regeneráció – mondja ön.
Amikor a stresszkutatás keretén
belül a kórházi dolgozók sorsát és
életét vizsgáltam – huszonöt aktív év
alatt kilencvennégy emberrel dolgoztam – kiderült, hogy a kollégáim kilencven százaléka rákban halt meg.
Ezt a megváltozott körülmények,
a felgyorsult világ hozta, a követelmények, amit az egészségügy állít
elénk. Az apró mikrostresszek azok,
melyek tönkretesznek bennünket. Ez
a mókuskerék, amiből egyre nehezebb kiszállni. A stressztanfolyamok
után a gondolat hatalmát próbáltam
megértetni előadásaimban. A stresszkontrollban a hátteret ismerhetik
meg, míg a gondolat hatalmában az
egyszerű módszereket ennek elkerülésére. Szükségünk van rá!

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos
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Guseo András a kutató értelem professzora

a kórszövettani laboratóriumban
dolgoztam.
1979-ben lett a Szent György Kórház
főorvosa, egy legendás időszakban.
Nagy reményekkel indultam.
Amikor a klinikai munkámat
befejeztem, az egész családommal
együtt meghívást kaptam Kanadába. Hat hetet töltöttem kint, és
óriási nyomás volt rajtam, hogy
maradjunk kint. Körülnéztem,
elmentem egy torontói kórházba,
mindennap bejártam, de végül
úgy döntöttem, a tudásomat
a magyar emberek szolgálatába állítom. Maradtam itthon.
Elkészültem a kandidatúrámmal,
és elfogadtam a székesfehérvári
invitálást, ami egy óriási változás
volt az életemben.
Ugyanakkor már birtokában volt egy
olyan szakmai tudásnak, ami ezt a
változást megkönnyítette.
Egy korábbi előadásomban ezt úgy
fogalmaztam meg, hogy tulajdonképpen sivatagból jöttem homokpusztára drágaköveket keresni, és
rengeteget találtam.
Mi egy osztályvezető főorvos első
dolga?
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Gyermeki bizalommal Máriához
Háromszáz elsőáldozó zarándokolt el a bodajki Segítő Szűzanyához

Berta Kata

Mórocz Tamás plébános nagy szeretettel és ünnepi szívvel fogadta
a környék településeiről és az egyházmegye határain túlról is érkező
zarándokokat. Elmondta, bár a
monumentális barokk kegyoltár és
a templombelső restaurálása miatt
szerényebb körülmények között
tudnak idén ünnepelni, de a Segítő
Szűzanya kegyképe ugyanúgy hív
imádságra, a terhek lerakására, a
lelki megnyugvásra és megerősödésre.
A vasárnapi ünnepi szentmisében
Spányi Antal megyés püspök köszöntötte a több ezer zarándokot,
köztük a nagy számban megjelent
elsőáldozókat. „Miért is jó Bodajkra
jönni, útra kelni, sokszor fáradságos,
nehéz utat vállalni?” – tette fel a

Fotó: Berta Gábor

A Szűzanya hívására sokan érkeztek gyalogosan, biciklivel vagy fáradságos utazással a
kétnapos ünnep nyitóimádságára. Végigjárták
a keresztutat a festői szépségű kálváriadombon, és szentmisével, éjszakai virrasztással
imádkoztak. A búcsúünnep központi eseménye
minden évben a főpásztori szentmise, melyre
Spányi Antal püspök hálát adni hívja évről évre
az elsőáldozókat. Idén háromszáz gyermek
zarándokolt el a kegyhelyre szülők és hitoktatók kíséretében.

Fehérvári zarándokok a Bodajk felé tartó úton

kérdést a főpásztor beszédében,
majd meg is válaszolta azt: – „Mert
a szent király, István és az első magyar
szent család nyomába léphetünk, és a
Szűzanya oltalmában és közelségében
lehetünk, aki – ahogy az evangéliumban is elhangzott – mindvégig hűséges
volt az Úr iránt. A Szűzanya nem zár
ki soha anyai szeretetéből bennünket,
kíséri életünket.”
A megyés püspök arról is beszélt,
hogy ma a világban értéktelenné

vált a hűség, de nekünk, magyaroknak fontos, hogy megmaradjunk
hagyományaink mellett. Ne adjuk
fel azt, hogy mi Mária országa
vagyunk a Szent István-i felajánlás
óta. Az aggasztó híreket hallva
erősödjünk meg Isten Egyházának
hitében, amelyet az apostolok
hagytak ránk. „Bár a keresztényüldözésekről hallgatni akarnak, mi emeljük
fel szavunkat, ahogy Székesfehérváron
tettük, amikor egy lerombolt iraki

templomból származó keresztet elhelyeztünk a bazilikában! Imádkozzunk,
hogy maradhassanak ők is földjükön,
országukban, és megmaradhassunk mi
is hűségben hitünkhöz, a családhoz, a
nemzethez!” – fejezte be beszédét a
főpásztor.
Az idei bodajki búcsú különlegessége volt, hogy Mórocz Tamás
plébános a szentmise végén
bejelentette: a templom 275. évfordulójának évében nagy építészeti eseménysorozatra kerül sor.
Komoly állami támogatást kapott
a kegyhely a teljes templombelső
és a zarándokudvar felújítására
valamint a Szent Imréről elnevezésre kerülő zarándokház újjáépítésére. Spányi Antal püspök
kezdeményezésére a kegyoltár
is teljes restaurálás alá került. A
Székesfehérvári Egyházmegye
által a magyar szent család nyomát
követő zarándokút kialakításához elnyert pályázatának bodajki
kegyhelyet érintő fejlesztési terveit
október 8-án mutatják majd be
a kegytemplomban. A plébános
azt is elmondta, hogy Bodajk élő
zarándokhely: évente több ezren
érkeznek a kegytemplomba a Segítő Szűzanya közbenjárását kérni,
hálát adni, imádkozni.

Szépül a Szent Imre-templom
Szabó Petra
Nyáron befejeződött a Szent
Imre-templom tornyának felújítása,
de a munkálatok nem fejeződnek be,
ugyanis egy statikai vizsgálat során
kiderült, hogy az Oskola utca felőli
oromzat is sérült.

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

Fotó: Kiss László

Magas állványzat és kordon
jelzi, hogy munkálatok
zajlanak a Szent Imre-templomnál. Komoly szerkezeti
megerősítést végeznek a
szakemberek az Oskola
utca felőli oldalon.
„Az egész templom külső
megjelenése meg fog újulni. A
tavalyi évben a székesegyház
és környezete újult meg, idén
pedig elkezdődött a Városház
téren lévő egyházi épületek
felújítása. Azok közül is az
első a Szent Imre-templom.”
– hangsúlyozta Smohay
András, a Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum
igazgatója.
A munkálatok során
kicserélik a nyílászárókat, újrafestik a templom
homlokzatát, a kő és fém
díszítőelemeket pedig
restaurálják. A felújítás az
intézményi programokra nem lesz hatással. A
templom október 15-ig a
szokásos nyári nyitvatartás
szerint várja a híveket és a
látogatókat. A tervek szerint a felújítás jövő tavasszal
készül el.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hőközpont;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

Az állványok és a kordon jelzi, hogy zajlik a munka

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Újra emelkedik a pedagógusok bére
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Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptemberétől
a pedagógusok, akkor fejeződik
be ugyanis a 2013-ban beígért
béremelés újabb üteme. Az elmúlt
évtizedek egyik legjelentősebb
pedagógusbér-fejlesztése folytatódik szeptemberben, az érintettek
hét–tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt néhány
évben átlagosan ötven százalékkal
emelkedett. 2010-ben, amikor a
jelenlegi kormány átvette az ország
vezetését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen alacsony
volt. Éppen ezért a pedagógusok
voltak az elsők, akiknek életpályamodellt és átfogó, többéves
béremelési programot indított a
kabinet. Hét évvel ezelőtt egy húsz
éve tanító, főiskolai végzettségű
pedagógus bruttó 149 ezer forintot
keresett, míg az idei év végére a
fizetése bruttó 301 ezer forint lesz.
A béremelés érinti az óvónőket, az
óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztő pedagógusokat,
a felsőfokú végzettségű bölcsődei
nevelőket, valamint a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatnál
dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.

Jól vizsgázott a segítő
program
Visszakapják első sikeres közép- vagy
felsőfokú komplex nyelvvizsgájuk árát
jövő évtől a 35 évnél fiatalabbak, a
34.500 forintig terjedő kedvezményt nem
csak a felsőoktatásban tanulók, hanem
bárki igénybe veheti. A kormány azután
döntött így, hogy időközben lezárult a
Diploma¬mentő Program, amelyben
6363-an tanultak nyelvet és vizsgáztak sikerrel. Viszont továbbra is diákok tízezrei
maradtak a diplomájuk nélkül, mert nem
szerezték meg a végzettséghez szükséges
nyelvvizsgát, 2006 és 2013 között nagyjából ötvenezren jártak hasonló cipőben.
Az Oktatási Hivatal adatai szerint 2014ben 8500-an, 2015-ben 9354 en, tavaly
pedig 11 708-an nem vehették át a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt. Az
adatokból kitűnik, hogy a bajbajutottak
száma évről évre magasabb, és rövidesen
újra eléri az ötvenezret. Árnyalja a képet,
hogy 2020-tól már felvételi követelmény
lenne a középfokú nyelvvizsga. Korábban Rétvári Bence és Palkovics László
államtitkárok úgy vélekedtek, hogy a
nyelvtanításról az iskolának kell gondoskodnia, és a közoktatás alkalmas arra,
hogy a tanulókat eljuttassa a középfokú
nyelvvizsgáig. A közelmúltban nagyjából
17 ezer gyerek bevonásával országos
felmérés indult a középiskolások nyelvtudásának feltérképezésére, ez alkalommal
megkérdezik a diákok, a szülők és a
tanárok véleményét is. A szaktárcáknak
jövő év június 30-áig stratégiát kell alkotnia az iskolai nyelvoktatás 2018–2027
közötti fejlesztésére. A nyelvvizsgázók
között legtöbben húsz év alattiak, és az
angol nyelvet a német követi a népszerűségi listán.
Forrás: MW

Fotó: shutterstock

Harminc százalékkal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

Egyre vonzóbb a pedagógus pálya, ismét többen szeretnének ezen a területen elhelyezkedni

A fizetések rendezése hatással
van a pályaválasztásra is. Ma már
egyre több fiatal dönt a pedagógus-életpálya mellett. Egy fiatal,
pályakezdő, főiskolai végzettségű
óvodai pedagógus, vagy pályakezdő,
főiskolán tanult bölcsődei nevelő
bruttó bére is emelkedett, méghozzá
hatvanezer forinttal. Valószínűleg a

béremeléseknek is köszönhető, hogy
rövid idő alatt harminc százalékkal
nőtt a pedagógusszakra jelentkezők
száma. Ez azt is jelzi, hogy egyre
többen látják kiszámíthatónak,
vonzónak a pályát. Palkovics László
oktatási államtitkár korábban azt
mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nőtt a tanárok száma. Hozzátette:

a kormány folyamatosan korrigálja
a korábban bevezetett bolognai
rendszert, amely hozzájárult a
szaktanárok hiányához. Ismertette,
hogy 2010-hez képest 552 milliárd
forinttal többet költ a kormány oktatásra, jövőre a köznevelés mintegy
71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz képest jövőre
315 milliárd forinttal több jut a
pedagógusok béremelésére, amellyel
a kormány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbecsülést,
a diákok pedig jobb minőségű oktatást, versenyképes tudást kapjanak.
Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibővítenék
a nehéz körülmények között végzett
munkáért járó, eddig kizárólag területi alapon biztosított pótlékot a pedagógusok körében.
Forrás: MW

Minősítéssel még
magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus vett részt
az idén a minősítési eljárásban, ami
lehetővé teszi, hogy jövőre magasabb fizetési kategóriába lépjenek az
érintettek. Az Oktatási Hivatal közlése
szerint, a jövő évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de várják a
további pályázókat is.

Nagy segítség a gyermeket vállalóknak

Jövő januártól az első gyermek
születésekor felfüggesztik az
édesanyák diákhitel-törlesztését. A második gyermek világra
jöttekor elengedik a tartozás
felét, a harmadiknál pedig a
teljes összeget, hogy ily módon is
könnyítsenek a gyermeket vállaló
anyák életén. A felsőoktatást
most elkezdőknek lehetőségeik és
terveik felmérése után mihamarabb érdemes azt is eldönteniük,
hogy felvegyenek-e diákhitelt.
Mint arról beszámoltunk, a szabad felhasználású Diákhitel 1-et
a 2001. évi indulásától tavaly év

végéig több mint 354 ezren vették
igénybe, összesen 294,3 milliárd forint összegben. A kötött
felhasználású Diákhitel 2 lehetőségét közel 25 ezren használták
fel, összesen 20,2 milliárd forint
összegben. A hitelt általában 11
tanulmányi félévre lehet igényelni. A szabad felhasználású
Diákhitel 1-et állami ösztöndíjas
és önköltséges képzésben részt
vevő hallgatók is felvehetik, akár
nappali, esti, levelező tagozaton,
vagy távoktatásosban tanulnak. A
Diákhitel 1 esetében a legkisebb
összeg havi 15, a legmagasabb

havi 50 ezer forint, de – maximum
250 ezer forintig – van mód arra
is, hogy a diák egy összegben vegyen fel öthavi hitelt. A Diákhitel
2-nél az önköltséges képzésben
tanuló diák annyi hitelhez juthat,
amennyibe az oktatás kerül, az
összeget közvetlenül a felsőoktatási intézmény kapja meg. A
kamat mértékét kormányrendeletben határozzák meg, jelenleg
2,3 százalék. A tartozás törlesztése általában – kivéve a fentebb
említett anyukákat – a jogviszony
megszűnése után kezdődik.
Forrás: MW

Tanulási nehézség? Van megoldás!

Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövőben a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM)
nehézségekkel küzdő gyerekek.
A több tízezer fiatalt érintő problémákat megpróbálják teljesen
felszámolni. Szeptembertől a
védőnők már hároméves korban
megkezdik azt a szűrést, amit korábban öt éves korban indítottak
el. A szakmai szervezetek 10 éve
vártak a módosításra, amely pont
azt akadályozza meg, hogy az
érintett gyermekek kilátástalan
helyzetbe jussanak – értékelte
a változásokat Mosányi Emőke,
a Fővárosi Pedagógiai Szolgálat
főigazgatója. Az ügyben már
konkrét tapasztalatok vannak.

Hozzátette: „Ha időben adjuk meg
a segítséget, ezek a problémák nem
fognak egymásra rakódni, fokozódni, így nem fordulhat elő, hogy
behozhatatlan lemaradással kell
szembenéznünk, amikor már rákényszerülünk a mentesítésre, amivel
valójában semmit nem oldunk meg”.
A minél korábbi beavatkozással
azt szeretnék elérni a jövőre
nézve, hogy a nehézséggel küzdő
BTM-tanulók esetében szükségtelenné váljon a mentesítés
problematikája – mondta Mosányi Emőke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi
felmentés rendszere. A továbbtanulásnál a szakmaválasztás szintjén is nehéz helyzetbe kerülnek.

Kevés olyan képzés van, ahol
pl. a számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén is
meg van határozva, hogy milyen
osztályzatokat kell vinni. Akinek
nincs osztályzata egy szükséges
tárgyból, az nulla pontot visz,
túljelentkezéskor nem fogják
felvenni arra, amire szeretné.
Nem az a célunk, hogy a gyerekek leérettségizzenek, hanem az,
hogy az életben ők teljes értékű
családfők, családanyák, munkavállalók legyenek és sikeresnek
érezzék magukat – tette hozzá.
Forrás: MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Böndörödő és honvédfesztivál

XIII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
Szeptember 16. Zichy liget, Dózsa
György út, Móri út
A program lecsófőzőknek:
7.30: A főzőterület elfoglalása
8 óra: A lecsócsomag átvétele a Zichy
ligeti információs pontban
12 óra: Zsűrizés
18 óra: Eredményhirdetés a színpadon
19.30: A főzőterület elhagyása
Programok a Zichy ligeti színpadon:
10 óra: Megnyitó
10.30: A magyar népdal napját köszönti
kétszázötven diák
14 óra: A Városi Nyugdíjasklubok
Sportvetélkedőjének ünnepélyes
díjátadója
14.30: Tánc a színpadon – a Laguna
KTSE és a MegaDance Táncstúdió
önálló produkciói
16.30: A Kerekes Band koncertje
18 óra: A főzőverseny eredményhirdetése és díjátadása
19 óra: Buliliget: a Zero Music Band
koncertje
21.30: A rendezvény zárása
Utcazene a lecsófőzők között:
10 óra, 13 óra: Band of Streets
11 óra, 14 óra: New Orleans Funky
12 óra, 15 óra: Magustones
Egyéb programok:
A gyermekjátszóban az őszhöz kapcsolódó kézműves foglalkozások: erdei
manó, szélforgó és madárijesztő készítése, virágkötés őszi virágokból, agyagozás, gyékényezés a Zichy ligetben.
A babasarokban pelenkázókomód,
etetőszék a kisgyerekes családok
kényelméért.

Honvédfesztivál 2017
Szeptember 23.
A fesztivál nyitányaként benépesül
a Mészeg-hegy. A látogatók megismerkedhetnek nemzetünk katonai
múltjával, hadtörténelmével. A jelenkor
a különféle haditechnikai járművek
és eszközök bemutatásával kerül
testközelbe.
10 óra: Ünnepélyes megnyitó és hagyományőrző szervezetek díszelgése
10 óra: Csatatéri sokadalom
11 óra: Hagyományőrző és katonai
szervezetek bemutatói; haditechnikai
eszközök és újdonságok bemutatói;
„Katonadolog” – erőt próbáló feladatok
fiataloknak
15 óra: 169 éve történt – közel kétszáz
fő részvételével megelevenedik a győztes csata ifjú nemzetőrök és a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományőrző
Szövetség közreműködésével
17.30: Megemlékezés és ökumenikus
ima a szabadságharc hőseiért a sukorói
református templomban
Szeptember 24.
Családi nap, melynek keretében különleges programokkal várják a kicsiket és
nagyokat.
10 óra: Gyerekprogramok
16 óra: A Csak még egyszer előre! című
film vetítése

2017. szeptember 14.

Programok szeptember 15-től 24-ig

Szabó Petra
Szeptember 15.

Érzelmeink és döntéseink logikája
19 óra, Művészetek Háza
Mérő László előadása.

A Kossuth-díjas festőművész különleges világával találkozhat a közönség.

Tagkönyvtára
Forrayné Zsuzsa segítségével kézműves babák
varrását próbálhatják ki az érdeklődők.

Maszkura és a Tücsökraj
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Szeptember 19.

Fények bűvöletében
19.45, találkozó: Tourinform Iroda előtt
Fáklyás városnézőtúra. A program részeként
az érdeklődők megtekinthetik a Nemzeti Emlékhelyen a fényfestést. Előzetes regisztráció
szükséges, melyet a Tourinform Facebook-oldalán, személyesen az irodában, telefonon a
22 537 261-es számon vagy a szekesfehervar@
tourinform.hu e-mail-címen tehetnek meg az
érdeklődők.

Fényfestés a mauzóleum homlokzatán
21 óra, Nemzeti Emlékhely
Szent István király szarkofágját ezúttal 360
fokban körbefordulva is megnézhetik az érdeklődők, sőt a fedelét is láthatják. II. Béla király
arcrekonstrukciója is megjelenik a filmben, az
Aba-Novák-szekkó motívumain és figuráin keresztül pedig az 1938-as Szent István-emlékévre kialakított Romkertre utalnak az alkotók.

Nyitóbuli
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Fellép a Hiperkarma.

Orosz ortodox koncert
17.30, Szerb Ortodox Templom
A kamarakórus az orosz ortodox egyházzene
gyöngyszemei mellett ukrán és szerb zeneszerzők liturgikus műveiből is énekel, a művek
oroszul és ószláv nyelven hallhatók. A belépés
díjtalan.

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

Szeptember 17.

Fényfestés a mauzóleum homlokzatán
20 óra, Nemzeti Emlékhely
Egész szeptemberben pénteki és szombati
napokon 20, 20.30 és 21 órától gyönyörködhetnek a látványban az érdeklődők.

Bach és Lipcse
19.30, Ciszterci templom
Johann Schelle, J. S. Bach és J. L. Bach művei
szólalnak meg kiváló szólisták, kórus és az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában
Dinyés Soma vezényletével.

Szeptember 16.

Szeptember 18.

Nyitott templomok napja
Szent István Király Múzeum
Programok:
9 óra: A Nemzeti Emlékhely – Középkori
Romkert ingyenes megtekintése
11 óra: „Fejjel nagyobb mindenkinél” – Nagy
királyaink: Szent László és III. Béla. Szabados
György történész előadása (Koronázó tér 1.)
13.30: Középkori templomok útja: egy
zarándok lábnyomait követve az érdeklődők
felkereshetik a középkori Alba Regia szakrális
helyeit. Reich Szabina régész a föld alatt rejlő
egyházi épületekről mesél. (Indulás a Nemzeti
Emlékhely bejárata elől.)
15 óra: Mesélő templomok: A Ciszter templom,
a Szent Imre-templom, a székesegyház és a
Szemináriumi templom megtekintése Kulcsárné Németh Mariann vezetésével. (Indulás a
Nemzeti Emlékhely bejárata elől.)
17 óra: Az egyházi kórusmuzsika gyöngyszemei: A Vox Mirabilis Kamarakórus önálló
műsora a Szent István Király Múzeum Rendház kiállítóhelyének Díszudvarán. Vezényel:
Zemlényi Katica. (Esőhelyszín: Csók István
Képtár.)
Nagy őszi gardróbfrissítés
9 óra, Kavalkád Music Pub
Megunt, nem használt ruhák csereberéje,
piaca.
Kincsek a ládafiából
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Ceruzatartót, jegyzetfüzetet készíthetnek az
érdeklődők.
Földi Péter festőművész kiállítása
15 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs,
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat,
szobrot, festményt ,borostyánt,
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:
Kiszállás
díjtalan!

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

Babavarró minitanfolyam
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri

Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Dekorációs függők készítése különféle technikákkal. A foglalkozást vezeti: Réfi Gizella és
Fröschl Feri.
Múzeumi szakkör gyerekeknek
15 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
A foglalkozáson a gyerekek megismerhetik
Szűz Mária életének fontos pillanatait. A
„Mária neve” ünnep kapcsán kiemelt szerep
jut a nevek jelentésének. A foglalkozásra
jelentkezni lehet a:
jelentkezes.muzeum@szfvar.katolikus.hu
e-mail-címen.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
László György: Csonkahold – könyvbemutatóval egybekötött irodalmi est.
Péntek Imre: Vizuális kalandok
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Könyvbemutató.

Szeptember 20.

Európa és migráció
17.30, Szent István Művelődési Ház
Nógrádi György nemzetbiztonság-politikai
szakértő előadása.

Programajánló

közéleti hetilap
Szeptember 21.

Frizbi a Bregyóban
18 óra, Bregyó Sportcentrum
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek az
ultimate frizbi rejtelmeibe.

Szeptember 22.

Gyapjúszövőköri foglalkozás
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Az érdeklődők Telbiszné Csilla vezetésével
ismerhetik meg a technikát. Érdeklődni lehet
20 911 8229-es telefonszámon.
Szín-vonal
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Pék Eszter Anna tárlatát tekinthetik meg az
érdeklődők. A tárlat október 29-ig látogatható.
Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta szüreti meséket
mond.
Fények bűvöletében
19.45, Találkozó: Tourinform Iroda előtt
Fáklyás esti városnézés. A program részeként
a résztvevők megnézik a Nemzeti Emlékhelyen a 20 órakor kezdődő fényfestést is.
Copy Con – vendég: Speakers of Zion
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Fényfestés a mauzóleum homlokzatán
20 óra, Nemzeti Emlékhely
Egész szeptemberben pénteki és szombati
napokon 20, 20.30 és 21 órától gyönyörködhetnek a látványban az érdeklődők.

Szeptember 23.
X. Maroshegyi Böndörödő
Program:
10 óra: A maroshegyi Szent Kristóf Ház
műsora
10.30: A Táncsics Mihály Általános Iskola
néptáncműsora
11 óra: A maroshegyi Szent Kristóf Ház
kiállításmegnyitója az épületben
11 óra: A Maroshegyi Óvoda gyermekeinek
szüretköszöntője
11.30: Maroshegyi szőlőhegyen… A Sóstói
Dalkör népdalcsokra
12 óra: Köszöntők
12.10: Szekeres-hintós-csikós-zenés szüreti
felvonulás Maroshegy utcáin Varró
János népzenésszel és a Székesfehérvári
Fogathajtó, Lovas és Díjugrató Egyesülettel.
12.20: Borlopás (válogató) a kis színpadon
12.20: Fejér megyei amatőr művészeti
együttesek bemutatója
13 óra: A Csákberényi Csikósok bemutatója
14 óra: A főzőverseny értékelése
14.30: A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület harci bemutatója
15 óra: Feke Pál műsora
16 óra: Az Ikarus Néptáncegyüttes szüreti
műsora; közben
16.30: Borlopás (döntő)
16 óra: Bede Róbert mesterszakács főzőbemutatója a kis színpadon
17 óra: Szüreti tombola, eredményhirdetések
18 óra: A színpadon: Bereczki Zoltán
19 óra: A Paradicsom zenekar koncertje
Mindezen kívül lesz főzőverseny, kiállítás,
tökfaragó verseny, játszópark

V. Öreghegyi egészségnap
9 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Mozgásos programok, szűrővizsgálatok és
állapotfelmérések.
Európa Kiadó
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Görög táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenél a Taverna Görög Népzenei Együttes.

Szeptember 24.

VII. Székesfehérvári Kamarakórus-fesztivál
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
15 óra: Kórusműhely: Kodály szellemisége
és az Öregek c. vegyeskari kórusmű háttere,
összpróbája. Meghívott előadó: Erdélyi Ágnes,
a Veszprémi Vegyeskar karnagya.
17 óra: kóruskoncert, Vox Mirabilis-vándordíj
átadása, a zsűri értékelése

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

FehérVár

15

A Barátság mozi műsora
Testről és lélekről
Szeptember 15. 18 óra
Magyar játékfilm.
Kincsem
Szeptember 15. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
A mogyoró-meló 2.
Szeptember 16. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő, kanadai-amerikai-dél-koreai
családi animációs film.
Teljesen idegenek
Szeptember 16. 18 óra
Olasz vígjáték.
A remény másik oldala
Szeptember 16. és 19. 20 óra, szeptember 18. 18 óra
Feliratos finn krimi-vígjáték.
Menaságra repülj!
Szeptember 17. 17 óra
Magyar dokumentumfilm.
Kisvárosi gyilkosok
Szeptember 18. és 20. 20 óra
Feliratos dán fekete komédia.
Swingerklub
Szeptember 19. 18 óra
Feliratos dán romantikus vígjáték.
Kedi – Isztambul macskái
Szeptember 20. és 22. 18 óra
Feliratos török-amerikai dokumentumfilm.
Ultra
Szeptember 21. és 23. 18 óra
Magyar-görög dokumentumfilm.
A hetedik alabárdos
Szeptember 21. 20 óra
Magyar vígjáték.
A kairói eset
Szeptember 22. és 23. 20 óra
Feliratos svéd-dán-német-francia krimi.
Egy kupac kufli
Szeptember 23. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő családi animációs film.

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 16-tól 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2017. 9. 17. Vasárnap

2017. 9. 18. Hétfő

2017. 9. 19. Kedd

2017. 9. 20. szerda

2017. 9. 21. CsütörtöK

2017. 9. 22. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
A Székesfehérvári
Lecsófőző Vigasság
helyszínéről jelentkezik
a Vörösmarty Rádió
az Excom Computer
Számítástechnikai
Szaküzlet és Notbook
Szerviz támogatásával.
08:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
11:10 Leányálom – Esküvői
illemtan 2. rész.
Vendég: Kovács Kata
13:00 Műsorvezető:
Cseke András
Témák: aktualitások,
érdekességek
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09:10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Supliczné
Tóth Máriával
10:10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11:10 Róma templomai 3. rész
Vendég: Tóth Tamás
12:10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13:00 Hírek
13:10 Műsorvezető:
Cseke András
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Fejér zene
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán. Benne:
félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Sport
09:10 Aktualitások
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14:10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási
magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
19:10 Portré
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Kertész magazin
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Illemtan óra
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 16-tól 22-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések:
Balsay 70 III-IV.
rész – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balsay István
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Altorjay András
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Csabai Réka
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Romhányi Ádám
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Fehérvár AV19 – Villach
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Fröschl
Ferenc és Fröschl Ferencné
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Alba Fehérvár KC –
Kisvárda kézilabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:30 Verdi – olasz filmsorozat
8. rész (12)
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Fröschl
Ferenc és Fröschl Ferencné
10:25 Együtt magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések:
Balsay 70 III-IV.
rész – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balsay István
11:40 Turisztikai magazin – ism.
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Altorjay András
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Csabai Réka
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Börgöndi Repülőnap 2017
16:10 Rossini: Stabat Mater
17:25 Napi színes – ismétlés
17:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: KanczúrSzollár Beatrix
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Vershúron – Dicsőség
a verseknek 2. rész
20:50 Megépül a „Nemere”
– Újra felépítik Rotter
Lajos „Nemere” vitorlázó
gépét, amely 1936-ban a
berlini olimpián képviselte
Magyarországot
21:00 Verdi – olasz filmsorozat
9. rész (12)
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: KanczúrSzollár Beatrix
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Udvardi János
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti Mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Fehérvár AV19 – Znojmo
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Udvardi János
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Farkas Éva
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd – Seuso
rejtélyek nyomában 1. rész
21:35 Vershúron – Dicsőség
a verseknek 1.
rész – ismétlés
22:25 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:15 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Farkas Éva
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Raduka Gyöngyi
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 A DOKTOR 2. rész – Az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
20:40 Megépül a „Nemere” – ism.
20:55 Biciklitúra Gryllus
Vilmossal
21:25 Börgöndi Repülőnap
2017 – ismétlés
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Raduka Gyöngyi
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Jakubek Tiborné
18:30 A DOKTOR 2. rész – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Vershúron – Dicsőség
a verseknek 2.
rész – ismétlés
22:05 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Jakubek Tiborné
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Guseo András
18:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Eszter hagyatéka –
magyar filmdráma (12)
22:00 Híradó és Köztér – ism.
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 17. 20:50 Megépül a „Nemere” – Újra felépítik Rotter Lajos „Nemere” vitorlázó gépét, amely 1936-ban a berlini olimpián képviselte Magyarországot

közéleti hetilap

Egészség

FehérVár

Egészségnap Öreghegyen

Látrányi Viktória
Ötödik alkalommal invitálják az öreghegyieket egészségnapra. Szeptember 23-án a
közösségi házban folytatódik a városrészi
egészségnapok sorozata. Sokféle szűréssel
és vizsgálattal várják az érdeklődőket, sőt
többféle mozgásformát, tornagyakorlatot is
megismerhetnek a résztvevők.

A szűrővizsgálatok és állapotfelmérések között vércukorszintmé-

rés, melanomaszűrés, koleszterinszint- és csontsűrűségmérés,
látásvizsgálat és dietetikai tanácsadás is szerepel az Öreghegyi
egészségnap programjai között,
ahol egész napos bemutatókkal,
kóstolókkal és életmód-tanácsadással is várják a résztvevőket.
„A betegség megelőzésének fontosságát nem győzzük hangsúlyozni. Az
egészségügyi szűréseket mindig az
egészséges életmóddal való felhívás-

Elégedett a mosolyával?
Tudja azt, hogy egy fogpótlás
mitől lesz a sajátja?

+36 70 948 8833
www.ekvident.hu

sal kapcsoljuk össze.
Ebben a programban
is biztosítunk lehetőséget arra, hogy
mindenki kipróbálja
a különböző mozgásformákat. Igazi
családi programmal
készültünk. Az ilyen
programok célja az
is, hogy a szakemberek által javasolt
vizsgálatokra sor
kerüljön a későbbiekben, így az itt felfedezett problémákat
időben tudják kezelni.” – hangsúlyozta
Östör Annamária
egészségügyi
tanácsnok.
A kórház orvosai és a Humán
Szolgáltató Intézet
szakemberei reggel 9 és délután 1
óra között végzik
a szűréseket, de
gyógytornára, jógára és az újonnan
felavatott kemencében sült ételek
kóstolására is
várják az érdeklődőket.
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Utazás
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Tíz plusz egy tipp őszi kirándulásokhoz a legszebb magyar hegységekbe

1. A Bükk
Az ország legmagasabb átlagmagasságú hegysége ez, hatalmas
erdőkkel, népszerű hegyi falvakkal
(Szilvásvárad, Répáshuta, Lillafüred, Felsőtárkány), de a Bükk lábánál is rengeteg különlegesség vár
minket a kaptárkövektől a hőforrásokig és gyógyfürdőkig, sőt a híres
egerszalóki mésztufa domb is itt
emelkedik, mellette már háromféle
gyógyfürdővel. Egri kirándulással
a híres bortermő területen túrázhatunk is Eger hegyére.
2. Az Aggteleki-karszt
A barlangok földje ez. Ha őszi
hétvégéken esik az eső, jó választás
leereszkedni egy kicsit a föld alatti
csodák világába. Sétálhatunk nagy
barlangban, de túrákra is indulhatunk Jósvafő és Aggtelek számtalan
földalatti járatainak egyikébe.
3. A Zempléni-hegység
Az ország legészakibb szegletében romantikus romvárak
(Füzér, Regéc, Boldogkő) ülnek
ködös bérceken, a Bodrog partján
Sárospatak kultúrkincsei között
nézelődhetünk, de ide tartozik
Tokaj vulkanikus hegye is a
hegyalja kitűnő nedűivel, illetve
a Megyerhegyi-tengerszem is
megér egy gyalogtúrát Sárospatak
közelében.
4. A Balaton-felvidék
Kimeríthetetlen tárháza a kirándulóhelyeknek, ráadásul a legtöbb
hegytetőről látszik a tó. Kenesétől
a Badacsonyig, Alsóörstől Almádig,
Füredtől Tihanyig a Balaton-felvidék gyönyörű hegyei ősszel a
legszebbek. A Hegyestű sziklaoszlopait is a remek kirándulóhelyek
közé sorolhatjuk!
5. A Dunakanyar és a Visegrádi-hegység
A Dunakanyar régi klasszikus, de
rengeteg megújuló szolgáltatással
évtizedek után is tud új és szép
helyeket nyújtani Szentendrétől
Esztergomig, Zebegénytől Vácig és
Visegrádig, és igen, a Duna-partnál
nem sok andalgósabb hely van egy
őszi hétvégén.
6. A Mátra
Az ország legmagasabb hegysége,
itt kéklik a Kékes, ózondús a hegyi
Horoszkóp
szeptember 14. – szeptember 20.

A pákozdi gránitkocka egykor gimis földrajzkönyvek címlapján szerepelt

Fotók: Barna Béla

Magyarország szép, ez a lista pedig szubjektív,
és rengeteg titkos kedvenc helyem ki is maradt.
Hogy mégis mi a célom? Hogy felhívjam kicsit a
figyelmet Magyarország természeti szépségeire. És hogy a FehérVár olvasóinak megkönnyítsem a választást, ha őszi kirándulást terveznek
a gyönyörű magyar hegységekbe. Nézzük hát
a listát!

levegő, tüzes palóc ételeket kínálnak, és sokszor itt még akkor is süt
a nap, amikor az ország nagy része
ködbe burkolódzik. Mátrafüredtől Galyatetőig, Parádtól Recskig
számtalan hegyi falu is várja az őszi
kirándulókat, de itt van az ország
egyik legszebb szurdokvölgye (Tarjánka-patak, Markaz), és itt zubog
alá az ország második legmagasabb
vízesése, a parádfürdői Ilona-vízesés.
7. A Gerecse
Sokan sokszor elautóznak mellette
anélkül, hogy megállnának és megcsodálnák, pedig a Gerecse is tartogat szép őszi kirándulóhelyeket
Bajnától Vértesszőlősig. Itt nyílik a
Turulhoz közel egy hangulatos barlang is, de akár extrémebb via-ferratán (vasalt út) is túrázhatunk.

Budaörs szikláira akár egy pesti autózás
közben is felugorhatunk

www.holdfenyek.hu

helyet kínál, meg persze ott a megunhatatlan libegő, a fogaskerekű,
és utazhatunk gyermekvasúttal
Budakeszitől Solymárig. Gyönyörű
sziklák, az autópályától akár öt
percre.
10+1. A Velencei-hegység
És végül a fehérváriak „házi hegyéről”, a Velencei-hegységről se feledkezzünk meg, fedezzük fel ingóköveit vagy ismeretlen ösvényeit! Hiszen
az ősz az egyik legszebb évszak!

Barna Béla Fehérvár500 című túraajánló-sorozatával hetente találkozhatnak az fmc.hu oldalon! Ötletek
kiránduláshoz, hosszú hétvégékhez a
város ötszáz kilométeres környezetében – kül és belföldön egyaránt.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!
UTÓSZEZONI AKCIÓS AJÁNLATOK
• TENGERPARTI NYARALÁSOK,
• EGZOTIKUS ŐSZI-TÉLI ÜDÜLÉSEK,
• ŐSZI TÁRSASUTAK,
VÁROSLÁTOGATÁSOK,

Hotel Aquamarin , a gyógyító pihenés otthona

• EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK,
ADVENTI AJÁNLATOK
• TÉLI PIHENÉSEK, SÍUTAK

Az összes, megbízható utazás-szervező ajánlata egy helyen!

5. Évszak!

A hirdetésre hivatkozva 19% kedvezményt biztosítunk
minden csomagajánlatunkból, egészen az év végéig!
FOGLALÁSI KÓD: FV0914
Felhasználható: 2017. 12. 29-ig (kivéve kiemelt időszak)
Foglaló szükséges! • A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza,
az IFA külön fizetendő, összege: 500 Ft / fő / éj (18 év felett)

ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855

www.abctravel.hu

Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Mindent és mindenkit túl komolyan vesz, elfelejt nevetni
és szórakozni. A környezete egy-kettőre belátja, hogy nem
szabad manapság Önnel viccelődni, viszont ettől Önnek
lesz lelkiismeret-furdalása, hogy elüldözi szeretteit.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

8. A Mecsek
A mediterrán hangulatú Pécs
és a Mecsek szépséges sziklái,
homokkövei megint csak bőven
kitesznek egy őszi hosszú hétvégét,
amikor andaloghatunk az avaron a
Tubestől a Zengőig. Itt nyugszik az
ikonikus túrafilmes, a Másfélmillió
lépés atyja, Rockenbauer Pál is.
9. A Kőszegi-hegység
Az egykor lezárt határzónában
emelkedik a Dunántúl legmagasabb
pontja, az Írott-kő, de a hegység
kis falvai (Cák, Velem) és Kőszeg
környéke is megér egy misét, vagy
egy sétúrát (séta+gyalogtúra).
10. A Budai-hegység
Az ismeretlen ismerős, ami nemcsak Budához, de Fehérvárhoz is
közel van, és számtalan kiránduló-

Valaki a napokban kibabrálhat Önnel és ennyi elég
is ahhoz, hogy csalódjon az egész világban, és úgy
érezze, senkiben sem bízhat meg, senki sem tartja
már be az ígéreteit. Pedig ha jobban belegondol,
megvoltak azok a bizonyos előjelek, csak Önnek
nem volt szeme ahhoz, hogy észrevegye.

Eng.sz.: U-001248

Barna Béla

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Tudja, hogy valamit meg kellene tennie, de fél a
várható következményektől. Ez olyan dolog lehet,
amit nem érdemes túlgondolkodnia. Válassza a lehető
legkedvezőbb lehetőséget, hiszen valószínűleg úgy
sincs tökéletes választás!

Tele van energiával, csak úgy buzog Önben a tettvágy.
A héten elkapja az érzés, hogy segítenie kell másoknak,
és megnyílik nagylelkűsége ajtaja a környezete előtt. Rá
fog jönni, valóban nem is olyan rossz dolog csak adni,
anélkül, hogy utána bármit is elvárna.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A párban élők többnyire a párjukban kezdik meglátni
a hibákat, amit csendes hidegháborúval adnak a másik tudtára, akik persze nem értik, hogy már megint
mit vétettek. Kevéssé kellene arra támaszkodnia, hogy
majd a partnere kiolvassa a gondolatait!

Fontos, hogy a héten ne engedje, hogy az indulatai
vezéreljék! Meglehetősen viharos kedve lehet mostanában, hajlamos könnyen engedni az érzéseinek és
tombolni, mindenütt ellenségeket látva.

FehérVár

Gasztronómia

közéleti hetilap

Hatszáz bográcsban rotyog a lecsó
Az idei már a tizenharmadik a Lecsófőző
Vigasságok sorában. A bográcsokat az ismert
helyszíneken, a Dózsa György úton, a Móri úton
és a Zichy liget körül állítják fel szombaton. A
programokat színpadi műsorok és kirakodóvásár színesíti.

Sajtkészítés és lekvárfőzés a Jancsár piacon

az őszhöz kapcsolódó kézműves
foglalkozásokat tartanak.
A színpadi programok tíz órakor a
Kid Rock And Roll SE bemutatójával kezdődnek. Fél tizenegykor
kétszázötven kisdiák éneke köszönti a magyar népdal napját. Kettőkor
adják át a Városi Nyugdíjasklubok
Sportvetélkedőjének díjait, fél
háromtól a Vision Hip-Hop Dance,
a Laguna KTSE és a MegaDance
Táncstúdió produkciói következnek. Fél öttől a Kerekes Band veszi
birtokba a színpadot, hatkor átadják a főzőverseny díjait, és ekkor
koronázzák meg az új Lecsókirályt
vagy -királynőt. A díjátadó után a
Zero Music Band utcabáljával zárul
a vigasság.
Forrás: ÖKK

Gáspár Péter
Első alkalommal rendezték meg a Fejér Megyei
Interaktív Termelői Piacot.

A termelők, gazdák bemutatták,
hogyan készülnek az egészséges
élelmiszerek, hogyan élnek az állatok, milyenek a zöldségeskertek.
Láthattunk mézpergetést, rétestésztanyújtást, szőlőpréselést, lekvárfőzést és sajtkészítést is.
Az I. Fejér Megyei Interaktív Piacot
szombaton délelőtt Schmidt Andrea, a Fejér Megyei Kormányhivatal
osztályvezetője és Kutai Tibor, a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Fejér megyei területfelelőse nyitotta
meg, majd a színpadon egymást
követték a látványos produkciók,
a bemutatók között népzenészek
léptek fel.

Ezzel párhuzamosan várták a látogatókat, érdeklődőket a vidéki helyszíneken is. A Balatoni úti Jancsár piacon
kívül Orondpusztán lehetett megnézni
a teheneket, kecskéket, a sajtkészítés
folyamatát, a Pátka melletti gazdaságban a mangalicákat, szürke marhákat,
bivalyokat, Móron a Hétkúti Ökofarmon a bio zöldségtermesztést a
fóliasátrakban és a szabad földön.
A Jancsár piacon a sajtkészítést a
Drávai Családi Értékteremtő Gazdaság mutatta be az érdeklődőknek. A
hagyományos érlelésű sajt készítésénél először felmelegítették a hat
százalékos zsírtartalmú tejet, aztán
oltóanyag került bele. Húsz perc
várakozás után felvágták, és megformázták a sajtokat. Az interaktív piac
résztvevői lekvárfőzést is láthattak a
színpadon, az elkészült őszibaracklekvárt bárki megkóstolhatta.

Az ízkavalkád mellett egész nap színes programokkal várják a főzőcsapatokat

Fotó: Gáspár Péter

Fotó:Bácskai Gergely archív

Fehérvár hagyományos közösségi rendezvényén közel hatszáz
bográcsban fő a lecsó szombaton.
Akinek nem jut a versenyzők által
készítettből, ne keseredjen el:
szokás szerint lesz lehetőség vásárolni a „városi lecsóból”, a Fő utca
torkolatával szemközt.
A Fő utcán kirakodóvásár várja a
vendégeket, a lecsófőzők között
egész nap zenészek járnak. Délelőtt
a ligetben, a gyermekjátszóban

Drávainé Schwáb Zsuzsa elmondta, hogy portékáikat az ősök egyszerű receptúrái alapján
készítik, eleget téve a mai kor szabályainak is

Székesfehérvár,
Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

Ízelítő ajánlatunkból:
Paulaner Oktoberfest sör

(a Müncheni Oktoberfest idejére főzött világos sörkülönlegesség)

Bajoros csülökszeletek
Sörbundába rejtett csülökszeletek
Oktoberfest válogatás
Gőzgombóc

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nagy döntés előtt áll, amit nem szabad elkapkodnia! Ha úgy érzi, nem tud egyedül dönteni,
akkor kérje ki mások véleményét is, főleg akkor,
ha valójában nincs túl sok ideje gondolkodni
rajta.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Jobban tenné, ha mostanában kerülné a kockázatos
vállalkozásokat vagy az olyan munkalehetőségeket,
amelyek utazással járnak! Nem feltétlenül azért, mert
az egészsége bánná, inkább a jó hírneve vagy a pénztárcája, netán más egyéb kellemetlenség, csalódás érhetné.
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Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Párkapcsolati válságán egyedül Ön tudna segíteni, hiszen
az utóbbi időben a viselkedése igencsak próbára tette a
kapcsolatukat, és a párja már nem biztos a folytatásban.
Ha Ön még szereti és igazán akarja a kapcsolatot, akkor
időben van ahhoz, hogy tegyen valamit kettejükért.

Csak mert nem úgy alakul minden, ahogy elsőre
eltervezte, még nem kellene feladnia. Legyen
türelemmel, folytassa útját, és azt, amibe belekezdett.
Gondoljon arra, hogy most már nincs visszaút, csak
előre mehet!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szemet szúrhat Önnek, hogy egyes személyek feltűnően keresik a kegyeit, és próbálnak a kedvére tenni,
netán apró figyelmességekkel lepik meg. Jól sejti,
hogy egy kis csalárdság van a dologban, és az illetők
szívességet szeretnének kérni Öntől.

Sosem tanul a hibájából, hogy mindenki más problémájával,
bajával foglalkozik, csak a sajátjával nem. Aztán persze ha Ön
beteg, meglepően tapasztalja, hogy milyen kevesen keresik fel
és érdeklődnek Ön iránt. Talán a mostani eset után megfontolja, hogy valóban érdemes-e mindenkit istápolnia.

FehérVár
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Kastélyok és életek

Az Esterházyak nyomában – Sárosd
Mint múlt heti lapszámunkból kiderült, Galántai
báró Esterházy Ferenc és Illésházi Illésházy
Zsófia házasságából 1583 és 1587 között három
fiúgyermek született, akik az Esterházy család fő
ágait alapították. A nádorrá lett Miklós a fraknói
ágat, Dániel a cseszneki ágat, Pál a zólyomi ágat. A
család felemelkedése velük vette kezdetét. Később
a főágak alágakra osztódtak.

A cseszneki ág megalapítója Dániel királyi kamarai tanácsos. Az ősjussnak
számító szülői birtokok mellett katonai érdemei fejében II. Ferdinándtól
kiterjedt birtokokat szerzett a Bakonyban, cseszneki uradalmi központtal.
Dániel életének tragédiája a vezekényi
csata. 1652-ben Kisasszony havának
26. napján Forgách Ádám érsekújvári
főkapitány biztatására nyolc Esterházy fiú – testvérek és unokatestvérek
– felfegyverkezett, hogy egy Nyitra megyében garázdálkodó török martalóccsapatot megbüntessenek. A keresztény rabokat sikerült kiszabadítani, de
a csatában a nyolc ifjú közül négyen,
László, Ferenc, Tamás és Gáspár életét
vesztette. Egy napon, egy órában, egy
mezőn, negyvenöt szolgálóval együtt.
Esterházy Dániel János nevű fia a
török elleni küzdelemben Székesfehérvár visszafoglalásában jeleskedett.
Mire felállt az új, osztrák adminisztráció, János már elhunyt, ezért fiát,
Esterházy Ferenc cseszneki kapitányt
illette a jutalom, hogy Fejér vármegye
politikai életében mint Esterházy, elsőként vegyen részt. I. Lipót király 1691.
december 9-én főispánná nevezte ki,
majd fél év múlva a török alól felszabaduló vármegye első közgyűlésén
ünnepélyesen beiktatták tisztségébe.
Ettől kezdve a katonáskodás helyett
politizált, és a vásárlásokkal tovább
gyarapított birtokain gazdálkodott.
Az újjászervezés hatalmas felelősséggel járt. Az elnéptelenedett, kifosztott
vármegye megfogyatkozott lakói mellé
újakat kellett betelepíteni, a régi megyehatárokat vissza kellett állítani. Esterházy Ferenc nagyszerűen helytállt.
Beiktatása után tiltakozott a kincstár
javára foglaló idegen bizottságok
túlkapásai ellen, melyek törvénykezés
nélkül foglalták le a város lakóinak
birtokait, ha azok írással nem bizonyították birtoklásuk jogosságát. A török
százötven évig tartózkodott városunkban, el-elűzve házaikból, birtokaikból
a magyar lakosságot. Ez legalább hat
emberöltő. Hol voltak már a hat űzött
nemzedék bizonyítékként szolgáló
oklevelei? Nem éltek a tanúk sem.
A vármegye és a város is felirattal fordult a királyhoz. A feliratok
királyi védelmet kértek, hogy az újra
kifosztott városlakók zavargásainak
elejét vegyék, és a jogos védelemből
fakadó erőszak elkerülhető legyen. A
válasz cinikus elutasítást tartalmazott.
A bizottság így szerezte meg tehetős
idegenek számára – mint például a
Hiemer családnak és a gátlástalan,
asszonykorbácsoló Caraffának – a
belváros legértékesebb, központi területét. Esterházy Ferenc igénye csak az
Oskola utca végén teljesült. Az 1698tól tulajdonába került lakóház – szép
barokk épület az Oskola utca 10. szám

alatt – tökéletes állapotban ma is áll, a
Deák-képtárnak ad helyet. Innen irányította a főispán a vármegye ügyeit,
sőt gyakorta – az önálló vármegyeháza
kijelöléséig – a közgyűléseknek is ez
a lakóház adott otthont. Ha elüldögélünk az épen maradt szépséges barokk
falfestésű teremben, emlékezzünk
meg a ház egykori uráról. Rokonának,
Esterházy Pál nádornak, a török elleni
háború hősének lakóháza a Megyeház
utca 17. és a Megyeház köz sarkán álló
barokk-gótikus épület volt. E házból
harcolt a török idők után Székesfehérvár ősi jogainak visszanyeréséért. Az
Esterházyak székesfehérvári jelenléte
lakóházaikon keresztül is tapintható.

közgyűléstől a frissen betelepítettek
újrakezdésének megkönnyítéséhez.
1761-ben a betelepítés lezárult, és létrejött a megállapodás a templom bővítéséről, a plébánia építéséről, az igásés gyalogrobotnapok kijelöléséről, az
adómentes éveket követően kiróható
adók nagyságáról, az addig szokásos pozsonyi hosszú fuvart felváltó
csetényi fuvarról és visszfuvarról, a
dézsmáról, az uraság és főtisztjeinek
méltó fogadásával együtt járó terhek
viseléséről – legalábbis az Esterházy család Sárosdra költözéséig. A
jobbágyok engedéllyel elköltözhettek
kellő illeték befizetése után. A gróf
támogatta a vándorcigány családok

Fotó: Pápai Barna

Séllei Erzsébet

A Sárosdi kastélyban ma szociális otthon működik, állaga megőrződött. Szépséges kertje és a
híres Erzsébet-fasor különleges sétára ad alkalmat.

A főispán a Rákóczi-szabadságharc
idején bölcsen úgy határozott, nem
foglal állást sem pro, sem kontra.
Tisztikarával együtt Győrbe menekült,
és megvárta, míg a dolgok maguktól
elrendeződnek. Később nem győzött
mentegetőzni emiatt. Ennek ellenére
1746-ig, haláláig betöltötte a főispáni
tisztséget. Az Oskola utcai lakóházát
még több mint fél évszázadig, az 1800as évek első évtizedéig az Esterházy-örökösök lakták. A török időkben
elpusztult egyházi épületek helyére
ez idő tájt épültek az újak. Egyikük,
a középkori egyházi épület, a három
polgárház és egy török fegyvertár
helyére épült Szent Imre-templom
ma is őrzi Esterházy Ferenc nagylelkű
ajándékát, a gyönyörű főoltárt. Az
Esterházy címer a főoltár valamint
az Oskola utcai bejárat felett jelzi az
adományozót.
Esterházy Ferenc 1700-ban vásárolta
meg Sárosdot a szomszédos Jakabszállással együtt. Az uralkodó 1702ben megerősítette a birtokszerzést. A
sárosdi birtok a török után elhanyagolt állapotban volt, a szomszédos
települések lakói művelték úgy-ahogy.
A birtokon mindössze tizenegy család
élt ekkor, ötvennyolc családtaggal.
A betelepítés vált a legfontosabb
feladattá. A sors méltatlanul elbánt
Esterházy Ferenccel. Örökös nélkül
halt meg, ezért halála után a sárosdi
birtok a távolabbi rokonság között
osztódott. Esterházy IV. Dániel három
szabad, adómentes évet kért a megyei

letelepedését, feltéve, ha elfogadják az
úrbéri kötelezettségeket.
„A mi őseink is akkor jöttek ide
vissza a Dániel méltóságos úrral,
és itt mérték ki nekik ősi jusson a
telkeiket.” – meséli a krónikásnak az
egyik be- vagy inkább visszatelepülő.
Négy cigány család vállalta az örökös
jobbágyságot szerény házhely és kihasított művelhető föld ellenében. A falu
lakóit kötelezték arra, hogy a családok
beilleszkedését ne akadályozzák. Már
Esterházy Imrénél járunk az időben,
amikor a település mezővárossá
válásért járult az uralkodó elé. Mária
Terézia mezővárosi rangot és vásárjogot adományozott Sárosdnak. Az ez
alkalommal lefektetett rendelkezések
szerint csak tisztességesen megépített, kő kéménnyel ellátott házak
állhatnak a településen, a földkunyhókat, rendetlenül épített házakat,
gabonavermeket a következő év Szent
György-napjáig le kellett bontani. A
település rendezéséhez mindenki kedvezményesen megkapta a szükséges
építőanyagot az uradalom téglaégetőjéből, valamint a fát, gerendát a cseszneki uradalmi erdőből. Hogy helyben
legyen a sövényre és karóra való fa,
rendelet szabályozta a tómellék beültetését. Szőlő és szőlőhegy hiányában
bort nem mérhettek a sárosdiak.
Esterházy Imre fia, Pál generális
jelentős adósságokba keverte magát,
és az úri becsület szabályai alapján
1808-ban önkezével vetett véget
életének. A családi krónika szerint

Pesten kivetette magát egy ablakon, és
szörnyethalt. Ő volt az első halottja a
pusztasárosdi temetőnek. Édesanyja,
Esterházy Imréné Abensberg Mária
Anna jelentős, harmincegyezer forint
hagyatékkal segítette meg özvegyét
azzal a rendelkezéssel, hogy ezt az
összeget a sárosdi uradalomra kell
fordítania. Így az egyik asszony segítségével a másik túlélt, megerősödött
és felemelkedett.
Az özvegy, Csáky Jozefa volt az első,
aki Sárosdon telepedett le. Az uraság
háza az uradalom központjában álló,
kúria jellegű épület és istálló volt,
melynek többszöri átépítésével alakul
ki a későbbi kastély. Csáky Jozefa
erdőt telepített két Diana-szoborral
díszítve, parkosított, a házát szépítgette. Birtokán szeszfőzdét alapított,
fajtatiszta svájci szarvasmarhákat tartott. Az Esterházy családhoz szegődött
kitűnő agrárszakember, Horhy Mihály
jószágigazgató áldásos modernizáló
munkája hatására Sárosd és a hozzá
tartozó Jakabszállás mintagazdasággá
vált. Angliából behozta a legmodernebb felszerelést, a gőzekét, cséplő- és
aratógépet, a növénytermesztésben,
állattenyésztésben meghonosította a
nyugati gazdálkodási módszereket.
Még az esztétikára is volt gondja.
Sárosd külterületét tíz részre osztotta,
a részeket fasorokkal díszített egyenes
utakkal választotta el, amelyek a majorságok központjába vezettek, ahol a
gazdasági épületek és gazdatiszti házak álltak. Meglátszott, hogy asszony
volt a gazda.
Az 1850-es években Esterházy László
kezében egyesült a birtok, aki az ötödik volt a Lászlók sorában. Felesége
Orczy Erzsébet. Az iránta való tisztelet
és szeretet jeléül Erzsébetmajor és a
Sárosdot összekötő út mellé impozáns látványt nyújtó vadgesztenyesort
telepítettek, mely ma is Sárosd egyik
nevezetessége. Ebben a fasorban
ejtette el Stahrenberg herceg, Ausztria
kancellárja messze földön híressé
vált kapitális agancsú őzbakját. Az
időjárás okozta éhínség idején a gróf
saját gabonakészletét megosztotta
jobbágyaival, akiket szinte elsőként
mentesített a feudális kötöttségek alól.
A forradalom és szabadságharc kitörésekor az általa megszervezett helyi
nemzetőrség vezetője lett. Jelasics horvát bán támadásakor Esterházy László
vezette a Sárosd és Aba környékén
összevont népfelkelőket. Perczel Mór
elismerően szólt hazafiságáról: „Itt
vitték át a láncos grófot a seregélyesi
gróffal együtt. … Honvédek hozták
őket Aba felől, és Adony felé mentek
a perkátai úton. Cudar helyzetben lehettek, mert segítségért kiabáltak a mi
gróf urunknak, de az nem törődött velük....” Utalás ez a kálozi Zichy Ödön
és seregélyesi unokatestvérére, Zichy
Pál grófokra, róluk korábban szóltunk.
A forradalom bukása után Esterházy László felismerte azt az egyedüli
lehetőséget, mellyel a megtorlás alól
mentesülhetett: hűségesküt tett Ferenc
József mellett.
A fagyos légkörben, 1862-ben politizálás helyett kastély építésével hasznosította az időt. Keleties, mór stílusú
épületté alakította a régi kúriát Wéber

Édesapja, a szenvedélyes festő átköltözött a bakonyi birtokra, és átadta
Sárosdot a fiának a falakat díszítő
saját festményeivel és a nagy adóssággal terhelt ingó és ingatlan javakkal
együtt. Az apja játékszenvedélye, kár-

Esterházy Ferenc tulajdona volt az a belvárosi ház, mely ma a Deák-képtárnak ad helyet. Egy
ideig innen irányította főispánként a vármegye ügyeit.

tyaadósságai, pazarló budapesti életvitele miatt felhalmozott tartozásokat
a fiatal gróf vállalta kigazdálkodni. A
nagybirtok irányítását szakképzett intézőkre bízta, és az adósságokat szép
lassan felmorzsolta. 1920-ban feleségül vette Széchényi Viktor főispán le-
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ányát, Széchényi Zsigmond vadász író
testvérét, Saroltát a sárpentelei paradicsomból. A két világháború között
ők laktak a sárosdi kastélyban három
gyermekükkel, Lilyvel, Marittával és
Bélával. Takarékosan éltek. A kastély

Fotó: kirandulasszervezo.hu

Antal tervei alapján. A kastélyban
kapott helyet gazdag ezüstözéssel díszített szerb és török fegyvergyűjteménye.
A kiegyezés után újra a megyei közélet
aktív tagjaként politizált. Felnőtt fiai
közül Andor és Béla nem vállalták fel
a családalapítással járó kötelezettségeket. Örökösök nélkül haltak meg.
A felnőtt kort megélt leányai, Alice és
Mária a Cziráky fiúkkal házasodtak
össze. Közülük az egyik, Béla 1884. és
1891. között Fejér vármegye főispánja
lett. Esterházy V. László 1891-ben,
nyolcvanegy évesen hunyt el. A sárosdi
temetőben nyugszik. A grófi temető a
sárosdi ág tagjainak adott végső nyughelyet. A kastélypark területén egy, az
1750-es években készült barokk kápolna tövébe települt. A kápolnát azonban
1960-ban lebontották, és a síremlékeket
átszállították az alsó temetőbe.
A családi láncot folytató további két
Esterházy László után a birtok utolsó
grófi tulajdonosa ifj. Esterházy László,
a VIII. a Lászlók sorában. Möller István építész időközben a keleti stílusú
kastély átalakítására kapott megbízást,
mely a századfordulóra meg is történt.
Az átalakítást a nagyobb számú vendégek fogadása indokolta. Ifj. Esterházy
László a székesfehérvári ciszterci gimnázium tanulója volt, majd Pozsonyban jogi diplomát szerzett. Az iskola
padjából az első világháború poklában
találja magát, akárcsak kortársa,
későbbi sógora, gróf Széchényi Zsigmond, a vadász író. A háború utolsó
évéig szolgálatot teljesített. IV. Károly
bátor helytállásáért aranysarkantyús
vitézzé avatta.
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• kerékpáros KRESZ-teszt,
ügyességi pálya, KRESZ oktatás
• napelemes bemutató eszközök,
ökológiailábnyom-számítás
• Segway bemutató

olcsóbb fenntartása érdekében a
gróf újabb átalakításra határozta el
magát. Möller István ismét a rajzasztalhoz állt. Egyszerűsített, redukált,
szerényített, kicsinyített, szanált. A
takarékosságon kívül a gróf szociális
érzékenységét jellemzi, hogy állandó
munkásainak tűzifát, ingyenes orvosi
ellátást és gyógyszert biztosított. Az
egészséges táplálkozásra a házban
a grófnő ügyelt. A kastélyban Decsi
Manci főzött könnyű francia receptek
alapján. Magyaros ételt ritkán ettek,
legfeljebb a ház urával tettek kivételt.
Leggyakoribb vendégek a családtagokon kívül a közeli seregélyesi Hadik
Béla grófék, a hantosi Fiath család,
Sennyeiék, a lovasberényi Czirákyak
és a rokon rédei Esterházyak. A grófné mélyen vallásos életet élt, szigorú
szabályokkal. Az elvált Rudnai Alice,
a rokon Esterházy József felesége
nem volt szívesen látott vendég.
Zichy Kázmér sem a szomszédos
Zichyújfaluról. Ő is elvált, első as�szonyát megalázva érvényteleníttette
a házasságát, és nyilvánvaló érdekből újraházasodott, hogy az afrikai
vadászaton elvert vagyonát a tehetős
új asszony pénzével pótolja. Prohászka Ottokár püspök is rosszallta
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a gróf eljárását, nem is volt hajlandó
a szokásos ceremóniával összeadni
az új párt. Hosszas rábeszélésre csak
egy egyszerű szertartást biztosított a
kápolna csendjében.
Bálok rendezésére nem volt alkalmas
a kastély. A grófi gyermekek nem
lovagoltak, sportolásként kerékpároztak, teniszeztek. Lily és Maritta a híres
budai Sacré Coeur leányintézetben
tanultak. Megválogatták rangbéli
társaságukat. A Merán grófkisas�szonyokkal, Hunyadi Henriettával
és a dúsgazdag székesfehérvári Karl
lányokkal ápoltak barátságot, akik
ugyanennek az intézménynek voltak
tanulói. Gyakori vendég volt Sárosdon
Csitáry G. Emil polgármester, úgy is,
mint Karl Emília hitvese, és úgy is,
mint Széchényi Viktor főispán barátja.
Maritta 1942-ben férjhez ment gróf
Batthyány Ferenchez, aki a II. világháborúban orosz hadifogságba esett.
Tíz év múlva szabadult. Lily 1943-ban
gróf Cziráky Miklós asszonya lett.
Az ifjú férj elesett a fronton. A II.
világháborút a család az akkori zirci
apát, Endrédi Vendel tanácsára a zirci
apátságban vészelte át. Az 1944-es
karácsonyt minden bizonnyal a budai
várban lévő Úri utcai Széchényi-palotában ünnepelték a szülőkkel, ahová
a „Mennyből az angyal” éneklésére sereglettek össze, aztán az ostrom alatt
hetekre ottragadtak. Széchényi Viktor
nem érte meg a felszabadulást.
A vihar elmúltával bakonyi birtokukra
húzódtak vissza. A sárosdi kastély a
háború alatt katonai kórházként és
tiszti szállásként szolgált. Berendezése
és az épület egy része elpusztult. A
háborút követően a család mindenét
elvesztette, hiába kérvényezte Esterházy László kétszáz hold megtartását.
Nem volt lehetősége Sárosdon maradni. Birtokait a kastéllyal együtt igénybe
vették. Legalább az életük megmaradt.
Nem úgy, mint fiatal rokonuknak, Esterházy Alicénak, akit a móri kastélyban két pici gyermekük mellől férjével
együtt gépfegyversorozattal kivégzett
egy türelmetlen orosz katona a háború
befejezése előtt néhány nappal. 1951ben a bakonyi birtokról is elűzve, a
szomszéd faluban, Bakonyszentkirályon béreltek házat, és együtt maradtak a szűkebb és tágabb rokonság
tagjai. A külföldön élők segítségével
végül 1961-ben Gárdonyban vásároltak egy családi házat, melyet magukénak mondhattak. Béla fiuk bejutott a
Műegyetemre, mérnökként végzett.
Esterházy László 1966-ban, felesége
1985-ben hunyt el.
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Schéda Szilvia

Fotó: MTI

Krisztik Csaba, a Vörösmarty Színház művésze
nyerte az idei Kaszás Attila-díjat, melyet az
országos színházi évadnyitó gála keretében
szeptember nyolcadikán adtak át a Győri Nemzeti Színházban. A jelöltekre online lehetett
szavazni.

Krisztik Csaba a szavazás utolsó fordulójába
Gazsó György és Szikszai Rémusz mellett
jutott be

Krisztik Csaba 2013 óta játszik a
Vörösmarty Színház társulatában,
azóta számos darabban láthatta
a fehérvári közönség. A színész
korábban a Vörösmarty-gyűrűt is
átvehette a társulattól, most pedig
a Kaszás Attila-díjat is bezsebelhette: „Izgalmakkal teli volt az egész
folyamat. Nem számítottam rá, hogy
én nyerek. Már önmagában véve
izgalmas, hogy az ember ott lehet egy
ilyen eseményen, aztán hogy a végén
ez megkoronázódott, az egy külön
élmény!”
A félmillió forinttal járó díjat
tizedik alkalommal adták át, mely
a magyar nyelven játszó színművészek szakmai és emberi elismerését
és Kaszás Attila színész szellemi
hagyatékának ápolását szolgálja. A
jelöltekre augusztus 20-ig az interneten lehetett szavazni.
Krisztik Csaba hálás a fehérvári közönségnek a rengeteg szavazatért:
„Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem a fehérvári nézőknek, hogy bizalmat szavaztak, és a
szó valós értelmében is szavaztak rám.
Nagyon bízom benne, hogy ők is kicsit
magukénak érzik a díjat, hiszen ez az ő
érdemük is.”
A művész a következő évaddal kapcsolatban elárulta, hogy három új
produkcióban lehet majd látni Fehérváron. Októberben a Jó embert

Fotó: Simon Erika

Krisztik Csaba nyerte a Kaszás Attila-díjat

A színészt olyan darabokban láthatta a közönség mint a Lear király, a Pillangó, a Mester és
Margarita, a Hamlet vagy a Szutyok

keresünk című drámában találkozhatunk vele legközelebb, később
jön a többi: „Jövő tavasszal már a
Kafka a tengerparton című kortárs
japán drámában fogok szerepelni, ami
egy izgalmas kihívás lesz. Egy szokatlan bemutatóra számíthat a fehérvári

közönség. Nyár elején a Margit-szigeti
szabadtéri színpaddal koprodukcióban
összeáll egy kortárs opera, amit aztán
a fehérvári színházban is bemutatunk.
Az újakon kívül pedig az előző évadokban is látható Szutyokban és a Herner
Ferike faterjában is fogok szerepelni.”

A SZÉPHŐ ZRT

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707
www.szepho.hu

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

extra kedvezményt kínál
díjhátralék kiegyenlítésre!

A programban az a fogyasztó vehet részt,
- akinek távhő (fűtés és melegvíz) hátraléka 50 000 – 1 500 000 Ft-ig terjed és/vagy
- a felhalmozási időszak legalább fél éves időtartamú
- akinek háztartásában legalább egy munkavállaló van és bevételük nagyobb részét
munkabér vagy munkabér jellegű jövedelem teszi ki
- akinek eltökélt szándéka, hogy valóban megszabaduljon tartozásától és ezért tenni is
akar
- aki vállalja, hogy részt vesz egy 5x4 órás hátralékrendezést segítő tréning sorozaton
- aki vállalja, hogy 10 hónapon át, havonta egyszer részt vesz a csoport további
munkájában
- aki hajlandó háztartásában változtatásokat bevezetni, a családi költségvetését
átgondolni, bevételeiket növelni és költségeiket csökkenteni.
Akik érdeklődnek a program iránt, azok számára Információs Napot szervezünk, ahol
lehetőséget biztosítunk a részletek megismerésére és feltehek kérdéseiket is az extra
kedvezménnyel kapcsolatban.
Az Információs Nap időpontja: 2017. szeptember 27. szerda, 17 óra.
Helyszíne: SZÉPHŐ Zrt., 8002 Székesfehérvár Honvéd utca 1.
Az Információs Napra 2017. szeptember 25-ig lehet jelentkezni:
telefonon: (22) 541-300
e-mailen: ugyfelszolgalat@szepho.hu vagy
személyesen az ügyfélszolgálaton félfogadási időben
:
Héő, Kedd, Szerda: 7.30-12.00 12.30-15.30 Csütörtök: 7.00-19.00 Péntek: 7.30-12.00

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a Családjainkért Alapítvány szervezi.
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A karikás ostortól a súlyemelőövig
Vódli Zoltán bőrműves története

Kovács V. Orsolya

Vódli Zoltán ostorkészítő és bőrműves

művészeti értéket képviselő, tájjellegű
karikás ostorok készítése.”
Az ostorokat nem kizárólag
hagyományőrzés céljából készíti,
bár tény, sokan akadnak a megrendelők között olyanok, akik azért
szeretnének ostort, hogy kitegyék
dísznek a falra, vagy például
egy külföldi rokonnak elvigyék
ajándékba. „Használható termékeket

Fotó: Pápai Barna

Mi köze egymáshoz a karikás ostornak és egy egyedi súlyemelőövnek?
Nem is olyan bonyolult találós
kérdés ez: ugyanaz a bőrműves
készíti mind a kettőt! S ahogyan a
régi mestereknek, bizony ennek a
fiatalembernek is kezdettől szájról
szájra (na meg Facebook-ismerősről
Facebook-ismerősre) terjed a híre,
így találják meg sorban a megrendelők, akik tarsolyra, táskára, kézzel készült bőr tárgyakra vágynak.
Zoltán keze alól nem kerül ki két
egyforma darab, mindegyik sajátos,
kézzel varrott. „A kézi varrás nagyjából
nyolcszor tartósabb, mint a géppel készült
varrás.” – avatott be a titokba Zoltán. – „Két tűvel varrunk, két irányból
egyszerre. Ezek nem olyanok, mint a sima
varrótűk, hanem tompa végűek. Ugyanis
nem a tűvel szúrjuk át az anyagot, hanem
előtte már árral kilyukasztjuk.”

Fotó: Pápai Barna

Miközben sok hagyományos kézműves mesterség kihalófélben van, és több tapasztalt mester
is panaszkodott már nekem arról, hogy nincs
utódja, akinek átadhatná a tudását, szerencsére
akad üdítő kivétel. A börgöndpusztai Vódli
Zoltán huszonkét évesen nemcsak profi szinten
műveli a bőrművesség és az ostorkészítés
fortélyait, de elég rátermett ahhoz is, hogy
megéljen belőle.

retein. Mivel a sport is érdekli,
súlyemelőövek készítésébe is belefogott, ma már Európában nem is
foglalkozik más olyan minőségben
egyedi, kézi készítésű súlyemelőövekkel, mint ő: „Azon túl, hogy egy
ilyen övnek a felépítését illetően adott
kritériumoknak kell megfelelnie, nálam
fontos szempont, hogy jobb minőségű
legyen, mint amit jelenleg a piacon
kapni lehet. Ennek a titka pedig a kézi
varrásban és a megfelelő minőségű bőr
kiválasztásában rejlik.”
Egyéni indíttatásból Zoltán
mostanában rendszeresen készít
tarsolylemezeket is. „Szükségem
van a kihívásra, ez pedig aprólékos
munka!” – magyarázza. Mi pedig
nem is kételkedünk abban, hogy
folyamatosan új és új célokat tűz
ki maga elé, ezért ért el már ilyen
fiatalon ennyire látványos eredményeket. És ha már az elején a

Rekonstruált dunántúli karikás ostor

De mielőtt egészen kiveséznénk
a bőrművesség technikáit, lássuk
az ostorokat, mert bizony azok
vezették Zoltánt ennek a szakmának az útjára! Így fogalmazta
ezt meg a Fehérvári Kézművesek
Egyesületének oldalán is látható
szakmai önéletrajzában: „Kisgyermekként elvarázsolt a pásztoremberek
tárgyainak egyszerűsége és gyönyörűsége. Nagy értéket jelentett egy-egy
bőrmunka, faragás, de csodálattal
töltött el a karikás ostorok szépsége
és használata is. A bőrművesség és a
pásztorművészet azóta is fontos számomra, ezért folyamatosan képzem
magam, hogy népművészeti értéket
képviselő tárgyakat készíthessek. A
bőrművességen belül a legfontosabb
tevékenység számomra a magyar
nép egyik legszebb és legértékesebb
pásztoralkotásai közé tartozó, nép-

készítek, a dinnyési fertőn a gulyát az
én ostoraimmal terelik. Van ilyen referenciám is.” – teszi hozzá szerényen
mosolyogva.
Akárcsak az általa csodált pásztorok egyszerű világában, Zoltán
életében is fontos szerepe van a
rendszerességnek, a fegyelmezett
munkavégzésnek: „Reggeli után
minden nap módszeresen nekiülök
dolgozni. Bármilyen tárgyat is készítek, fontos a tervezés. Először mindent
méretarányosan lerajzolok – vagy akár
az eredeti méretében – és csak utána
látok neki, mert csak akkor látom,
hogy megvalósítható-e az adott tárgy.
Esetenként kartonpapírból modellt is
készítek előzetesen.”
S hogy miket is készít pontosan?
„Rendelésre bármit elkészítek. De tény,
hogy az ostorokkal kezdődött a bőrművészet iránti szenvedélyem. Szerettem

volna készíteni egyet magamnak, s ha
már elkészült, nem álltam meg egynél.
Aztán készítettem magamnak tarsolyt
is, sorban kipróbáltam új technikákat,
és lassan az ismerősöktől megérkeztek
az első megrendelések is. Sokat tanultam mestereimtől, Steixner Istvántól,
Sipos Tamástól, akikhez két évig
jártam heti rendszerességgel.”
Zoltán szeretné, ha tevékenysége
túlmutatna a népművészet ke-

tehetség és a tudás áthagyományozásáról ejtettünk szót, Zoltánban
már megfogalmazódott a szándék,
hogy ne az ő generációjával érjen
véget ez a szép kézműves szakma:
„Idővel szeretnék majd ostorkészítő táborokat tartani gyerekeknek,
fiataloknak. Már tervezgetem, hogyan
zajlik majd: egy egyhetes tábor alatt
nagyjából el is tudja mindenki készíteni a saját ostorát.”

Fotó: Vódli Zoltán

Fotó: Pápai Barna

A tarsolylemez díszítésénél nem szabad hibázni

Egy súlyemelőöv elkészítése legalább tízórás munka

közéleti hetilap

A múlt heti FehérVár rejtvénye a városi hagyományokra és emlékekre
helyezte a hangsúlyt. Első megfejtésünkből kiderült, kinek az emlékére
rendezték meg idén a Hőlégballon-karnevált: Pálosfalvi Brúnó.
Második megfejtésünkből megtudhatták, milyen évfordulót ünnepel a
város legrégebbi gimnáziuma: Huszonöt éve kapta vissza fehérvári gimnáziumát a ciszterci rend. Ebből az alkalomból diáktalálkozót is szerveztek a
Ciszterci Szent István Gimnáziumban.

Rejtvény

FehérVár
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Mostani rejtvényünk megfejtéseit az újság témái közül válogattuk. Elsőként arra vagyunk kíváncsiak, milyen elnevezést kapott az újonnan épülő fehérvári szabadidőpark.
Második megfejtésünk még mindig a szabadidővel kapcsolatos. Melyik az a természeti látványosság Fehérvár közelében, amelyik egykor a gimnáziumi földrajzkönyvek
címlapján szerepelt?
Végül annak a fehérvári színésznek a nevére vagyunk kíváncsiak, aki elnyerte idén a
Kaszás Attila-díjat.

FehérVár

Honvédelmi fesztivál Pákozdon
Szűcs-Molnár Diána
Bakaland, lovagrendi és kardforgató bemutatók,
hagyományőrzők, hadimustra, csatatéri sokadalom és sok más izgalmas program vár azokra,
akik szeptember 23-tól 29-ig Pákozdra, a Katonai
Emlékparkba látogatnak.

Láthatatlan, de fontos fejlesztések

szakai hagyományőrzők segítségével,
de bepillantást nyerhetnek a nézők
az azt megelőző korok hadi tevékenységébe is. A programokat honvédelmi csapatverseny, az iskolásoknak
bakaland, a nagyobbak részére
nevelési konferencia és megemlékezés színesíti.
Évek óta a honvédfesztivál állandó
és népszerű eleme a számháború
valamint egy, a katonák által használt
akadálypálya kicsinyített mása, ahol a
gyerekek kedvükre kalandozhatnak.
Ezekre a programokra a szervezők
várják a különböző tanintézmények
előzetes jelentkezését.
Egyedülálló attrakcióra is sor kerül:
felavatják a tizenkét és fél méteres
Miska huszár-szobrot, mely bekerült
a Guinness-rekordok könyvébe is.

Dávid Renáta
Mind a csapadékelvezető-, mind a szennyvízhálózat fontos szerepet játszik a város életében.
Ezek fejlesztésére mintegy 3,4 milliárd forintot
költ el ezekben az években a város.

Egy tavaly elkészült Hunyadi utcai
fejlesztésnek köszönhetően nem
állt le a teljes vízszolgáltatás a
városban a szerda reggeli Zichy
ligeti csőtörés miatt. Többek között
ennek a rendszernek a karbantartására, a csapadékvíz-elvezetésre és a
közműrendszerek rendbetételére is
jelentős összegeket fordít a város.
A csapadékelvezető korszerűsítése
kétharmad részben uniós forrásból
valósul meg, ehhez tett hozzá a
város közel 1,1 milliárdot – tudtuk
meg Cser-Palkovics András polgármestertől. 2016-ban a Varga-csator-

na mederrendezése és a Felsőváros
egy részének vízrendezése valósult
meg. Ezek a beruházások csökkentik a városban a nagy esőzések után
korábban jellemző elöntéseket.
A szakemberek rendbe tették az
Aszalvölgyi-árkot, és a Jancsár-csatorna átereszeit is kicserélték.
Laczi Péter, a Városüzemeltetési és
Közműellátási Iroda vezetője szerint a városi vízelvezető-rendszeren
a szabad elfolyást biztosítani kell,
hogy minél gyorsabban le tudják
vezetni a víztömeget az azt befogadó Gaja-patakba.
A városban jelenleg is több helyszínen zajlanak a fejlesztések, a
Felsővárosban csapadékvízelvezető-rendszert építenek a szakemberek, ehhez kapcsolódik a Berényi
úti szakasz, ahol előreláthatólag
tavasszal kezdődik a munka.

Kép: archív

Szeptember 23-án ismét megelevenedik a pákozd-sukorói csata, ezzel
hivatalosan is megnyílik a 8. Honvédfesztivál. Az egyhetes rendezvény
keretében rengeteg program vár a
látogatókra: csatatéri sokadalom,
megemlékezések, ökumenikus ima a
szabadságharc hőseiért, de fotókiállítás és haditechnikai bemutató is
várja az érdeklődőket. Megelevenedik
a magyar honvédség százhetven éves
története, a katonaság különböző kor-

2017. szeptember 14.

Közélet

Fotó: Simon Erika
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Hagyományőrzők segítenek a hadviselés korszakainak megismerésében

Az útfelújításokkal egy időben a közműfelújítást is elvégzik a szakemberek

Tájékoztatás

A Széphő Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2017. évre
tervezett távhővezeték rekonstrukciós munkáinak utolsó
ütemét megkezdi.
2017. szeptember 18-tól Székesfehérváron a következő két
helyszínen kezdődnek munkálatok:
• A Gáz utcában az E.ON Irodaépületének távhőellátását
biztosító primer bekötővezeték építése során a kivitelezési munkák várható időtartama a munka megkezdésétől a
teljes terület helyreállításig, az időjárástól függően nagyjából 1 hónap.
• A Honvéd u. – Havranek u. – Malom u. távhőellátását
biztosító primer távhővezeték építése esetében a kivitelezési munkák várható időtartama a munka megkezdésétől a teljes terület helyreállításig, az időjárástól függően
nagyjából 2 hónap.
Mindkét esetben a kivitelezési munkák során a forgalmat a
munkaárok fedlapozásával folyamatosan fenntartjuk. Négy
órát meghaladó szolgáltatáskorlátozással nem számolunk.
Köszönjük a lakosság és a közlekedők türelmét!
Széphő Zrt.

közéleti hetilap
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Bulvár

Ketrecharc kötelek között
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Schéda Szilvia, Kiss László

Fotók: Kiss László

Berki Krisztián és társai elrendezték, hogy pofonoktól legyen hangos a város szombat este.
Nemzetközi küzdősportgálát hoztak ugyanis Fehérvárra, az Alba Regia Sportcsarnokba. A szervezők
jó hangulatot ígértek, képösszeállításunkból pedig kiderül: valódi küzdelem folyt a ringben. A gála
bevételét jótékony célja fordítják, melyet részben a Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztályának, részben a Heim Pál Gyermekkórháznak ajánlanak fel.

Ipponközeli állapot már sokszor az első menetben

Nagyon is valódi pofonok

Megnyílt a Petőfi Kultúrtanszék
Dávid Renáta
Szerdán megnyitotta kapuit a Petőfi Kultúrtanszék. Az egykori Petőfi mozi megújult külsővel
és belsővel várja elsősorban a fehérvári egyetemi hallgatókat. A mintegy százharmincmillió
forintos önkormányzati beruházásnak köszönhetően teljes korszerűsítésen esett át az épület.

A belvárosi panorámás tetőterasz
lett a Petőfi Kultúrtanszék ékköve.
De meccsnéző és videojáték-szoba
és több klubhelyiség is várja majd
a fiatalokat. Szerdán, pénteken és
szombaton különböző rendezvények helyszíne lesz az új közösségi
tér. Széles skálán mozog majd a

repertoár: pop, alternatív rock,
elektronikus zene és hatalmas
partykavalkád várja elsősorban a
főiskolásokat, egyetemistákat, de
más érdeklődőket is.
„Ez egy háromszáz fős létesítmény,
ahol van egy élvonalbeli koncertek és
produkciók kiszolgálására alkalmas
rendezvénytér. Tudunk itt fogadni konferenciákat, ugyanúgy, ahogy koncerteket. A koncepció az, hogy a háromszáz
fő feletti koncertek maradnak a Fezen
klubban, és minden háromszáz fő alatti
rendezvényt itt szeretnénk megtartani
a Petőfi Kultúrtanszékben.” – tudtuk
meg Kovács Antaltól, a létesítmény
szakmai vezetőjétől.

Fotó: Kiss László

A magyar fiú egy sportszerűtlen ütés miatt pihenőt kapott, majd nem folytatta a mérkőzést

A tetőteraszról csodás kilátás nyílik a belvárosi háztetőkre
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ARAK-sikerek a csapatbajnoki döntőn
Németh Krisztián

A felnőtt mezőnyben javarészt
ifjúsági és junior versenyzőkkel és
a Tatabányai SC-vel egy csapatot
alkotva Pannon Duó néven indult
az ARAK.
Pásztor Bence kalapácsvetésben
nyitotta a hazai sikerek sorát. A
fehérváriak U23-as Európa-bajnoki
ezüstérmese a szám junior világbajnokát, Halász Bencét is maga
mögé utasította.
Kiválóan szerepelt 400 méteres
gátfutásban az ARAK korosztályos
országos csúcstartója, Mátó Sára. A
tizenhat éves atléta három másodperces előnnyel futott célba. „A
szezon végén már egy kicsit minden
nehézkesebb. Bátran mondhatom, hogy
a betegségek ellenére ez volt életem
eddigi legjobb szezonja!” – értékelt a
fehérváriak üdvöskéje.
A négyszeres magyar bajnok sprintert, Szabó Dánielt 100 méteres
síkfutásban csak Baji Balázs tudta
legyőzni. „Felemelő lett volna Baji Balázzsal egy futamban versenyezni, de

Fotó: Simon Erika

Megismételte tavalyi hetedik helyezését
az ARAK az atlétikai csapatbajnokságon. A
házigazda fehérváriak a serdülők döntőjében
a negyedik helyen végeztek. A Regionális
Atlétikai Központban az ország legjobb atlétái
versenyeztek a szabadtéri szezonzárón.

Egy korosztályos csúcstartó és ami mögötte van: Mátó Sára és a magyar mezőny

nem így hozta a sors.” – bánkódott
a fehérvári bajnok. – „A szezonban
több versenyen is egyéni csúcsot
futottam, 10.45-ig jutottam, sokszor

azt gondoltam, megbolondult az óra, és
előbb megállt!”
Siskó Zsófia rúdugrásban szerezte
meg a győzelmet. Jellemző, hogy a

„beszálló” magasságán már a mezőny több mint fele elvérzett: „Egy
ilyen hosszú szezon után jól esik majd
a pihenés, de engem mindig feltöltenek
a versenyek!”
A felnőtt csapatbajnokság első
napján voltak az erősebb versenyszámok, így félidőben még a harmadik helyen állt a fehérvári-tatabányai egység. Vasárnapra Szabó
Dánielt rosszullét akadályozta a
szereplésben, így a 4x400-as férfi
váltó rajthoz sem tudott állni.
A 13-15 évesek a serdülő csapatbajnokságon tizenöt egyéni
versenyszámban és a váltóban
gyűjthettek pontot. Az ARAK
Utánpótlás-akadémia a negyedik
helyen zárt. A lányok szerepeltek
jobban, hiszen tizenegy versenyszámban százöt pontot szereztek, ami a második helyhez volt
elegendő.

Két olyan világklasszis magyar atléta
is szerepelt a felnőtt csapatbajnokságon, aki Székesfehérváron készült a
londoni atlétikai világbajnokságra. A
110 gáton történelmi bronzérmet szerző Baji Balázs és a súlylökésben ezüstérmes Márton Anita is a békéscsabaiakat erősítette. Fő számaik mellett
utóbbi diszkosz- és kalapácsvetésben,
előbbi 100 méteres síkfutásban is
versenyzett Fehérváron.

Győzelem vezéráldozattal
Somos Zoltán

Óriási várakozás előzte meg a Fehérvár AV19 pénteki szezonnyitóját. A csapat jóformán teljesen
kicserélődött a nyár folyamán, a felkészülési
mérkőzések során pedig úgy tűnt, hogy masszív,
nagy szívvel játszó együttest sikerült összeraknia
a szakmai stábnak. De nemcsak emiatt volt kíváncsi rengeteg ember az idei első székesfehérvári
EBEL-összecsapásra, hanem a másik fél, a Vienna
Capitals is vonzotta a nagyérdeműt. Tavaly veretlenül zárták a rájátszást és lettek bajnokok, ami
azt jelenti, hogy a playoff során tizenkét meccset
nyertek zsinórban. Emellett a bécsiekkel mindig
parázs párharcot vívnak a fehérváriak, ráadásul
általában sok gólt hoznak ezek a találkozók.
Nos, gólokban ezúttal sem volt hiány, bár lett volna… A Capitals a második harmadban jóformán
átgázolt a hazaiakon, az osztrákok megmutatták,
hogy miért is ők a címvédők, és végül 9-1-re
nyertek.
Egy ekkora pofont nem egyszerű kiheverni,
Benoît Laporte alakulatának pedig nem is maradt
sok ideje a sebek nyalogatására, vasárnap már
Zágrábban, az osztrák bázisú pontvadászatba
négy szezon után visszatérő Medveščak otthonában volt jelenésük a fehérváriaknak. A horvát
fővárosban már sokkal „élesebben”, fegyelmezettebben és pontosabban játszott a magyar csapat,
főleg a fiatalok brillíroztak. Sárpátki Tamás,
Szabó Krisztián és Vincze Péter révén három
gólig jutottak hatvan perc alatt, amit ugyan
még kiegyenlítettek a vendéglátók, a ráadásban

Fotó: Kiss László

Pénteken súlyos vereséggel nyitotta, majd vasárnap bravúros
győzelemmel folytatta szereplését az EBEL-ben a Fehérvár AV19.
A magyar együttes szurkolóinak öröme azonban nem lehetett
felhőtlen, Kóger Dániel ugyanis térdsérülést szenvedett a hét
utolsó napján.

A Bécs ellen térdre kényszerült, Zágrábban viszont kiegyenesedett a Volán

azonban David Gilbert döntött, 4-3-re nyert a
Fehérvár AV19.
Az örömbe azonban üröm is vegyült: Kóger Dánielnek egy rossz mozdulat után el kellett hagynia a
jeget, és nem tudta folytatni a játékot.
„A harmadik harmadban egy lefordulásnál rosszul
estem, és azonnal éreztem, hogy baj van. Sajnos nem
tudtam folytatni a játékot, a hétfői vizsgálatok pedig
kiderítették, hogy részleges térdszalagszakadásom van.
Jelenleg pihentetnem kell a lábam, de szerencsére mű-

tétre nem lesz szükség. Az biztos, hogy pár hétig nem
tudok az együttes rendelkezésére állni. Nehéz megmondani a visszatérésem időpontját, de azon leszek,
hogy mihamarabb újra jégen lehessek a többiekkel!” –
mondta a huszonnyolc esztendős támadó.
A fehérváriak így tehát biztosan nem számíthatnak majd Kóger játékára az előttünk álló
hétvégén. Pénteken a Villach, vasárnap pedig a
Znojmo érkezik majd az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokba.
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Mozgalmas napok

Somos Zoltán

Zajlik az élet a kosarasoknál: a csapat elutazott,
egyik centere megsérült, helyére jön másik,
közben válogatott játékosunk hazatért az Eb-ről.

Klasszisaink

Fotó: Vágvölgyi Bálint, bb1.hu

Egy sérülés sosem jön jókor, de még
mindig jobb, ha van idő intézkedni
a kényszerhelyzetben. Az előző szezonban több komoly sérülés hátráltatta az Albát, volt, amikor már nem
lehetett új játékost igazolni a keretbe.
Ehhez képest most még bőven van
lehetőség rá, így Chris Horton sajnálatos, a vártnál súlyosabbnak tűnő
lábsérülése után máris intézkedett a
vezetőség.
Az amerikai centert egy másik
amerikaival pótolhatják, hiszen Elijah
Macon személyében már meg is
találták az utódot. A Nyugat-virginiai
Egyetemről érkező center vasárnap
száll le Magyarországon, és a jövő
hét elején kapcsolódik be a közös
munkába.
Addigra már a csapat újra itthon lesz,
a fiúk ugyanis ezekben a napokban
a lengyelországi Ostrówban vesznek
részt nemzetközi tornán. Az Alba
megnyerte eső meccsét a négycsapatos eseményen, 88-78-ra verte az Inter
Bratislavát, a továbbiakban pedig a
tavalyi Európa-kupából ismert cseh
Pardubice és a házigazda lengyel
együttes lesz az ellenfele. A szlovákok
elleni meccsen születtek Keller-pontok is, az Universiadéről hazatért
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Volt oka mosolyogni Keller Ákosnak

Keller Iván ugyanis már csatlakozott a
csapathoz.
Bátyja, Keller Ákos ellenben még itthon pihen, miután a nyarat végigdolgozta, majd az Európa-bajnokságon is
szerepelt a válogatottal. Nem is ros�szul, és ez a nemzeti együttesre éppen
úgy igaz, mint fehérvári centerére, aki
alapemberként játszott minden mérkőzésen, és részese volt a csehek és
románok elleni sikernek is. Ez a két
győzelem a nyolcaddöntőig repítette
a válogatottat, ahol az olimpiai ezüst-

érmes szerbek kilenc ponttal verték a
mieinket. „Összességében teljesítettük,
amiért mentünk, hiszen akiket kellett,
azokat megvertük, elégedettek lehetünk.
A saját teljesítményemmel nem vagyok
teljesen az, kicsit pontosabban játszhattam volna támadásban.” – összegzett
Keller Ákos, aki vasárnap már a
hazatérő társakkal edz az Alba Regia
Sportcsarnokban.
A közönség jövő kedden a Kecskemét
elleni edzőmeccsen láthatja hazai
pályán az Albát.

A kosárlabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését a két megnyert mérkőzéssel, a kivívott
továbbjutással a csoportból és főleg Hanga
Ádám és Vojvoda Dávid egyéni teljesítményével
csak pozitívan lehet értékelni. Vannak értékeink, ebben a világszerte óriási népszerűségnek
örvendő sportágban is olyan játékosaink, akik
a legmagasabb szinten is megállják a helyüket.
Ha több lenne belőlük, a magyar kosárlabda
is ott lenne, ahol a kézilabda, a vízilabda vagy
az elitbe olykor szintén bekerülő jégkorong.
Jelenleg azonban nagyon kell örülnünk neki,
hogy a hajdan fehérváriként már mindenkit
lenyűgöző Hanga ereje teljében, immár a
Barcelona profijaként megmutatta, akkora
klasszis, hogy az olimpiai ezüstérmes Szerbia az
ő semlegesítésére épít taktikát. Keller Ákos azt
mondja, Ádám annyival magasabb sebességben
játszott, hogy a magyarok is csak lemaradva
követték… A csehek és a románok ellen, a
két legfontosabb meccsen Vojvodával együtt
varázsolt, a többiek pedig szépen alájátszottak a
két vezérnek a pályán. Ivkovics kapitány nem
híve a virtuóz egyéni kosárlabdának, de most
tudta: a rendszernél fontosabb, hogy a legjobb
játékosok szabad kezet kapjanak. Ha úgy
tetszik, a siker érdekében kompromisszumot
kötött, ami dicséretes dolog. Hogy a győzelmek
után mindig volt egy-egy üzenete a kritikusainak, az ellenben nagyon is rá vall. Úgy tűnik, a
nemzetközi sikert, mint ritka vendéget a magyar
kosárlabdában, neki sem könnyű kezelnie.

Szépen menetelnek a magyar lányok
Kaiser Tamás

A Kiskút Teniszklub játékosainak a
fehérvári torna mellett akadt egyéb teendőjük: jelesül a július elején, a Diego
SC-vel közösen elhódított női csapatbajnoki szuperliga-serleg átvétele. Az
ünnepélyes köszöntésre hétfőn a Városháza Dísztermében került sor, ahol
a versenyzőket a hazai teniszszövetség
elnöke, Szűcs Lajos valamint Cser-Palkovics András üdvözölte. Székesfehérvár polgármestere közölte: a lányok
tenisztörténelmet írtak, hiszen a város
első magyar bajnoki címét szerezték.
Keddtől már a főtáblás küzdelmeké
volt a főszerep a Kiskút Teniszklub ITF
Future versenyén. Udvardy Panna, a
Kiskút versenyzője második kiemeltként, így a torna egyik favoritjaként
várta a küzdelmeket, és párosban Jani
Rékával az oldalán is az esélyesek
közé tartozik. Ezt bizonyítja az utóbbi
hetekben mutatott formája, hiszen
például a dunakeszi tornán egészen az
elődöntőig masírozott, minek köszönhetően a tizennyolc éves tehetség
már ott van legjobb négyszáz között a
világranglistán. Jani Rékával párosban
könnyedén jutottak be az elődöntőbe,
két meccsükön összesen hat gémet
veszítettek. Udvardy egyesben valami-

Fotó: Simon Erika

A legtöbb magyar sikerrel vette az első fordulót a
székesfehérvári ITF Future tizenötezer dollár összdíjazású női nemzetközi tornán. A Kiskút Teniszklub
által első alkalommal megrendezett verseny egyik
legnagyobb esélyese, Udvardy Panna egyesben és
párosban is szépen halad.

Udvardy Panna eddig szépen menetel – rajta kívül még további öt magyar van versenyben az első kör után

vel nehezebben ment tovább az első
körből, a szerb Mejics ellen 7-5, 4-6,
6-2-re győzött.
Egyesben Udvardy mellett készülhet a
második fordulóra Bodnár Anna is, aki
simán, 6-1, 6-1-gyel ejtette ki a román
Mihailát, és Jani Réka is ilyen arányban
verte az osztrák Pecklt. Szintén győzött
Pirok Alexa, ő a macedón Sztoilkovsz-

kát győzte le 6-2, 7-6-ra, míg Békefi
Bianka 7-5, 6-2-re nyert az orosz Orlova
ellen. Így összességében elmondható,
nagyrészt sikerrel vették a magyarok
az elso fordulót.
Csütörtökön még hat magyar lánynak szoríthatunk az egyes főtáblán
a legjobb tizenhat között. Közülük
legkorábban, 10 órakor Nagymihály

Luca kezd, aki a kanadai Fernandezzel
találkozik a centerpályán. Őket követi
a szó szerint hazai rangadó, hiszen a
sorsolásnak köszönhetően a Kiskút Teniszklub két versenyzője, Udvardy Panna és Békefi Bianka játszik majd egymással a legjobb nyolc közé jutásért. A
torna páros döntőjét pénteken, míg az
egyes fináléját vasárnap rendezik.
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Németh Krisztián

Nem várt izgalmakat hozott a Haladás
felcsúti vendégjátéka. Egyrészt, mert a
vasiak hét meccsen mindössze hat pontot gyűjtve kiesőhelyen álltak, másrészt
pedig az előbbiekből fakadóan távozott a
korábbi sikeredző, Mészöly Géza.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy a Vidi négy
nappal korábban „perceket futballozva” is 4-1-re taglózta le a Paksot, akkor
bármennyire is kerek a labda, mégiscsak meglepő, hogy a szombathelyiek
szerezték az első gólt a Videoton felcsúti
albérletében. Az első félidőhöz kapcsolódóan két oka lehetett a hazai publikumnak az örömre: Suljić jubileuma valamint
a Haladás kihagyott büntetője.
Aztán megrázta magát Marko Nikolics
együttese: századik NB I-es mérkőzésén
Suljić beadásából Lazovics egyenlített,
majd Pátkai és Scsepovics góljával 3-1gyel, magabiztosan behúzta sorozatban
ötödik győzelmét a bajnokságban.
A Vidi honlapja történelmi sikert emleget, mivel a csapat azokban a szezonokban, amelyekben érdekelve volt az európai kupákban, még soha nem gyűjtött
tizenkilencnél több pontot az első nyolc

Fotó: vidi.hu

Azok után, hogy a múlt hét közepén simán verte a
Paksot, a Haladás ellen először hátrányba került,
majd fordított a Videoton. A fehérváriak már öt pont
előnnyel vezetik a bajnokságot a címvédő Honvéd előtt.
Szombaton a Vasas vár a Vidire.

Danko Lazovics hat góljával második a góllövőlistán

fordulóban. A Videoton-drukkerek hátán
akár a hideg is végigfuthatna kedvenceik
tettétől, ha nem melegítené őket a zakó,
amit a Partizan egy adag „Szabó Józsefnyi” góllal segített rájuk.
Ugyanakkor tény, hogy tavaly Henning
Berggel csak a negyedik, míg 2015-ben a
Bernard Casoni „munkásságát” kiigazító
Pető Tamással a tizenegyedik helyen állt

a csapat az első nyolc forduló után. Most
húsz ponttal vezet a Videoton, mögötte a
címvédő Honvédnak tizenöt, a kupagyőztes Ferencvárosnak tizenhárom pontja
van.
Az előző szezon csikócsapata, a Vasas
csak a hetedik. Szombaton este hattól
éppen az angyalföldiek újpesti albérletébe hivatalosak Lazovicsék. Az előző

évadban egy döntetlen és két vereség a
fehérváriak mérlege a Vasas ellen. Tavaly
októberben a kilencvenkettedik percben
sikerült pontot menteni a fővárosban.
A címben taglalt sorminta alapján sima
lehet a szombati meccs, jövő hétvégén
pedig Felcsúton, a Honvéd ellen kellene
fordítani a májusi bajnoki döntő rossz
emlékein.
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Elkezdték a karatékák is

A múlt hétvégi, zámolyi
alapozó jellegű edzőtábor
után szombaton a szlovákiai Ekelen már élesben
gyakorolhattak a Fehérvár
Karateakadémia versenyzői
és leendő versenybírói. A
sensei Markovics János
által immár kilencedik
alkalommal profi módon
megrendezett hatórás
küzdőedzésen tizenkét
akadémista vett részt és
teljesítette a verseny- és
gyakorlóküzdelmek jelentette kihívásokat. Ahogy
korábban is jellemző volt,
az akadémia nemcsak
Fehérvárról, hanem a
környékről is összegyűjti a
tehetségeket.
Boldizs Nikolett, aki csak
a közelmúltban igazolt a

Fotó:Mátó Katalin

Ahogy nagyon sok egyesületnél,
a Fehérvár Karateakadémiánál is
becsöngettek szeptember elején.
Bőke Béla versenyzői Zámolyon,
amolyan alapozótáborban kezdték
el a felkészülést az őszi szezonra,
majd ezt a munkát Ekelen folytatták.
A versenyidőszakban hazai és
külföldi megmérettetések is várnak
a versenyzőkre.

Fekete Gergely is keményen készül az őszi versenyekre
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csapathoz, a nap végén a
legtöbb küzdelmet teljesítő serdülő lánynak kijáró
trófeát is hazavihette. A
többieknek sem volt okuk
a szégyenkezésre, hiszen
valamennyi fehérvári karatéka összes versenyküzdelme az akadémisták döntő
fölényét hozta, és általában
idő előtti győzelmükkel zárult. Ebben az időszakban
persze még nem az eredményeken van a hangsúly,
de úgy tűnik, jó alapokat
kapnak a Fehérvár Karateakadémia tagjai.
Sensei Bőke Béla irányításával a csapat két
versenybírójelöltjének,
Kreitl Viktóriának és Dezső
Katának az első gyakorlati
képzésére is sor került a
rendezvényen.
A gyakorlások után hamarosan már versenyen
mutathatják meg magukat a fehérváriak. Az ősz
folyamán a hazai viadalok mellett nemzetközi
megmérettetések is várnak
Bőke Béla tanítványaira. A
klub legjobbjai Belgium és
Lengyelország felé veszik
majd az irányt az előttünk
álló hónapokban.

Kaiser Tamás
Papírforma vereséggel kezdte a női kézilabda-bajnokságot az Alba Fehérvár KC. Deli Rita
együttese az első fordulóban a Ferencváros
vendégeként lépett pályára, és kapott ki
tizennégy góllal. Javítási lehetőség pénteken
az alaposan megerősödött Kisvárda ellen, hazai
pályán.

Úgy nyilván nem lehet felmenni
a pályára egy mérkőzésen, hogy
„rendben van, ki fogunk kapni,
csak legyünk már rajta túl”. Természetesen az Alba Fehérvár KC
játékosai és edzői is fogadkoztak:
megrángatják az oroszlán bajszát,
és bár hölgyek esetében nem
igazán illik bajuszról beszélni, a Ferencvárosra mindenképpen passzol
a ragadozóval való összehasonlítás.
Igaz, a legnagyobb ragadozót is
legyőzik néha – erre volt is példa az
előző bajnokságban – de most nem
ez történt.
A Fradi már a találkozó elején
megmutatta, ki az úr a háznál – a
hölgyektől ismét elnézést – előnye
pedig kettőnél kisebbre nem is
csökkent, és már a szünetben is
masszív volt a különbség: 15-9-re
vezettek a zöld-fehérek. A fenevadat pedig a folytatásban sem
sikerült meghátrálásra késztetni,
minden előzetes fogadkozás ellenére az oroszlán magabiztosan intézte
el ellenfelét, 32-18-ra győzött a
Ferencváros.
Igaz, ebben kapott némi segítséget

– bár ezt egy oroszlán általában
nem igényli: a Bacs József, Bóna
Szabolcs alkotta játékvezetői páros
úgy óvta a ferencvárosi játékosokat, mintha legalábbis kölyökmacskák lennének – pedig Szekeres
Kláráék vélhetően üvöltve kérnék
ki maguknak az iménti jelzőt. A
bíró sporttársaknak 20:6-os kiállítási arányt sikerült összehozniuk
a Fehérvár javára. Az igazsághoz
persze az is hozzátartozik, hogy
vélhetően a húsz perc kiállítás
mellett a rengeteg technikai hiba
is hozzájárult a vártnál nagyobb
arányú vereséghez.
A Fradi elleni pontszerzés mindig
extra, a Kisvárda ellen hazai pályán
azonban – talán lehet mondani –
kötelező begyűjteni a két pontot.
Még akkor is, ha ez a mostani
Kisvárda tovább erősödött az idén
tavasszal látotthoz képest, és már
akkor sem volt gyenge a már télen
megizmosodott szabolcsi gárda.
Hogy mást ne mondjunk, Kisvárdára szerződött a nyár folyamán
az NB I-es játékossá Székesfehérváron váló Triscsuk Krisztina, akit
minden bizonnyal húzóembernek
igazoltak. A győzelemhez tehát a
fehérvári lányoknak oroszlánként
kell majd küzdeniük, hiszen a
kisvárdaiakról sok mindent el lehet
mondani, de azt, hogy plüsscicaként harcolnának, azt biztosan
nem! Az Alba Fehérvár–Kisvárda
mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Köfém Sportcsarnokban.

Fotó: fradi.hu

Oroszlánná kell válni!

A Kisvárda ellen több kell Pelczéderéktől
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