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Digitális oktatási konferencián mutatko3. oldal
zott be az Alba Innovár
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Akinek kertjében Árpád nemzetsége
vert sátrat
20. oldal

„Az élet olyan, mint egy doboz
csokibonbon!” 30-31. oldal

Választókerületi programok
Lakossági fórum a Vízivárosban
Lakossági fórumot tart október
9-én, hétfőn 17 órától Horváth
Miklósné, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője
a Vízivárosi Általános Iskola
aulájában. A programon beszámoló hangzik el a 2016-os és 2017-es
városrészi fejlesztésekről és a 20182019-es tervekről, majd hozzászólások, javaslatok következnek.
A fórumon részt vesz Cser-Palkovics András polgármester, Kovács
Zsolt rendőr alezredes, Székesfehérvár rendőrkapitánya, Bozai
István városgondnok, Szauter
Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója, Steigerwald Tibor, a Depónia
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kincses Zsolt Dávid, a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Főosztályának
vezetője és Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
A Királykút Emlékházban tart fogadóórát Deák Lajosné, a 11. számú választókerület önkormányzati képviselője október 9-én,
hétfőn 17 órától. A képviselő 19
óráig várja a lakókat a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatt.
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Megújulnak az óvodaudvarok

Heiter Dávid Tamás

Több óvoda udvarának rendbetételéről, továbbá
a Pozsonyi út alsó szakaszának felújításáról is
döntött pénteken Székesfehérvár közgyűlése. A
városatyák a déli összekötőút megvalósításáról
is tárgyaltak. Ezen kívül forrást biztosítanak a
Szent István Király Múzeum számára a hamarosan városunkba érkező, kibővített Seuso-kiállítás megrendezéséhez.

A Seuso-kincsek újabb darabjait
szerezte vissza a kormány a nyáron.
A kincseket városunkban is bemutatják, akárcsak az első hét darabot.
A pénteki közgyűlésen módosították a költségvetést, többek között
annak érdekében, hogy megfelelő
anyagi fedezetet tudjon biztosítani
az önkormányzat a hamarosan Székesfehérvárra érkező ókori római
eredetű ezüst tárgyak kiállításához.
„A támogatás lehetővé teszi azokat az
építőipari beavatkozásokat, melyekkel
a kiállítás fogadására alkalmassá teszik
a Szent István Király Múzeum épületét.” – fogalmazott Cser-Palkovics
András polgármester.
A költségvetés módosítása saját
forrású fejlesztésekről is szólt,
így például a Pozsonyi út felújításáról. Továbbá számos Európai
Uniós támogatású beruházáshoz
kapcsolódó döntés is született. „A
déli összekötőúttal is foglalkoztunk,
a projekt ütemezetten halad előre. De
óvodaudvarok felújításáról is döntött a
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Hamarosan Fehérvárra érkezik a Seuso-kincsek jelenleg ismert összes darabja

közgyűlés.” – hangsúlyozta a polgármester. A fejlesztés érinti a Sziget
utcai, az Árpád úti, a Liget sori, a
Napsugár, a Szivárvány, a Vízivárosi és a Hosszú sétatéri Óvodát.
A közgyűlésen számos cég I. féléves
beszámolóját is elfogadták. A Fejérvíz beszámolójának tárgyalásakor
a baloldali frakció tartózkodott,
amit – mint mondták – figyelemfelhívásnak szántak. Márton Roland,
az MSZP önkormányzati képviselő-

je szólt a vezetékadóról, mely az
ágazatra kivetett iparűzési adóval
együtt állítása szerint jelentős
hiányt okoz a cég gazdálkodásában. Válaszában Székesfehérvár
polgármestere kiemelte, hogy
valós problémáról van szó, amely
országosan megoldandó kérdés.
Elmondta, hogy legkésőbb 2018tól lesz olyan támogatási rendszer,
ami könnyít majd többek között a
Fejérvíz helyzetén is.

Sikeres a Hazafiság iskolája
Szabó Petra
A Hazafiság iskolája pedagógiai módszerével kapcsolatos konferenciával folytatódott
szeptember 28-án a VIII. Honvédfesztivál
Székesfehérváron, a Városházán.

Az országos pedagógiai tanácskozáson ismertették a 2011-ben indított, a gyerekek hazafias nevelését
szolgáló programot, melybe eddig
száz iskola több mint húszezer
diákját vonták be. Petrin László,
a Fejér Megyei Kormányhivatal
főigazgatója a konferencián arról
szólt, hogy a honvédelem szerves
része az általános kultúrának, ezért

fontos már gyerekkorban elkezdeni
a hazafias nevelést.
Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, hogy a Katonai
Emlékparkot tovább szeretnék
fejleszteni egy akadálypálya kialakításával.
A konferencián szó volt a program
történetéről, tapasztalatairól és
fejlesztési lehetőségeiről, a határon túli magyar ifjúság hazafiságra nevelésének kérdéseiről,
lehetőségeiről, a program 2017-re
tervezett eseményeiről, a hazafias
nevelés életkori sajátosságairól és a
korszerű módszerekről, melyekkel
bővíthetik a programot.

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:

Kép: Körtvélyes Tivadar

• 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.

Az apróságok hazánk első honvédjeinek bőrébe bújhattak Pákozdon

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.
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Digitális oktatási konferencián mutatkozott be az Alba Innovár
Fraller Ildikó

A szakmai fórumot azzal a céllal szervezték, hogy a résztvevőket tájékoztassák
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának célkitűzéseiről, és lehetőséget
kínáljanak a digitális oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai-módszertani-technológiai eszközök és újdonságok megismerésére. Az előadások mellett a kiállításon
bemutató órákat szerveztek, valamint
módszertani workshopokat és eszközbemutatókat is kínáltak a résztvevőknek.
A plenáris előadások között Cser-Palkovics András mutatta be a székesfehérvári Alba Innovár élményközpontot, mely a digitális készségek
egyenlő elsajátítását tűzte ki célul. A
bemutatásban segítségére volt Alba,
a központ emblematikus kis robotja,
szimbolizálva a nyáron elindított, több
partnerrel megvalósított együttműködést: „A felismerések közül az egyik, hogy
fiataljainknak ezek a területek nem a jövőt

Fotó: Simon Erika

Kétnapos szimpóziumot tartottak szeptember
29-én és 30-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Digitális Oktatási
Konferencia és Kiállítás címmel. Az előadások a
digitális oktatás céljaival és lehetőségeivel foglalkoztak, a kiállításhoz kapcsolódóan bemutató
órákat, módszertani workshopokat is szerveztek
a résztvevőknek. A székesfehérvári Alba Innovár
élményközpontot Cser-Palkovics András polgármester mutatta be.

Alba Budapesten is népszerű volt

jelentik, hanem a mindennapjaikat, az
oktatásukat és majd a munkahelyüket is.
A helyi gazdasági igény is megfogalmazta
felénk ezt az elvárást: Székesfehérvár, mint
az egyik legnagyobb ipari erővel rendelkező
város azt tapasztalja, hogy a vállalatok

a munkaerőhiányra a digitalizációval
összefüggő megoldásokat választanak, és a
robottechnológia nem a jövő, hanem a jelen
a város gazdaságában – ebből is fakadt
az Alba Innovár létrehozása.” Érdemes
azt is megfontolni, hogy a Modern

Lezárás a Széchenyi úton

Városok Program keretében a kormány
és a megyei jogú városok önkormányzatai között létrejött együttműködési
megállapodások kerüljenek ily módon
kiegészítésre – zárta előadását Székesfehérvár polgármestere.

Tízéves a Grundfos

Október harmadikán kezdődött a Széchenyi úti
szennyvízvezeték rekonstrukciója. A felújítás
miatt előreláthatólag október 17-ig megváltozott a Vörösmarty tér belső útjának forgalmi
rendje, de a Széchenyi út református templom
előtti szakaszán is számítani kell sávlezárásra.

Vakler Lajos
Tízéves a Grundfos székesfehérvári gyára. A
jeles évfordulón megrendezett ünnepségen
Európa vezető szivattyúgyártója dolgozóit és
vezetőit Cser-Palkovics András polgármester
köszöntötte.

Megkezdődött a szennyvízvezeték
cseréje a Széchenyi úton. A felújítás
miatt előreláthatólag október 17-ig
megváltozott a Vörösmarty tér belső
útjának forgalmi rendje, a Vörösmarty térre a Széchenyi út irányából
nem lehet behajtani, az utca a Budai
út irányából zsákutcaként működik. Az utcában megállási tilalmat
nem vezettek be, a gépjárművek a
fennmaradó burkolatszélességen
két irányban közlekedhetnek.

„Ez a mai ünnepség is jól mutatja,
hogy a Grundfos nemcsak néhány
évre, hanem hosszú távra tervezett
Székesfehérváron, hiszen a tízéves
születésnapját is úgy ünnepli meg,
hogy nemcsak a múltra emlékezik,
hanem a jövő kihívásaira is választ ad.

Új termékek gyártását, innovációkat
jelent be, és azt mutatja, hogy stabil,
biztonságos, hosszú távú partnere a
városnak.” – mondta köszöntőjében
a polgármester.
Török László, a gyár ügyvezető
igazgatója is hitet tett a további
fejlesztések mellett: „Számunkra nagyon fontos, hogy ezt a vállalatot, ezt a
gyártóbázist ne csak azért ismerjék el,
mert jó minőségű termékeket gyárt, hanem azért is, mert olyan munkakörülményeket, kibontakozási lehetőségeket
kínál a magyar fiataloknak, mérnököknek, melyben tovább lehet fejlődni.”

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

A forgalmi rendet október 17-ig módosították

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

A beruházás során – előreláthatólag
október 15-től december 10-ig – szakaszosan lezárják a fél pályát a Széchenyi út Vörösmarty tér irányába
vezető ágán a Horvát István út és az
Esze Tamás utca között. A lezárások
a gépjárműforgalmat lassíthatják,
torlódásokra kell számítani!
Forrás: ÖKK

Fotó: Simon Erika

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Fotó: Kiss László

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

A Fehérváron gyártott szivattyúk az egész világba eljutnak
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Megemlékezések az aradi vértanúkról
Kovács V. Orsolya
Székesfehérváron idén a Corpus Hungarikum-szobornál tartják az aradi vértanúk napja alkalmából
rendezett megemlékezést.

Az esemény október 6-án pénteken
11.30-kor kezdődik a Jávor Ottó téren.
Ünnepi beszédet mond Vizi László
Tamás, a Kodolányi János Főiskola
oktatásigazgatási rektorhelyettese. Az
eseményen részt vesz Vargha Tamás
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Szakmai gyakorlaton a Városgondnokságnál

honvédelmi államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője és
Cser-Palkovics András polgármester.
Október 5-én is lesz már megemlékezés, ekkor a Fidelitas tartja hagyományos fáklyás felvonulását az aradi vértanúk emlékére. Beszédet mond Párkányi
Eszter, a Fidelitas szóvivője. Gyülekezés 18.30-kor a Zichy ligetben, érkezés
a Hősök terére 19 órakor. A szervezők
kérik, hogy a résztvevők gyertyát vagy
fáklyát vigyenek magukkal!

Idén nyáron ötvenöt diák volt részese a
Városgondnokság mindennapi munkájának, tevékenységének a duális képzés
keretében. Köztük van olyan, aki szeptembertől újra bekapcsolódott a cégnél folyó
munkába.

A duális képzés alapkoncepciója, hogy a tanulók az elméleti
ismeretek elsajátítása mellett
már az iskolai időszakban megszerezzék a gyakorlati tudást. A
Városgondnokságnál jelenleg
tizenkét diák dolgozik, akik ta-

nulmányaik elvégzése után akár
főállást is kaphatnak a cégnél.
A Városgondnokság az idei évtől
kezdve áll a középiskolás tanulók
rendelkezésére, azonban felsőoktatásban tanuló hallgatók már
jártak a cégnél korábban is a duális képzés keretében. Volf Ernő, a
Városgondnokság duális képzési
koordinátora kiemelte: a cégnél
dolgozó diákok a havi bér mellett
helyi buszbérletet is kapnak,
mellyel eljuthatnak a számukra
kijelölt munkaterületre, de a tanulmányi átlagtól függően plusz
kiegészítés is jár nekik.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége 2016 végén az ukrajnai háborús helyzetre való tekintettel száztizenötmillió forintot gyűjtött össze kárpátaljai települések megsegítésére. Fehérvár ebből ötmillió
forintot adományozott. Városunk már korábban közgyűlésen határozott két nélkülöző kárpátaljai
település megsegítéséről. Az elmúlt napokban a Deák Lajosné, Székesfehérvár önkormányzata határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatainak tanácsnoka és Juhász László önkormányzati képviselő
vezette székesfehérvári delegáció tett látogatást a megsegített falvakban, Nagyborzsován és Csetfalván, valamint Gut község óvodájába is eljuttatták a fehérváriak támogatását.
L.B.

Kép: Zsiday Ádám

Fotó: Lugosi Balázs

Székesfehérvári segítség Kárpátaljának

Dávid Renáta

Hir Kinga szárazépítőnek tanul a Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában, vagyis álmennyezet, álpadló, gipszkarton falak építését tanulja, és nem először vesz részt
a Városgondnokság munkájában

Modern kazánok érkeztek
A Király sorról a Bakony utcába költözik a
Széphő Zrt. egyik telephelye. A költözés a
leglátványosabb eleméhez érkezett a múlt
héten.

Tavaly novemberben született
önkormányzati döntés arról, hogy
megszüntetik a termelőkapacitást
a Széphő Király sori telephelyén.
Az új központ egy része a Bakony

utcában lesz. A nagyszabású fejlesztés keretében múlt héten csütörtökön megérkezett az új gázkazán is, melynek köszönhetően a
beruházás igen látványos részéhez
érkezett. Egy nappal később pedig
még egy fűtőegységet szállítottak
a szakemberek Németországból,
így két, egyenként húsz megawattos kondenzációs melegvíz-kazán
került a Bakony utcába, a legkorszerűbb technológiával felszerelve.

Képek: Burján Zsigmond

Szabó Petra

A daru és több ember is kellett a kazán mozgatásához

A monstrum éppen befért a csarnok ajtaján

A negyvenkét tonnás monstrumokat daruval emelték le a kamion
platójáról, majd a szakemberek
bevontatták őket a helyükre, és
bekötötték őket a rendszerbe.
Ezek a kazánok a kondenzációs
technológia révén jelentősen jobb,
száz százalék feletti hatásfokkal
dolgoznak, hiszen a füstgázból is

visszanyerik a hőt, amire a régi
kazánok nem voltak képesek. A
lecserélt eszközök nyolcvan-kilencven százalékos hatásfokához képest ugyanannyi gázból jelentősen
több hőt állít elő az új rendszer.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.
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Isten gyermekei

Látrányi Viktória

„Én nem tudom, mi történt vélem
akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit
eltemettem rég, a gyerekkor.” – Kosztolányi Dezső eme idézete fogadja
a kiállítótérbe érkezőket. Az idézet
szerves része, fontos egysége az
Isten gyermekei címet viselő tárlatnak, éppúgy, mint a negyven képből álló sorozat és a tárlat főképe,
a Jézus-torzó. Három egység, mely
egy hangulatot, egy gondolatiságot
képvisel, s egy kiállításon keresztül mutatja meg a világ és az élet
dolgait, a létezést, Istent.
Hegedűs 2 László a rá jellemző
letisztult formanyelvvel, intellektuálisan telített műveivel elgondolkodásra készteti az embert. A
tárlat fő képe a Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum kortárs
gyűjteményének a része. Különleges technikával készült. S ha
elhaladunk előtte, magunk is
lenyűgözve tapasztalhatjuk, ho-

Kép: Megyeri Zoltán

Isten gyermekei címmel nyílt meg Hegedűs
2 László kiállítása Budapesten az Ars Sacra
Fesztivál keretében. Különleges atmoszférája van a helynek, mely erősíti a tárlat
hangulatát, mondanivalóját. A kiállítás
október tizenharmadikáig látogatható a Szent
István-bazilika harmadik emeletén.

Hegedűs 2 László képzőművész, fotóművész és filmrendező kiállítása a budapesti Szent István-bazilika Lovagtermében tekinthető meg

gyan tűnik elő az egyik képből egy
másik alkotás.
„Lentikurális technikának nevezik ezt,
amivel az említett munka is készült.
Több fajtája létezik: van egy olyan,
ami térben érvényesül. Van olyan is,

Vasárnap zárul a jelentkezés!
Kovács V. Orsolya
Október nyolcadikáig van lehetősége jelentkezni a tizennégy és huszonkilenc év közötti
Fejér megyei fiataloknak a Fehérvár Hangja
tehetségkutató versenyre.

Idén a zsűri tagjai között lesz Fehér
Adrienn énekesnő, aki már 2015ben is részt vett a döntősök felkészítésében, akkor a közös dalok
betanulása során a hangképzés gyakorlásában segített a fiataloknak:
„A tehetség mellett nem hiányozhat az
énekesi pályára készülőkből a kitartás
és a szorgalom valamint a nyitottság
a szívükben, lelkükben, elméjükben,
gondolataikban. De aki jelentkezik egy
ilyen tehetségkutatóra, abban már biztosan megvannak ezek az adottságok.
Akarjon a világot befogadva fejlődni,
legyen kellően elszánt és érdeklődő,
akkor csak nyerhet a részvétellel!”
Az első megmérettetés, a zárt körű
előválogató október 14-én lesz a
Petőfi Kultúrtanszéken.

A Fehérvár Hangja tehetségkutató versenyt kétévente rendezik meg

Hegedűs 2 László különleges
eszközrendszerével – mely a képzőművészet, a fotó, a film és akár
az irodalom területét is magában
hordozza – nagyon jellegzetes
vizuális műfajt teremtett. Módosít,
transzformál, újrakomponál, míg
meg nem születik belőle valami
új, különleges, csak rá jellemző
dolog. A három fő alkotóelem önmagában is beszél a látogatókhoz,
ugyanakkor egységet is alkot.
„Hangulatilag jól összefügg az anyag,
és van egy gondolati szála is. A gyerekek azok, akik legkevesebbet tudnak
a körülöttük lévő világról, de legalább
ilyen keveset tudnak a felnőttek is a
létezésről. Valahol a gyerekekben, a
születésben, a tudatban vagy átvitt
értelemben a hitben, a természetben,
tehát röviden a létezésben található
meg Isten.” – fogalmazott a művész.
Asszociációs játékra is hív minket
az alkotó, s mindannyian felfedezhetjük saját gyermekkori énünket,
a hozzánk hasonló gyermeket.
„Negyven képből van lehetősége,
esélye annak, hogy mindenki megtalálhatja gyerekkori hasonmását,
mint ahogy én is találtam egyet. De
másokkal is ugyanígy előfordulhat,
hogy feleleveníti a gyermekkort,
amiben élte az életét.” – magyarázta
Hegedűs 2 László.

Fáklyás felvonulás az állatokért

Fotó: fehervarhangja.hu archív

Negyedik alkalommal keresik
a megye legjobb énekeseit. A
december 9-én látványos színpadi
show-val záruló tehetségkutatóban
a résztvevőket hangképzés, színpadi mozgás, stílus és öltözködés
terén is neves szakemberek segítik
a felkészülésben. A mentorok
között lesz Váradi Eszter Sára, a
Vörösmarty Színház színművésze,
Rovó Tamás, a Vörösmarty Színház táncművésze, koreográfusa és
Vörös Janka énekesnő is.

ami animációban, és olyan, ami ha
elhaladunk előtte, akkor változik az
egyik kép a másikba. Ez az utóbbi,
ami erre a kiállított képre is vonatkozik.” – mondta el kérdésünkre a
képzőművész.
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Kovács V. Orsolya
Október negyedikén volt az állatok világnapja. Az idén huszonöt éves HEROSZ Fehérvári
Állatotthon fáklyás felvonulással emlékeztet az
állatok jogaira október hetedikén, szombaton.

Szombaton este hét órára várják
az állatbarátokat és kedvenceiket
az Alba Plaza elé a szervezők: a
HEROSZ Fehérvári Állatotthona
és a Dog Garden Kutyapanzió,
Kutyanapközi és Kutyaiskola a
Fehérvár fényei elnevezésű rendezvényre.
Krepsz Gyöngyi, a Fehérvári
Állatotthon vezetője lapunknak
elmondta: a rendezvény díjátadóval
indul, ekkor hirdetik ki a huszonöt
éves évforduló alkalmából általános iskolásoknak meghirdetett
rajzpályázat és novellaíró-pályázat
eredményeit. A pályázatra ötvenöt rajz és tíz novella érkezett. Ezt
követően lesz a fáklyás felvonulás,
mely az üzletközponttól indulva a
Palotai úti felüljárón, majd a Liszt
Ferenc utcán, a Városház téren és
a Fő utcán át tart a Hotel Magyar
Királyig. A fáklyás felvonulást még
színesebbé teszik a tűzzsonglőrök,
akik a végállomáson is bemutatót
tartanak, és lesz fényfestés is. A
szervezők kérik, hogy a résztvevők
hozzanak magukkal fáklyákat
vagy biztonságosan égő gyertyákat,
mécseseket.
Szintén az állatok világnapjához
kapcsolódóan plakátkiállítás nyílt
a Fehér Palota emeleti folyosóján.
A plakátok az állatvédelmi munka
valóságát, mindennapjait mutatják

Fotó: Huszár Zoltán

közéleti hetilap

Hálásak a gondoskodásért, az odafigyelésért

be. A tárlat október 8-ig látogatható. A képek révén az emberek
rájöhetnek arra, hogy ők is sokat
tehetnek az állatvédelemért a
kedvenceik megfelelő tartásával,
ivartalanításával és környezettudatos vásárlással.

Az állatok védőszentje
Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik Assisi Szent Ferenc, az állatok
védőszentje halálának évfordulóján.
A rendalapító szent a legenda szerint
nemcsak értette az állatok nyelvét,
hanem beszélgetett is velük, s már
a tizenharmadik század elején azt
hirdette, hogy mindent szeretnünk
kell, ami körülvesz minket, legyen az
élő vagy élettelen.

FehérVár
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Sokadalom Szent Mihály napján
Vakler Lajos

Az újjávarázsolt szabadtéri színpad
megnyitása óta megannyi színvonalas kulturális találkozóval ajándékozta meg a városrész polgárait. Szigli
István, a városrész önkormányzati
képviselője bízik benne, hogy a
tradicionális szárazréti programok
rövidesen még inkább kiteljesednek:
„Kilenc évvel ezelőtt azon gondolkodtunk, melyik lehet az az őszi esemény,
amellyel hagyományt lehet teremteni.
Mivel Székesfehérváron jellemző volt
Szent Mihály tisztelete, ezt választottuk.
Olyan eseményt rendezünk, mellyel
lezárjuk a nyarat, és megnyitjuk az
őszt. Az emberek várják, hogy minden
évszakban olyan színvonalas ünnepeket
hozzunk ide Szárazrétre, melyek erősítik
az összetartozást. Így jutottunk el a
tavaszköszöntőtől a szeptember végi
sokadalomig. A programok zömében
most még nézőként vehetnek részt a
látogatók, de minden fejlesztés azt a célt
szolgálja, hogy a jövőben aktív, cselekedtető programokat szervezhessünk.”
A Szárazréti Óvoda gyermekei minden évben lélekmelengető műsorral
varázsolják el a közönséget. Ezúttal

Fotó: Simon Erika

Kilencedik alkalommal várta vendégeit a Szent
Mihály-napi Sokadalom. A Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ hagyományos ünnepén
színes programok várták a székesfehérváriakat.

Színpadon a szárazréti ovisok

sem volt másként, az óvó néniknek
köszönhetően az ovisok idén is
kitettek magukért.
Az óvodás csoportok mellett a
Szárazréti általános iskola diák-

jai is felléptek. Az egész napos
programkavalkádban a közönséget
szórakoztatta továbbá az Apacuka
zenekar, Bokányi Zsolt és Grasics
Anita, a Felicita Táncegyüttes.

Megcsodálhatták a Magyar Királyi
Kardforgatók Rendjének produkcióját, az est zárásaként pedig a közönségkedvenc Karthago együttes
fergeteges koncertjét.

Tizenkettedszer versengtek a sárkányhajók
Kovács V. Orsolya

Ha nem is volt egészen olyan
meleg, mintha tényleg nyár
eleje lenne, de a verőfényes
napsütés bizony kicsit-nagyot
kicsalogatott a szabadba.
Szombat délutánra megtelt
a játszótér is a tó mellett,
ahonnan szintén kiválóan
rá lehetett látni a csillámló
hullámokon suhanó sárkányhajókra. Így nem csoda, hogy
rengetegen kint töltötték
akár az egész napot is a több
mint egy évtizede népszerű
programon.
Idén rendezték meg tizenkettedik alkalommal a Székesfehérvári Sárkányhajó-fesztivált. A kétnapos program
szervezője a Magyar Sárkányhajó-szövetség, a szervezet
elnökével és örökös tiszteletbeli elnökével közösen Östör
Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok köszöntötte a
résztvevőket szombaton.
A program pénteken a Nebuló
Kupával kezdődött, szombaton pedig negyvenhat felnőtt
csapat szállt vízre.

Fotók: Kiss László

Szinte majálishangulat uralkodott
szeptember utolsó két napján a Csónakázó-tónál, a 12. Sárkányhajó-fesztiválon. Sátrak és kockás plédek a fűben,
piknikező társaságok, a hangszórókból
Hungária-számok csendültek fel...

Negyvenhat csapat mérkőzött meg

Valóban fesztiválhangulat uralkodott

Mi is az a sárkányhajó?

Elszánt küzdelem a vízen

A Wikipédia leírása szerint a
sárkányhajó egy olyan tizenkét és
fél méter hosszú, kenutípusú hajó,
melyet elöl sárkányfej, hátul pedig
sárkányfarok díszít. A sport története
több mint kétezer évre nyúlik vissza,
és Dél-Kínából indult. Ázsiában
egy-egy fesztiválon akár több száz
hajó is verseng egymással. Európában
a nyolcvanas évek óta népszerű a
sárkányhajózás.

közéleti hetilap
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Vakler Lajos

Látványos rendezvénnyel ünnepelték a zene világnapját

továbbá szintén Arany Diplomát és Az év
kórusa címet a Teleki Blanka Gimnázium
Vegyeskara. Az év kórusa lett a Kodály
Legkisebbek Kórusa, Arany Diplomát
kapott a Kodály Zoltán Iskola Kicsinyek
Kórusa. A Kodály Zoltán Gimnázium
Vegyeskara szintén Az év kórusa cím elismerésben részesült, valamint Országos
Dicsérő Oklevelet kapott a Kodály Zoltán
Gimnázium Fiúkara és Leánykara.

Néptáncosok rúgták a bőrt
Vakler Lajos
A Bregyó közi Sportcentrum szombaton is
megtelt élettel. Az amatőr táncegyüttesek
hagyományos találkozóján tizennegyedik
alkalommal mérték össze tudásukat a táncos
lábú legények, hogy ezúttal a futballpályán
mutassák be mozgáskoordinációs készségeiket.

Ének-zenei Általános Iskola tanítónője
vehette át. A pedagógus 1978-tól dolgozott a Kodályban, tavaly vonult nyugdíjba: közel negyven éven át meghatározó
pedagógusa volt az iskolának.
A rendezvényt Kodály Zoltán Kállai
kettős című műve zárta, melyben
közreműködött a város zenekara, az
Alba Regia Táncegyüttes és a Fehérvár
Összkar.

Diákok és tanáraik kiállítása Öreghegyen

a pályán, s a pályán kívül.
A pécsi, gyöngyösi, salgótarjáni,
veszprémi, budapesti, százhalombattai, abai, dégi, dunaújvárosi
fiúk, kiegészülve a vendéglátó
székesfehérváriakkal bizonyították,
hogy a színpadon túl is megbirkóznak a legnépszerűbb mozgásformával. A néptáncos szurkolói
csoportba tömörült lányok pedig
megmutatták, hogyan lehet hangorkánnal segíteni a fiúkat. A tornagyőzelmet idén az abai együttes
szerezte meg, a legjobb szurkolótábor díját pedig a salgótarjáni
lányok érdemelték ki.

Vakler Lajos
Tanár–diák-kiállításra invitálták a képzőművészet iránt érdeklődő székesfehérváriakat
az Öreghegyi Közösségi Házba. A rendhagyó
tárlaton a Gorsium Művészeti Iskola növendékei és művésztanárai munkáiba nyerhettek
bepillantást.

A kiállítás kiváló lehetőséget adott
a tehetséges fiataloknak, hogy a pe-

dagógusok mindennapokban nyújtott segítségét, művészeti útmutatását saját alkotó képzeletükkel
társítsák, tárgyiasítsák. A tanárok
számára pedig különleges kihívást
jelentett az alkotói alázattal, oktatói
felelősséggel végzett munkájuk
után megmutatni a bennük rejlő
művészi individuumot, mindazt,
ami a köznapokon kisegíti őket a
paletta magányában.

Fotó: Simon Erika

A TÖFI kupa résztvevői, mármint
a Táncosok Összeröffenésének
tizenkét csapata kiváló hangulatú
mérkőzéseken mutatták meg technikai képzettségüket. Az eredmény
sem volt ugyan másodlagos, de a
lényeg mindenképpen az együttlét

Kodály Angyalkert című kórusműve,
majd a Székelyfonó népdalai után újabb
díjátadás következett: elismerést kaptak a
Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola valamint a Zentai
Úti Általános Iskola tanárai és diákjai,
akik kiemelkedő országos versenyeredményeket szereztek az elmúlt tanévben.
A Fricsay Richárd zenei díjat Gottliebné Kálmán Terézia, a Kodály Zoltán

Kép: Pintér Norbert

Székesfehérvár hagyományos módon
egész estés rendezvénnyel ünnepelte a
zene világnapját. A város gyermek- és
ifjúsági kórusai, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Tilinkó együttes, az
Alba Regia Táncegyüttes előadásában
népdalok, táncok, kórus- és zeneművek
csendültek fel.
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a rendezvény
büszkeséggel tölti el – látva a jelenlévő
ifjú és felnőtt énekeseket, táncosokat, hallgatva a zeneműveket, melyek
mind-mind a város kulturális életének
hordozói.
A megnyitót követően Selmeczi György
zeneszerző Alba Felix – Ó, szép fényességes hajnal! című, a város és az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar felkérésére
komponált szimfonikus költeményének
ősbemutatóját hallgathatta meg a közönség, a komponista vezényletével.
A darab után átadták az Éneklő Ifjúság díjait. Arany minősítést kapott a
Ciszterci Gyermekkar, Arany Diplomát
a Teleki Blanka Gimnázium Fiúkara,

Fotó: Simon Erika

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész és az
UNESCO Zenei Tanácsának kezdeményezésére 1975 óta
ünnepeljük a zene világnapját. Székesfehérváron az
Alba Regia Sportcsarnokban immáron tizenharmadik alkalommal megrendezett nagyszabású gálán ez évben is
együtt ünnepelt a székesfehérvári zenei élet színe-java.

Tanítani való mozdulat, mint a színpadon

A tárlaton párban járt a gondolat és a megvalósítás
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Gasztrodélután a Petzben

Duke Ellington, a kortárs magyar irodalom és
a gulyásleves – ez az elsőre furcsán ható triász
találkozott szeptember utolsó szombatján a
Petz Sörözőben. Hogy mi az összefüggés? A
kortárs magyar irodalom négy alakja, Bozsik
Péter, Gellén-Miklós Gábor, Totth Benedek
és Babiczky Tibor látogatott el a Fehérvári
Irodalmi Napokra.

Fotó: Oláh Gergely

Ismét megrendezésre került a
Fehérvári Irodalmi Napok, tizenegy

A kondérban Bozsik Péter főzte gulyás rotyogott, mindeközben az irodalmárok sztorizgattak – étkekről, írásokról, élményeikről

helyszínen várták az érdeklődőket hat napon keresztül. Jelen volt
többek között Bereményi Géza és
Závada Péter, fellépett Ujj Zsuzsi és
Darvas Kristóf, de színházi előadásokat is láthattak a nézők. Akik pedig
a Petz Söröző környékén jártak
szeptember utolsó szombatján, Duke
Ellington zenéjére figyelhettek fel –
nem véletlenül. Ráadásul a jazz és
az amerikai zene egyik legnagyobb
hatású alakja ezúttal rendhagyó
módon gulyásillatban vezényelt –
és a kortárs irodalom négy alakját
vezette fel.
A gasztrodélután a FIN része volt,
a kortárs magyar irodalom négy
A beszélgetést Babiczky Tibor moderálta
alakja, Bozsik Péter, Gellén-Miklós
Gábor, Totth Benedek és Babiczky
Tibor látogatott ez alkalomból Fehérvárra. Összekötötték szinte az összes
érzékszervet: kellemes kerthelyiség,
finom illatok, finom falatok, felolvasás és beszélgetés – minden adott
volt egy rendhagyó, ám emlékezetes
délutánhoz. „Enni mindenki szeret.
Olvasni, verseket, prózákat hallgatni
nem feltétlenül mindenki, de azért sok
kapcsolódás van a gasztronómia és az
irodalom között. Elég, ha csak a múltat
vesszük alapul – gondoljunk Krúdy
Gyulára, Hunyadi Sándorra vagy
éppen a kortárs magyar irodalomból
Cserna-Szabó Andrásra!” – mondta
A szombati program az éjszakába nyúlt. Este nyolctól lugaskoncert várta az irodalomszeretőket
Babiczky Tibor költő.
Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf előadásában.
Fotó: Kiss László

Szabó Miklós Bence
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Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

Reformáció a népművészetben
Vakler Lajos

Kovács Béla Sándor önkormányzati
képviselő, a Reformáció Emlékbizottság elnöke, Varró Ágnes néprajzkutató, Szenczi Jánosné, a Fehérvári
Kézművesek Egyesülete elnöke, a
házigazda Bencze András evangélikus lelkész, püspökhelyettes és a
Hungaricum együttes köszöntötte a
látogatókat.
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél
gazdagabb a múltad, annál inkább
több fonálon kapaszkodhatsz a
jövőbe.” Babits Mihály eme gondolatainak jegyében nyitották meg A
reformáció történelmi és kulturális
öröksége az élő népművészetben
című kiállítást. Szenczi Jánosné a
kiállítás megnyitóján megerősítette,
hogy a kiírásnak megfelelően olyan
tárgyak születtek, melyek méltóak
a reformáció emlékévének szellemiségéhez: „Annak jegyében írta ki a
pályázatot a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége és a Reformáció Emlékbizottság, hogy a népművészet eszköz- és
motívumrendszerével idézzük meg, mit
kapott a reformációtól a művészet, s mit
tud ebből visszaadni. A pályázati kiírás
feltétele az volt, hogy olyan alkotások
készüljenek, melyek egyházi rendelte-

Kép: Halász István

Három megye, Fejér, Komárom-Esztergom és
Veszprém népművészei is részt vettek azon a
pályázaton, amit a Reformáció ötszáz éve című
rendezvénysorozat jegyében hirdettek meg. A
tárlatnak az Evangélikus Közösségi Ház adott
otthont.

A kiállításon megjelent a reformáció népművészetének letisztult egyszerűsége is

téshez is kapcsolódnak, hogy az egyházi
szertartások kellékei megújuljanak, és a
megszületett alkotások ezt megerősítsék.”
A tárlat lehetőséget adott arra, hogy
a népművészet mesterei, az egyesületek tagjai alkotásaikkal megtalálják
és közreadják a reformáció ötszáz
évének és a ma népművészetének
kapcsolódási pontjait. Varró Ág-

nes, a Szent István Király Múzeum
néprajzkutatója, a kiállítás kurátora
fontosnak tartja, hogy a népművészek olyan alkotásokkal jelentkeztek,
melyek méltóak az évfordulóhoz:
„Összesen ötvenhat alkotás látható
itt huszonkilenc művésztől. Ezek az
alkotások a református templomi
felszereléshez, berendezéshez kötöttek.

Túlnyomó részben hímzéseket láthatunk,
kehelytakarókat, oltár- és úrasztalterítőket, úrasztalkendőket. Kerámia anyagok
is készültek, és kelyhek, fából készült
festett kazetták teszik teljessé a kiállítást.
Elsősorban olyan tárgyakat láthatunk,
melyek a református templomokban
mindennaposak, és a népművészet
hordozói.”
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Álláspiac

2017. október 5.

Állásbörze és felsőoktatási expó októberben
Kovács V. Orolya

Két fontos eseménynek ad helyet októberben az Alba
Regia Sportcsarnok: október tizenhatodikán, hétfőn az
Alba Regia Felsőoktatási Expó, másnap, kedden pedig a
Fejér Megyei Hírlap állásbörzéje várja az érdeklődőket.

Az első napon a továbbtanulóknak
kínál lehetőséget az expó, a következő
nap pedig az álláskeresőké. A programokról Mészáros Attila alpolgármester,
Juhász Zsófia, a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője és Borsos
Dávid, a PLT Kiadói Kft. megyei értékesítési vezetője tájékoztattak.
Mészáros Attila alpolgármester kiemelten fontosnak nevezte azt a szektort,
melyet a program megszólít, hiszen a
munkaerőhiány kihat a gazdaság fejlődésére. Hangsúlyozta, hogy most már
három helyi felsőoktatási intézmény
kínál komoly alternatívát a továbbtanulás előtt állóknak. A Corvinus Egyetem
Székesfehérvári Campusa, az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a
Kodolányi János Főiskola mutatkozik
be a duális partnervállalatokkal együtt.
A duális képzési forma lényege, hogy a
hallgatók, miközben nappali tagozaton
tanulnak, egyidejűleg gyakornokként
dolgoznak a képzésben résztvevő és a
tanulmányokhoz kapcsolódó gyakorlati
oktatást nyújtó vállalatnál. A diákok
ilyen módon naprakész szakmai
gyakorlati ismereteket szereznek és

megismerkedhetnek a szakterületüket
érintő legújabb technológiákkal is.
A duális képzésben foglalkoztatott
hallgatók munkabért kapnak (az állami
ösztöndíjrendszer juttatásai mellett),
így már a tanulás során pénzt keresnek, önfenntartóvá válhatnak akár az
egyetemi éveik alatt. Az Alba Regia
Felsőoktatási Expo helyszíne idén is az
Alba Regia Sportcsarnok, ahol 2017.
október 16-án 13 és 18 óra között várják az érdeklődő diákokat és szüleiket
a kiállító szervezetek.
A szervezők azon dolgoznak, hogy az
odalátogató fiatalok beszélgessenek
a cégek, egyetemek képviselőivel: a
diákoknak egész délután szerveznek
programokat, a megszólításukban
a játéknak is lesz szerepe, valamint
olyan anyagokat is készítenek, melyek
a duális képzésben már résztvevők
tapasztalatait osztják meg.
A szakkiállítást követő napon állásbörze várja az álláskeresőket. A börzét

A Tubi-car Szerviz Kft.
székesfehérvári telephelyű
kultúrált műhelyébe

autószerelőt keres!

Bérezés: megegyezés szerint.
Érdeklődni: minden nap,
17 óra után a
+36-30/833-84-54-es telefonszámon.

Székesfehérvár önkormányzata a Fejér
Megyei Hírlappal közösen szervezi
október 17-én, kedden. A kiállításnak több éves hagyománya van már
a városban, a rendezvény a kiállítók
és az érdeklődők számára egyaránt
vonzó. Az elmúlt évben majdnem
harminc kiállító, vállalkozás, intézmény és munkaerő-közvetítő hozta el
ajánlatait.
Az aktív álláskeresők mellett azok is
segítséget kaphatnak az állásbörzén,

akik váltani szeretnének, új munkalehetőséget keresnek vagy az eddigi
mellé más szakmát tanulnának, hiszen
az érdeklődők az állásajánlatok mellett
képzési és átképzési lehetőségekről,
a felnőttképzéssel valamint a diákmunkával kapcsolatos kérdésekről is
tájékozódhatnak.
Az állásbörzének is a sportcsarnok ad
helyet, ahol 10 és 18 óra között várják a
cégek az álláskeresőket, érdeklődőket.
Forrás: ÖKK

Kiszállítói és Raktáros állás
Székesfehérvári munkavégzésre keresünk
sofőr illetve raktáros kollégákat hosszú távra,
B kategóriás jogosítvánnyal.
További információ:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár,
Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Irodai Munkatárs

Adminisztrációs feladatok
elvégzésére keresünk kollégákat,
hosszú távra.
További információ:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár,
Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
Székesfehérváron a KÖFÉM és a
VIDEOTON területén

Gépkezelő,
Összeszerelő
Gépi és kézi beültető
Amit kínálunk:
• határozatlan idejű munkaszerződések

• megemelt alapbérek + bónuszok
• magas béren kívüli juttatási csomagok
• ingyenes vállalati buszjáratok több
irányból

Telefon,
elefon, sms
sms,, viber
elérhetőség:
06 20 915 5994
Facebook.com/pannonjob
Facebook.com/
pannonjob

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közszolgálati bérlakás pályázat
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 1202/2017. (IX.28.) GSzB számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Cím

55 m2

1+2

összkomfortos

30.250,-

Erzsébet u. 8. 1/3.

54 m2

2

összkomfortos

29.700,-

Helyiség címe

1. Jancsár utca 9. 3. jelű
2. Kossuth utca 15. tetőtér I.
3. Kossuth utca 15. tetőtér III.

Bérleti díj
(Ft/hó)

Jancsár utca 1. 3/1.

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

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének
időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 22/511-328 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
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 pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 03. (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.

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

5 év
5 év
5 év

1.000,1.220,-/500,1.220,-/500,-

5 év
5 év

360,360,-

ÜZLETEK/IRODÁK
35
üzlet/iroda
15+13
iroda
13+11
iroda

Havranek J. utca 10. 2. jelű
Móricz Zsigmond utca 42.

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

Megnevezés

GARÁZSOK
garázs
garázs

24
17

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti
szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi
igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. október 4.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 27-én 12.00 óráig
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

A Fehérvár Televízió műsora október 7-től 13-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 10. 7 SZOMBAT

2017. 10. 8. VASárnAp

2017. 10. 9. Hétfő

2017. 10. 10. Kedd

2017. 10. 11. SZerdA

2017. 10. 12. CSüTörTöK

2017. 10. 13. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 1. rész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: László István
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Ábrahám Zoltán
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:35 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Hanga Zoltán
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Fehérvár AV19 – Dornbirn
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Boda
Róbertné Jenka
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos
magazin
19:50 Hőlégballon-karnevál
20:20 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat
7-8. rész (12)
21:10 Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Matuz János
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Boda
Róbertné Jenka
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 1. rész
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: László István
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Falco-Szombathely
– Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Schultz György
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat
9-10. rész (12)
20:40 Közéleti és Kulturális Szalon
21:40 A hét hírei – ismétlés
22:00 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 Kvantum – tudományos
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:
Schultz György
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 2. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Alba Fehérvár KC – Vác
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 2. rész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Ábrahám Zoltán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd – a Seusorejtélyek nyomában 4. rész
21:10 Aqvital FC Csákvár
– Szolnoki MÁV FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:50 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:30 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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Ábrahám Zoltán
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Horgos Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 A DOKTOR 5. rész – az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
20:40 Közéleti és Kulturális
Szalon
Műsorvezető: Benkő
Andrea. Vendégek: Altorjai
András és Drahos Béla
21:40 Zenei világnap
2017 1. rész
22:25 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:05 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 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
Zoltán. Vendég:
Horgos Tamás
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szalai Nikolett
18:30 A DOKTOR 5. rész
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Alba Fehérvár – DEAC
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 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: Vakler Lajos.
Vendég: Szalai Nikolett
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Drahos Béla
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Zenei világnap 2017 2. rész
21:20 Tudományos esték sorozat
1. rész – Havasi Bálint: A
titokzatos kelták régészeti
hagyatéka Zalában
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 9. 20:15 Alba Fehérvár KC – Vác kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről

FehérVár
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Eladhatatlan házak Fehérváron
Társadalmi kórkép vagy gazdasági megfontolás?

Papp Brigitta
Esetleg mindkettő egyszerre? Talán nem
árulok el nagy titkot azzal, hogy bizony
van az az ingatlantípus, ami a CSOK okozta
nagy rohanásnak is masszívan ellenáll. Itt
Székesfehérváron is.

A hetvenes, nyolcvanas években
épült, többgenerációs, emeletes
vagy szinteltolásos családi házak
piaca beragadt, mint söröskocsi
a sárba, és a CSOK-rakéta sem
tudta kirántani belőle. Nem
úgy, mint a paneleket! Az okok
prózaian egyszerűek, ám mégis
többrétűek, ahogy Czigola Emil
ingatlanszakértő vázolja.
Az egyik talán valahol kórképe

is a mai társadalmunknak: a családok egyszerűen nem igénylik
több generáció együttélését. A
másik ok azonban még ennél
is tisztább. Az ingatlantulajdonosok makacsul ragaszkodnak
elképzeléseikhez, már ami az
árakat illeti, így nem éri meg
ezeket a betonmonstrumokat
megvenni. Ha végiggörgetjük
a hirdetéseket, láthatjuk, hogy
Székesfehérváron többnyire
negyvenmillió forint fölött szeretnének kapni az ilyen típusú,
akár erősen felújításra szoruló
házakért. De van még ennél bőven feljebb is, hatvannégy millió
forintért is találni eladásra kínált
ikerházat.

Vagy akad 1983-ban épült, jó
állapotúnak titulált, de láthatóan némi korszerűsítésért és
szigetelésért kiáltó, ötvenhét
millió forintra taksált szép,
nagy ház is.
„Ha valaki kétszázötven négyzetméter alapterületű épületet keres
– mint amekkorák többnyire ezek
az épületek – akkor inkább az új
építésűt választja, úgy is, hogy jelentős, száz-százötvenezer forintos
négyzetméterár-különbség van a
régi és az új típus között. Simán
kérnek ötvenmillió forintot egy láthatóan korszerűtlen, palatetős régi
házért az Öreghegyen, miközben
ennyiből telekvásárlással együtt
már újat lehet építeni ugyanebben

a városrészben.” – mondja Czigola Emil.
A döntés tehát a régi és új között végtelenül logikus, főként,
hogy az elsőre jelentősnek
tűnő árkülönbség a beköltözés pillanatára kiegyenlítődik.
Miért? Mert a tapasztalat az,
hogy a használt ingatlant fel
kell újítani. A hetvenes-nyolcvanas években épült házakban
ugyanis többnyire még ma is a
harminc-negyven évvel ezelőtti
kazánok és burkolatok várják
az érdeklődőt, így a korszerűsítés és a felújítás hamar felemészti a látszólagos árelőnyt.
Vegyünk csak egy listát, mit is
csinál(na) az egyszeri ember, ha

Októberi feladatok a kertben
Kisebb esővel indult az október, ami a nagyon száraz
nyár után felüdülés a földnek,
azonban bosszúság a szüretelőknek. A kert végre alkalmas a
munkára, ez a kis eső lehetővé
teszi a gyomtalanítást, és az
ásást, rotálást. Ne feledkezzünk meg a talajfertőtlenítésről sem, használjuk a megszokott
talajfertőtlenítő szereket. Ilyenek a talajban
gázosodó Force 1,5G, a komoly hangyairtó
hatással ugyancsak rendelkező Picador, vagy
a biológiai növényvédelemben szintén használható Bora, vagy Artis. Mindegyik szer közös jellemzője, hogy a talajba be kell dolgozni,
mert a talaj felszínére szórva nincs hatása.
Szükség is van a frissen forgatott földre,
ugyanis ilyenkor kell elvetni az áttelelő zöldségféléket. Ha hosszú őszünk lesz, akár még
ebben az évben szedhetjük a sóska, vagy a
spenót első zsenge leveleit. Az áttelelő borsó
és a saláta még ősszel kibújik a földből, hogy
palántaként vészelje át az előtte álló telet.
Október végéig mindkettőnek a földbe kell kerülnie, hogy megerősödjön a tél előtt. Érdemes
vörös-, vagy lilahagymát duggatni. Dughagymák közül a makóit csak újhagymának javaslom, mert nyáron felmagzik, viszont kapható a
Shakespeare, vagy a Radar, ami felmagzásra
nem hajlamos, és a nyár elején már felszedhető fejes hagymát ad. Ha szép hosszú fehér
szárat szeretnénk növeszteni, akkor ne felejtsük el folyamatosan feltölteni a hagymát, hogy
hosszú föld-alatti szárat képezzen. Sokszor
hallom, hogy sokan azért nem raknak ősszel

Horoszkóp
október 5. – október 11.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Mostanában elfelejt dolgokat, kihagy az agya, így a párja
jogosan érezheti azt, hogy olyan, mintha nem is figyelne
rá. Valamiért nincs jelen a kapcsolatában, és nem biztos,
hogy tehet erről. Egyszerűen lefoglalják más dolgok, és
manapság nem képes többfelé figyelni.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

fokhagymát, mert a tél végére tönkremegy.
Az valóban igaz, hogy a nyáron felszedett őszi
fokhagyma nem bírja ki a következő nyarat,
ezzel szemben jóval nagyobbak a gerezdjei,
mint a tavaszi duggatásúnak. A nagyobb gerezd pedig az őszi, tél elejei disznóvágásokkor
nagy segítség. Ráadásul a megmaradt fokhagyma tisztítva mélyhűtőben is tárolható, így
pedig akár tavasszal is elővehetjük.
Természetesen nem maradhat el az őszi tápanyag utánpótlás sem. Használjunk nitrogénmentes kombinált műtrágyát, vagy más
szerves trágyát, hogy tavaszra a talajban
megérve, elérhetővé váljanak növényeink
számára az ásványi anyagok. Fontos, hogy
veteményes mellett jusson tápanyag a gyümölcsfáknak továbbá a dísznövényeknek, különös gondot fordítva az örökzöldekre, melyek
télen is díszei a kertnek. Csak a jó kondícióban
lévő növények képesek megfelelően áttelelni,
melyek így ellenállóbbak lesznek a különféle
betegségekkel, és kártevőkkel szemben.
A hűvös idő beköszöntével elkezdődik a lomb
sárgulása. Ilyenkor kell az őszibarackot és a
nektarint - még leveles állapotban - réztartalmú szerrel permetezni, hogy a tafrinás levélfodrosodás gombaképleteit még idén, áttelelés előtt gyérítsük. Javasolt rezes szerek:
Cuproxat, Champion, Bordói lé, Vegesol eReS.
Hasonló gyérítést javaslok a szőlőben, ahol a

Több időt kellene szánnia az önfejlesztésre, és
nemcsak szellemi szinten, hanem képzettségileg is!
Ezekben a napokban olyan spirituális irányzatokra
találhat, melyekben nemcsak a hitét lelheti meg, de
jótékonyan befolyásolhatják egész életét.

lisztharmat ellen szükséges a védekezés, hogy
az áttelelő képleteket, azok bezáródása előtt
elpusztítsuk. Ez tulajdonképpen a jövő évi első
permetezés, hiszen ez már a következő év termésének védelme miatt szükséges. Itt ugyancsak használható a kombinált hatóanyagú
Vegesol eReS, vagy Nevikén, Agrokén, Tiosol.
Október a szabadgyökerű gyümölcsfák ültetésének ideje is. Az idei évben megtapasztaltuk az aszályt, ezért a most ültetendő facsemeték mellé érdemes dréncsövet leásni, hogy
egy hasonlóan száraz, forró nyár alkalmával
mélyen tudjuk öntözni a fákat. Fontos, hogy a
csemeték alá megfelelő mennyiségű marhatrágya, vagy más tápanyag kerüljön, mert az
első 1-2 évben ebből fog táplálkozni a növényünk.
Természetesen nem minden kert a veteményről, gyümölcsről, zöldségről szól. Egy tél végi
virágoskert szemet gyönyörködtető hagymás
növényeit szintén ilyentájt kell a földbe dugni,
vagy hagymakosárban a lesüllyeszteni.
Most kell elültetni a hóvirág, a krókusz, a nárcisz, jácint és a tulipán hagymákat is. Igyekeztünk minden színváltozatból rendelni, hogy
Önök kedvükre válogathassanak.
Langyos nappalokat, enyhe éjszakákat és sok
friss levegőn töltött időt kíván Németh László
kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Olyat mondhat egy vagy akár több barátja, ami
nagyon is szíven üti, és főleg azért, mert tudja, hogy
igaz. Ám az nem megoldás, ha dacból összeveszik az
illetővel, és inkább szóba sem áll vele. A tagadás sem
megoldás, de ha ettől Önnek jobb, hát tegye, csak
önmagának ne tagadja le!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Azok, akik nemrég indították el saját vállalkozásukat, ne csüggedjenek! Idő kell ahhoz, hogy sikeresek
legyenek. Ne várja azt, hogy egyik napról a másikra
megy minden, mint a karikacsapás!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Legyen elővigyázatos, ha arra adja a fejét, hogy pletykákra
alapoz! Nem biztos, hogy az szentírás, csak mert egy felettes beosztású személytől vagy más megbízható forrástól
hallotta. Kisebb nehézségeik adódhatnak gyermekükkel,
kelleni fog a türelmük és a kitartásuk hozzá.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ne folytasson magánháborúkat a munkahelyén! Ne
próbálja meg bebizonyítani, hogy Önnek van igaza,
legalábbis a feletteseivel szemben. Mint ahogy az
sem jó játék, ha megmutatja a főnökének, hogy ki
az erősebb.

FehérVár
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Fotó: Bácskai Gergely

közéleti hetilap

Néha engedni kell az árból

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
LAMINÁLT PADLÓK
SZÉLES VÁLASZTÉKA!
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egy ilyen ingatlan megvételére
szánná el magát: víz- és villanyvezetékek cseréje, komplett
fűtésrendszer kazánnal, külső
és belső nyílászárók cseréje,
ház- és tetőszigetelés, fürdőszoba, konyha, na meg persze
a burkolatok. Nagyjából az
anyagárakkal már helyben is
vagyunk, és akkor még erre jön
a szakik munkabére, feltéve, ha
találunk megfelelő embert az
adott feladatra. A saját időnket és energiánkat már nem is
firtatom.
Ezen a ponton adná magát a
(számunkra) logikus döntés:
akkor hát engedni kell az árból,
ha tényleg el szeretnénk adni!
De a magyar ember nem ilyen.
„Szoktuk javasolni, hogy engedjenek, bár a legtöbb ingatlantulajdonos nem hajlandó erre, tartja az
árakat, még akkor is, ha több éve
hasztalan hirdeti a házát.” – meséli az ingatlanszakértő.

•
•
•
•

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
Elköltöztünk a Balatoni útról!

ÚJ CÍMÜNK: Székesfehérvár, Mártírok út 44.

Ho

llander-2000

Telefon: 22/347-423
Kft.

SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÁVA U. 9/A

KONDENZÁCIÓS
GÁZKAZÁN AKCIÓ!

Hétfő-Péntek: 07:00 – 15:00
(22)788-199; (30)287-1468;
(30) 829-1019

A legújabb, rozsdamentes hőcserélővel gyártott,
kondenzációs fali gázkazán szuper áron!

IMMERGAS TERA 24/28 kw
fűtés+melegvíz (5 év GARANCIA)

Az ajánlat 2017.09.07-től visszavonásig tart. Részletek az üzletben.

br: 228.900

Már netről is rendelhet tőlünk!

Ft

WEBSHOP: www.hollander.hu
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kisebb utazási lehetőség nyílhat meg Ön előtt. Érdemes lenne élnie vele, még akkor is, ha egy távoli rokonlátogatásról vagy vidéki pihenésről van szó, esetleg egy
barátja ajánl fel Önnek pár kellemes napot. Pontosan
erre lenne szüksége, hogy kisszellőztesse a fejét!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mostanában Önre nem jellemző módon, de erőt vehet
magán a szomorúság és a rosszkedv. Pedig igazán nem
az a depressziós fajta, mégis sikerül a héten megzuhannia. Talán csak az ősz miatt, de az sem kizárható, hogy
valami más ok bújik meg a háttérben.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ne menjen bele olyanba, amit egyébként nem tenne
meg, csak azért, hogy befogadják egy társaságba vagy
megfeleljen valakinek! Utána sokkal rosszabb lesz,
amikor azzal kell küzdenie minden áldott nap, hogy azt
a képet fenntartsa magáról.

Ha azon kapná a gyermekét, hogy hazudott Önnek, vagy
olyat tett, amire Ön nem adott engedélyt, jusson eszébe,
hogy Ön is volt gyermek! Annyira szidja meg, amennyire szükséges, de ha a jövőre nézve igazán ki szeretne vele
jönni, akkor meg kell találniuk a közös nevezőt!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban kissé dekoncentrált, feszült és ingerlékeny
lehet. Ne azzal próbálja erősíteni magát, hogy bezárkózik! Legalábbis ne csukja ki a kedvesét az életéből, és ne
húzzon falakat maga köré. Ha megosztja vele, hogy mi
bántja Önt, minden bizonnyal megérti és támogatja is.

Hirtelen megvilágosodik, és elönti Önt az elhivatottság érzete. Rátalál az útjára, és tudja, mit kell tennie.
Elsőre talán félelmetes lehet és elbizonytalanodhat,
hogy vajon jól dönt-e, de ha kicsit hisz benne, akkor
érdemes lenne megpróbálnia!

FehérVár
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Telepítsünk gyepet ősszel!

Már most el kell kezdenünk dolgozni azon, hogy
a tavaszi-nyári hónapokban harsogóan zöld
gyep fogadjon minket a kertünkben!

Természetesen az első lépés a talaj
előkészítése. Már nyáron hozzákezdhetünk a totális gyomirtáshoz,
a taracknál pedig a kora őszi a
maradandóbb hatású. Az elszáradt
gyomok kigereblyézése főleg az
évelő gyomfüvek esetében kiemelt
fontosságú, mert később már nem
fogunk tudni megszabadulni tőle!
„Ezt követi a talaj felásása, a rotálás,
illetve ha szükséges, a jó minőségű
földdel való feltöltés.” – fogalmazta
meg lapunknak Fister Judit, az
egyik székesfehérvári gazdabolt tulajdonosa. – „Ilyenkor kell elgondolkodni a locsolórendszer kialakításának
lehetőségéről is, ami ugyan nem olcsó
kiadás, de a rendszerességhez és a minőséghez elengedhetetlen tényező.” A
locsolórendszer megfelelő működésének érdekében pedig érdemes a
beszereléshez szakember segítségét
igénybe venni.
Miután a talajt előkészítettük, ideje
kiválasztani a fűmagot! Ezekből
megkülönböztetünk Hobby, Klas�szikus és Profi termékcsaládokat,
melyekből a gazdaboltokban főleg
a Klasszikus kategória Sport (szárazságtűrő, taposástűrő), Pázsit és
Árnyéktűrő (árnyékos helyre) változatait keresik szélesebb körben.
Egy-, öt- és húszkilós kiszerelésben
kaphatók, az összetételt tekintve
pedig létezik nádképű csenkesz,
angol perje és vörös csenkesz.
A kereskedelemben kapható fűmagkeverékekből az egy kilogrammos kiszerelésű körülbelül harminc
négyzetméterre elegendő. „Rosszabb
minőségű talaj esetén több vetőmagra van szükség, de semmiképpen se
vessük túl, mert a nagy sűrűség miatt

befülledhet a frissen vetett gyepünk!”
– figyelmeztet Fister Judit. – „Létezik Fűdoktor fűmagkeverék is, amit a
kipusztult foltok vagy vakondtúrások
helyrevetésére fejlesztettek ki a gyorsabb növekedés érdekében. Amikor a
vevőim a veteményeskert felszámolása
helyett a fűtelepítés mellett gondolkodnak, mindig figyelmeztetem őket, hogy
a fű sem tűr semmi hibát! Ezért a terület előkészítése valamit a gyomirtás és
a gyommaradványok eltávolítása után
fordítsanak gondot a dísznövények és a
gyep találkozásának elválasztására szezonális vagy végleges megoldásokkal
– például műanyag, fa vagy betonszegéllyel – a vakondhálók elhelyezésére
illetve a talaj fertőtlenítésére főként
pajor, lótücsök ellen.” A szakértő hozzátette: elengedhetetlen a rendszeres nyírás is: első nyírásnál hagyjuk
tíz-tizenkét centiméter magasra a
fűszálakat, a későbbiekben lehet
alacsonyabbra állítani a fűnyíró
késeit. Figyeljünk oda a rendszeres
évközi műtrágyázásra, a gyepszellőztetésre, mohairtásra is!

Fister Judit a fű rendszeres ápolására figyelmeztet

Hogyan tápláljuk a füvet?

Hogyan vessünk?

Sokat segíthet a marhatrágya-granulátum, amit a talajba juttatunk
ásáskor, vagy berotáljuk. Telepítéskor használjunk starter műtrágyát, régebbi fűnél pedig a tavaszi
indítást végezzük nitrogéntúlsúlyos
műtrágyával. Évközi „etetés” során
legegyszerűbb a komplex műtrágya
használata, amiben egyenlő arányban
van nitrogén, foszfor és kálium.
Ne feledkezzünk meg a mikro- és
makrokiegészítőkről sem! A hangsúly
a rendszerességen van: négy-hathetente adjunk a fűnek tápot
szórható granulátum vagy öntözhető
változatban.

Közvetlenül a vetés előtt a talajt
teljesen el kell simítani. „Erre léteznek speciális szerszámok, gyephengerek, de hogy egy nagyobb esőzéskor
nehogy megfolyjon a fűmag, érdemes
„macerációs” módszerrel, egy széles
fejű gereblyével keresztülhúzni a leendő gyep területét, hogy a kis magoknak tapadási felületet biztosítsunk.
A vetés után hengerezni kell, hogy
a levegőt kiszorítsuk a laza talajból.
A frissen vetett fűmag folyamatosan nedves talajt igényel, de nem
szabad elárasztani – sűrűn, kisebb
adagokban kell öntözni. Ősz elején
a talaj még elég meleg ahhoz, hogy

Őszi festékszüret!

Düfa vakolat 1,5 mm kapart fehér 25 kg vödrös 7.540 Ft/db (301,6 Ft/kg)
Sadolin Classic vékonylazúr 2,5 l 6.615 Ft (2.646 Ft/l)
Supralux Tilatex falfesték 16 l 5.650 Ft (353 Ft/l)
Az ajánlat 2017. október 5-31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

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

2017. október 5.

Fotó: Fister Judit
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• Lézer vágás
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények
• Bádogosipari termékek
• Ereszcsatorna rendszerek

az elvetett fűmag meggyökeresedjen.
A fejlődést segíti a csapadék is, ami
kellő mennyiségben hullik ilyenkor.
Ebben az évszakban a gyomokkal is
kevésbé kell megküzdenie a fűnek,
mint tavasszal.” – foglalta össze
Fister Judit.

Cserepek már bruttó 179 Ft/db-tól

(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Székesfehérvár, Segesvári u. 84.
Telefon: 22/501-996
www.kemenytechnika.hu

fehervar@tetocentrum.hu

VAS-FÉMKER KFT.

Kis kertek Nagy boltja

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

300 literes most csak 79.950 Ft

Forraláshoz gumiheveder, kotyogó kapható! Cefre és must tárolására
műanyag edények, demizsonok, borászati anyagok, üvegáruk széles választékban.
Az ajánlat 2017. 10. 05-től visszavonásig érvényes, részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Móri út 58. • Telefon: 22/316-814
Nyitva: H–P: 8-17, Szo.: 8-12-ig

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló
és egyéb vasanyagok,
horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,
méretre vágás, házhoz szállítás.

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

közéleti hetilap

Legutóbbi rejtvényünkben színházba invitáltuk olvasóinkat. Melyik új színdarab bemutatóján
járt munkatársunk, Wéhli Regős Dóra? A helyes választ az első megfejtésben találhatták: A Pál
utcai fiúk.
A közelmúltban adták át a város Pro Theatro díját. A második megfejtésből megtudhatták, ki
nyerte idén az elismerést: Matuz János.
Legutóbb filmet is ajánlottunk önöknek, ugyanis rangos médiadíjjal büszkélkedhet a Fehérvár Televízió alkotócsapata. Schéda Szilvia dokumentumfilmje két fiatalról szól, akik halálos
betegségből gyógyultak meg. Mi a film címe? Kiderült a harmadik megfejtésből: Gyógyult
utakon.

Rejtvény

FehérVár
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E heti rejtvényünkben is három, lapunk cikkeivel kapcsolatos kérdésre várjuk kedves olvasóink
válaszát. Szeptember utolsó két napjában rendezték a székesfehérvári Csónakázó-tónál az immár hagyományosnak mondható Sárkányhajó-fesztivált. Első kérdésünk: sorrendben hányadik
ilyen jellegű fesztivál volt az idei városunkban?
Ezen a héten lapjainkon olvashatnak egy portréinterjút azzal a hölggyel, aki a Fejér megyei
kastélyokról szóló sorozatunk szerzője. Második megfejtésünkben arra vagyunk kíváncsiak,
hogy hívják a hölgyet.
Harmadik feladványunk megfejtése pedig egy a napokban bemutatott, kosárlabdával kapcsolatos könyv címe. A kötet szerzői Posch Ede, Somos Ákos és lapunk munkatársa, Somos Zoltán.

FehérVár
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A legmodernebb készülékkel a magzatok egészségéért

Testről, lélekről a babahordozó héten

Kovács V. Orsolya

Kovács V. Orsolya

Világszínvonalú készülékkel gazdagodott az
ország egyetlen önkormányzati fenntartású család- és nővédelmi központja Székesfehérváron.

Tizedik alkalommal rendeznek babahordozó hetet
Székesfehérváron. Az eseménysorozaton a párkapcsolati tréningtől a babajógáig a kisbabás szülők
életének minden területével foglalkoznak majd.

Egy nő életében akkor történik a
legnagyobb változás, amikor gyermeke születik. Sokrétű átalakuláson megy keresztül: megváltozik a
viszonya saját testével, átalakul az
életvitele, átértékelődik a párkapcsolata. Mindeközben pedig ott van az
új kis élet a karjaiban, akinek a nap
huszonnégy órájában gondoskodásra
van szüksége. A szülőnek sokszor fogalma sincs, mit hogyan kéne tennie,
de második lehetőség nincs: elsőre
kell jól csinálni! Végtelen sok kérdés,

kétség, bizonytalanság merülhet fel
a családalapítás, kisgyermeknevelés
során a fiatal szülőkben.
Mindezekre együtt, egy helyen igyekeznek választ adni a 10. Nemzetközi
babahordozó hét programjainak szervezői a Szabadművelődés Házában
október 6-tól 8-ig. Pszichológus, babahordozási tanácsadó, mentálhigiénés
szakember, szexológus, HR-szakértő
és tréner, babajóga oktató, bába és
masszázsterapeuta is tart gyakorlati
foglalkozásokat és előadásokat. De
nem csak a baba gondozásáról és
a párkapcsolat ápolásáról lesz szó.
Várandósoknak is hasznos tapasztalat lehet ez a hétvége, mert szó lesz
az otthon szülésről, a szülésre való
felkészülésről, és tartanak várandóstorna-foglalkozást is.

Ilyen készülékből alig ötven van az országban

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A kismamák vizsgálatát segítő
berendezés vadonatúj, április óta
gyártják. A fehérvári készüléket
sajtótájékoztatón mutatta be Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok, Varga Márta, a Humán
Szolgáltató Intézet igazgatója és Dr.
Nagy László, a Család- és Nővédelmi Központ intézetvezető főorvosa.
„Ez az egyetlen önkormányzati intézmény, ahol ilyet használhatunk. Sok
előnye van ennek az ultrahang-berendezésnek: átlátható érintőképernyős a menürendszere, és használatával 4D-s fel-

bontásban tizedmilliméteres pontosságú
képet kapunk. Büszke vagyok rá, hogy
a köz szolgálatában működtetjük ezt a
gépet, és az ország egyik legkorszerűbb
berendezése nálunk a kismamaszűréseket szolgálja.” – ismertette Dr. Nagy
László, aki szerint ez új dimenziót
jelent a diagnosztikában, a szervek,
az áramlások aprólékos feltérképezésében, valamint a magzati korban
az egészséges fejlődésről bizonyosságot adó, elengedhetetlen arányszámok mérésében.
A bemutatón az október 14-re
szervezett nyílt nőgyógyászati
szűrőnapra is felhívták a figyelmet, melyre elsősorban az aktív,
dolgozó korosztályt várják 8 és 13
óra között a Család- és Nővédelmi
Központban.

Nem csak a babahordozásról lesz szó

Százan az érszűrésen

Fotó: Bácskai Gergely

EZ TÖBB, MINT
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A Szabadművelődés Házában több mint százan vettek részt a perifériásérbetegség-szűrésen.
Elsősorban az ötvenöt és hetven év közöttieket várták a vizsgálatokra. A perifériás érbetegség
az általános érelmeszesedés egyik megjelenési formája, ilyenkor a vérkeringési zavar az alsó
végtagokban lép fel.
L.V.

A kommunikációt
új szintre emeltük
egy apró és okos
készülékkel!
Újra úgy
hallak, mint
régen!

Kényelmes,
könnyen
kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás
sem.

Kérjen konzultációs időpontot november 10-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!
Az akció 2017 október 1-31. között érvényes!
Más akcióval, kuponnel nem vonható össze!

ÁFA
Most az ad*
ar
nálad m
SPÓROLJ tízezreket
és tedd az
új matracod alá!
*októberben minden termékünket az Áfa
mértékével azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!
A kép illusztráció!

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

BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

SZAKORVOSI HÁTTÉR:

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

Dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.11.10-ig.

www.victofon.hu

közéleti hetilap

Gasztronómia
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Egyre kelendőbbek a háztáji és kézműves termékek
Vakler Lajos

A pénteki szakmai konferencia
után közönségnappal folytatódott
a harmadik Fejér megyei Termelői
Mustra és Vásár. A jancsárkerti
biopiacon kistermelők és kézművesek várták a vásárlókat. Kiss
Norbert Ivó, a kamara megyei
elnöke fontosnak tartja, hogy az
a kormányzati kezdeményezés,
melynek segítségével ösztönzik
az őstermelői piacok létrejöttét,
hogy minél több és minőségében
is kiváló magyar termék kerüljön
a vásárlói asztalokra, Székesfehérváron megvalósult: „A termelői piac
elérte a célját. Az a törekvésünk, hogy
a távolabbról érkező őstermelőknek is
megérje Fehérvárra jönni. Ehhez nyújtunk segítséget, hiszen ők egészséges, jó
ízű termékeket árulnak, s így a vásárlóknak is érdekük, hogy innen kerüljön
az asztalukra az élelmiszer. Az eddigi
rendszeren úgy lehet javítani, hogy a
termelői láncot igyekszünk lerövidíteni, hogy a termelő és a vásárló között
közvetlen kapcsolat alakulhasson ki.”
A piac vezetőjeként Schultz György

Fotó: Simon Erika

Harmadik alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Fejér megyei Termelői Mustrát
és Vásárt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Fejér megyei szervezete és a Jancsárkert Piac és
Közösség Egyesület szervezésében.

A hagyományos háztáji, kézműves termékek, friss élelmiszerek egyre népszerűbbek Fehérváron is

az, aki munkatársaival és a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózattal együtt
felkarolja és támogatja az őstermelői termékbemutatókat és vásárokat, és hozzájárul az őstermelői
rendszer szakmai átalakításához:
„Határozott célunk, hogy az ötéves pi-

aci munkánkat folytassuk a következő
évben is. Egy olyan fejlődési pályát
mutattunk be, hogy mára a piac elérte
a felnőtt kort, s ezt szeretnénk minél
jobban kiteljesíteni. Interaktív módon a
gazdáknál is bemutatjuk, miként készül
a termék. Ezzel is szeretnénk megerő-

síteni a termelők és vásárlók közötti
bizalmat. Meggyőződésem, hogy ez
a jövő útja! Úgy lehet megerősíteni a
vevői kört, ha minél többen meggyőződnek arról, hogy egészséges háztáji
ételek kerülnek az asztalra, s ezzel is
népszerűsítik a termelői piac áruit.”
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Programajánló

Augustalia és rózsaszín séta

A határon túli magyar
irodalom napjai
Vörösmarty Társaság
Október 5.
16 óra: Megnyitó, vitaindító előadások: Szakolczay Lajos, Lukácsy József. Közreműködik: Faragó
Laura
18 óra: Beszélgetés Konrad Sutarskival A haza kiterjesztése című új
könyvéről
Október 6.
10-12.30: Előadások
15-16.30: Előadások
18 óra: Emlékezés az aradi vértanúkra a díszudvarban
Október 7.
9.45: Kosztics László cigány népművész kiállításának megnyitója
10 óra: Borbély László Finita
la commedia című könyvének
bemutatója
10.20: A Fehérvár Televízió
archívumából. Vakler Lajos portréfilmje.
10.50: Előadások, zárszó

2017. október 5.

Programajánló október 6-tól 15-ig

Szabó Petra
Október 6.
Csak tiszta mese
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly
Géza utcai Tagkönyvtára
Népmesemondó verseny az általános iskolák 2-34. osztályos tanulóinak.
A reformáció és a Biblia
15 óra, Szent István Király Múzeum Megyeház
utca 17. sz. alatti kiállítóhelye
Könyvkiállítás a reformáció ötszázadik évfordulója tiszteletére Grabarits Ágnes gyűjteményéből. A
megnyitón a gyűjtő előadását is meghallgathatják
az érdeklődők, melyre a belépés ingyenes. Megtekinthető: október 23-ig.
A hagyományos origamitól a modern irányzatokig
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Horváth Hella, a Magyar Origamikör művészeti
vezetőjének vetítéses előadása.
A töredezettségmentesítés egy örökkévalóság lesz
17 óra, Szent István Király Múzeum Megyeház út
17. sz. alatti kiállítóhelye
Szemző Zsófia képzőművész kiállítása. Megtekinthető: november 5-ig.
A világűr felfedezése
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Trupka Zoltán csillagász vetítéses előadása.
Metszéspontok
19 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épülete
Film, képzőművészet, zene: esettanulmányok
a nyolcvanas évek magyar filmjeinek köréből.

Tanulmányi kiállítás. Megtekinthető: november
19-ig.

Mumin játszóház
15.15, Vörösmarty Mihály Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlege
Kézműves foglalkozás és filmvetítés gyerekeknek.

Kardos-Horváth Janó: Magyarok a világűrben
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Október 7.
Az elátkozott kastély
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Meseolvasás és kézműves foglalkozás családoknak.
Ügyeskedj a könyvtárban!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Rejtvények és játszóház Tóth Eszterrel.
Kipkopp és társai
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly Géza
utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás őszi termésekből.
Mellrák elleni séta
11 óra, belváros
A résztvevők megkapják a szimbolikus rózsaszín léggömböket. A séta végén az Országalmánál felállított
sátrakban szakemberek adnak tanácsot a mellrákkal
és a mell önvizsgálatával kapcsolatban.
Augustalia
Gorsium Régészeti Park
Programok
10.30 Silvanus-Diana ünnep
13.00 Dionysia, a bor ünnepe
Zenés előadások interaktív játékokkal egybekötve. Fellép a Familia Gladiatoria Pannonica és
Weixelbaum Laura. Ingyenes autóbuszos kiutazás
biztosított előzetes regisztráció mellett. Információ/
regisztráció: 22 315 583/258-as mellék ill. kovacs.
dora@szikm.hu.

Teaház az északi fényhez
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlege
Teabemutató és kóstoló.
Liget Műhely olvasóklub
16 óra, Gárdonyi Géza Könyvtár
Író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel.
Edu-show
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlege
A gyerekeket elvarázsolja Zsiga Edward. A belépés
ingyenes.
Szent István országa – Boldogasszony országa –
kórustalálkozó
17 óra, Szent Imre-templom
Kórusok: Kodály Zoltán Daloskör (Galánta, vezényel
Józsa Mónika), Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
Ocsenás Péter: Kerek erdő közepében
18 óra, Petz Söröző
Könyvbemutató.
Kodály Zoltán és követői
19 óra, Jézus szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus 2017/18-as hangversenybérletének évadnyitó koncertje.
Fanta Boys nosztalgia emlékest
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Firkin
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

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

MÉG 10 NAPIG
JELENTKEZHETSZ!
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Ének-zenei tehetségkutató verseny fiataloknak

WWW.FEHERVARHANGJA.HU
A nyereményutat biztosította:

www.szekesfehervar.hu

FEHÉRVÁR
TRAVEL

fmc.hu
fehérvár médiacentrum
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„ Jó volna szeretni még, bár nem tudjuk, hogy
szeretni miért jó...”
20 óra, Gárdonyi Géza Könyvtár
Miért üt ekkorát egy dal? Vendég: Müller Péter
Sziámi. Kérdező: Fodor Ármin. A rendezvény a
14-19 éves korosztály számára ajánlott, a program regisztrációhoz kötött.
Október 8.
A dokumentumok titkos útja a kulisszák mögött
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Feldolgozó
csoportja
Az érdeklődők megismerhetik az Állományalakító és feldolgozó csoport munkáját.
Könyves vasárnap
10 óra, Gárdonyi Géza Könyvtár
Társasjátéknap.
XII. Raktártúra
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár felnőtt
kölcsönzőrészlege
Játékos barangolás a könyvtár titkos helyein.

Fábry Kornél előadása
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Perényi Viviane és Perényi László kiállítása
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Gasztrofotó- és késkiállítás.

Október 12.
Kohut Mihály képzőművész kiállítása
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A kiállítást Korompai Péter keramikus iparművész
nyitja meg. A tárlat november 12-ig látogatható.
Október 13.
Hawaii Luau Party Cat Show
16 óra, Best Western Plus Lakeside Hotel
Nemzetközi macskakiállítás. A program 14-én és
15-én is folytatódik.

Október 14.
KreAlba
10 óra, Menta Cafe & Lounge
Vásár, társas összejövetel, ahol egyedibb, kicsit
„dizájnosabb” termékek kerülnek eladásra.
Festők utcája
14 óra, Ady Bár és Galéria
Képző- és iparművészeti alkotások vására közvetlenül az alkotótól.
Nőalakok a Bibliából
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Szűcsné Novák Mária tűzzománcműves
kiállításának megnyitója. A tárlat három hétig
látogatható.

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt a hagyományosan megrendezésre kerülő

Ingyenes regenerálótorna-bemutató
14.30, A Szabadművelődés Háza
Azon szülés után álló anyáknak ajánlott, akiknek a hasizma nincs rendben, valamint azon
nők számára, akik visszatérnének a sportolás
világába.

A Barátság mozi műsora

A Nyughatatlan
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Papp Gyöngyi természetgyógyász Mit üzennek betegségeink? című előadása.

Ingyenes várandóstorna-bemutató
14 óra, A Szabadművelődés Háza
A torna a 12. héttől ajánlott. Kényelmes ruházat
és zokni vagy sportcipő ajánlott.

A nevettetés filozófiája
18 óra, Művészetek Háza
Bagdy Emőke előadása.

Október 9.
Bázis – foglalkozás ovisoknak, kisiskolásoknak
17.45, Öreghegyi Közösségi Ház
A foglalkozások során fejlődik a testtudat,
térbeli tájékozódás, együttműködés, figyelem,
kifejezőkészség.

Zenél: a Schütz Kapelle. Fellépnek: a Felsővárosi
Általános Iskola tanulói, az Edelweiss Móri Német
Nemzetiségi Táncegyesület senior tánccsoportja és
a Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport.

Menaságra repülj!
Október 6. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.
Jupiter holdja
Október 6. 20 óra
Magyar filmdráma.

Borg/McEnroe
Október 7. és 10. 20 óra
Svéd-dán-finn dráma.

A négyzet
Október 9. 20 óra, október 10. 17.30
Svéd-német-francia-dán filmdráma.
Ötven tavasz
Október 12. 18 óra
Francia feliratos romantikus vígjáték.

Jegyinformáció és érdeklődés:
+36 20 549-1506
szekesfehervari.nemetok@gmail.com

Október 10.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők hungarocell textilképeket
készíthetnek.

Kincsem
Október 7. 18 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Csábítás
Október 9. 18 óra, október 12. 20 óra
Feliratos amerikai dráma.

Helyszín: VOLÁN ÉTTEREM
(Székesfehérvár, Börgöndi út 14.)

Csiák Gyula: Bársony István 1855-1928
18 óra, Királykút Emlékház
Könyvbemutató.

Teljesen idegenek
Október 13. 20 óra
Olasz vígjáték.

Óriásláb fia
Október 7. 16 óra
Magyarul beszélő belga-francia családi
animációs film.

NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS ESTRE ÉS SZÜRETI BÁLRA.
Időpontja: 2017. október 21.
(Érkezés, helyfoglalás 18 órától.)
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Aurora Borealis – Északi fény
Október 15. 17 óra
Magyar dráma.

A Vörösmarty Rádió műsora október 7-től 13-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 10. 7. szOMBat

2017. 10. 8. Vasárnap

2017. 10. 9. Hétfő

2017. 10. 10. Kedd

2017. 10. 11. szerda

2017. 10. 12. CsütörtöK

2017. 10. 13. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 A Móri Bornapok
helyszínéről jelentkezik
a Vörösmarty Rádió
az Excom Computer
Számítástechnikai Szaküzlet
és és Notebookszerviz
támogatásával
Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08:40 Hibák a nappali
elrendezésében. Vendég:
Rendes Gabriella
10:10 Borból készült ételek.
Vendég: Antal Vali
12:10 Túlélőtúra
túrakedvelőknek.
Vendég: Lencsés Rita
13:00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14:10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
14:30 Elsősegély percek.
Vendég: Takács József
17:10 Filmkocka
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09:10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk az
ASKA Menhely lakóinak.
Vendég: Molnár Tamásné
11:10 Horgásszunk! Vendég:
Nagy Attila
12:10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13:00 Hírek
13:10 Műsorvezető:
Cseke András
Érdekességek,
aktualitások
14:10 Újra gondolt élet.
Vendég: Dudás Nati
17:10 Rebi és Dodó - a világ
tinédzser szemmel
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: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18:10 Fejér zene
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
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: Bóna Éva
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

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

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: Bóna Éva
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

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

Portré

2017. október 5.

Akinek kertjében Árpád nemzetsége vert sátrat
Séllei Erzsébetnél, lapunk történelmi sorozatának szerzőjénél jártunk

Nem találkoztam még olyan emberrel Fehérváron,
akinek irodája bejáratát kirakat díszíti olyan tárgyakkal, melyek végigkísérték gyermekkorát. Itt állunk az
egyik Kossuth utcából nyíló udvarban, a táblán felirat: dr. Séllei Erzsébet ügyvéd. „Az a virágcsendélet
a hálószobában lógott az ágy fölött, ezek a rémséges
gyertyatartók, amik szőlőt ábrázolnak, ott egy másik,
ami repülőt, minden háztartásban megtalálhatóak
voltak az ötvenes években.” – mutat Erzsébet a
kirakatba helyezett emléktárgyakra. „De itt van az az
úgynevezett manófülű porcelán kávéskészlet is, amit
még édesanyám kapott Anna napra. Ezt a kis tartót a
nagymamám hagyatékából kaptam – az unokatestvéreimmel elosztottuk, amit a pincében, padláson
találtunk.” Előkerül még néhány kedves apróság: „Ez
volt az édesapám hamutartója: üvegből van, csorba,
ferde, de nekem kedves emlék. Itt vannak még a régi
óráink, és édesanyám utolsó parfümje.” Olyan jó elhaladni ez előtt a kirakat előtt, mert otthonossá válik
tőle a környezetem – vallja Séllei Erzsébet, akinek
írásaival rendszeresen találkozhatnak olvasóink is,
akik követik történelmi rovatunkat.

Az írógép kié volt?
Édesapámé. Ő ügyész, majd jogtanácsos volt, sokat dolgozott rajta. Van ott
egy fénykép, azon a szüleim. Itt pedig
a gyerekkori fényképeink.
Hol készültek ezek a képek?
Elég sok helyre sodort bennünket a sors.
Talán Zalaegerszegen készülhettek.
Ilyen sokszor változott a családi fészek
helye?
Hároméves voltam, amikor Fehérvárra
került a család, azóta itt élek, de előtte
édesapámat városról városra helyezték az országban, így tulajdonképpen
Fehérváron egyesült a család.
Azért az szembetűnő, mennyire fontos
önnek a múlt megőrzése.
A múlt az már múlt idő, de a tárgyi
emlékek nagyon fontosak. Másféle
tárgyakat is gyűjtök, otthon rengeteg
hímzett falvédőm van olyan népi bölcsességekkel, mint például a „Ki az urát
szereti, jó ebédet főz neki” szlogenű.
Már hetvennégy darabnál tartok, a barátnőim mind tudják, hogy gyűjtöm, és
ha összeakadnak egy falvédővel, rögtön
hozzák nekem. Ezzel együtt persze más
tárgyak is érkeznek hozzám. Az Öreghegyi Művelődési Házban van egy kis
néprajzi kiállítás. A múltkor láttam egy
fotón, hogy a komódon nincs terítő, hát
otthon a talált dolgok között turkáltam
egy oda illőt, bevittem, rátettem. Ezek
olyan kedves dolgok nekem.
A falvédőket miért gyűjti?
Nagyon sajnálnám, ha elpusztulnának
a régi házakkal együtt. Olyan kedves,
bumfordi dolgok ezek, például egy ilyen
felirat: „Az én uram a legjobb ember,
csak szülnöm kell, akkor nem ver.”
Ebben annyi minden benne van, de
leginkább a humor. A konyhában mind
a három ablakon ilyen falvédő szolgál
függönyként, kikeményítve, ahogy azt
kell. Nagyon büszke vagyok rá, hogy
már a ceglédi unokatestvérem is kezdi
ehhez hasonlóan alakítani a konyháját.
Két lánya is örökölte a gyűjtőszenvedélyt?
Eddig még nem. Most más korszakukat
élik. Remélem, elfogadják majd tőlem
később a falvédőgyűjteményt, és hajlandóak lesznek gyarapítani.
Talán a korral jár – minél érettebb valaki,
annál jobban ragaszkodik a tárgyi emlékekhez. Ön hogyan tapasztalta ezt?

Élethelyzettől is függ, kiben mi érleli
meg a szenvedélyt. Régebben én sem
voltam ennyire gyűjtögető típus, de
amikor építkezni kezdtünk, a telken
maradt öreg nádtetős, tornácos házban
laktunk, amíg el nem készült az új ház.
Ebben a házban előttünk egy öreg vincellér lakott, és tele volt régi holmikkal.
Ezeket szépen átválogattam, és megpróbáltam megőrizni az érdekes dolgokat.

Székesfehérváron kapott állást, és újra
egyesülhetett a család.
Milyen volt felnőni ebben a városban?
Jó gyerekkorom volt, nagyon szeretem
ezt a várost. A Petőfi iskolába jártam, a
mai napig tartunk osztálytalálkozókat.
Mi voltunk az utolsó tiszta lány osztály.
Szerettük egymást, ma is boldogan
találkozunk. Később a ciszter gimnáziumba jártam, akkor még József Attila

Fotók: Kiss László

László-Takács Krisztina

„Még rengeteg felfedezni, megírni való történet vár!”

Na ott is volt egy gyönyörű falvédő,
igaz kicsit zsíros, kicsit mocskos, de
megmentettem. Egy napig válogattam
a holmik között, olyan aprólékosan,
hogy még egy tűzoltóruha gombjai is
átmentek a kezemen. Ez akkor nagyon
megérintett, és azóta is szívesen foglalkozom régi holmikkal. Például rendszeresen figyelem az egyik régiségportált a
neten, ahol egyébként nem szoktam vásárolni, mert főként hatalmas Herendi
készleteket meg múlt század eleji grófi
szetteket árulnak. A múltkor azonban
találtam egy pici ezüst makkot, és nem
sokkal később ugyanilyet aranyból is.
Pár ezer forintért megvettem. Nem volt
drága. A kisebbik lányomnak megtetszett, és a két kis makkot ezüst láncra
fűzte, most a nyakában hordja.
Édesapja jogász volt, és az imént megszemlélt családi emlékek kirakata is polgári
miliőről árulkodik, már amennyire ez
lehetséges volt az ötvenes években.
Inkább az értelmiségi szót használnám,
hiszen a polgári kifejezés egyenesen
tiltott volt ebben az időszakban. Ezenkívül más is tiltott volt az ötvenes évek
elején, emiatt életem első három évében
alig találkoztam édesapámmal. Édesanyám ugyanis leánykorában Sárváron
egy katolikus lányiskolába járt, apácák
tanították. Amikor mi megszülettünk
az öcsémmel, természetes volt, hogy
Zalaegerszegen bevigyen a templomba,
és megkereszteltessen bennünket. Ez
abban az időben akkora bűnnek számított, hogy amikor kitudódott, az apámat
Zalaegerszegről azonnal áthelyezték
Gyulára, az anyám meg az újszülött
öcsémmel és velem otthon maradt egyedül. Egy évig külön laktak, de apám,
amikor tudott, Zalaegerszegre utazott
hozzánk az ország másik végéből. Egy
év múlva már enyhültek a dolgok,

Gimnázium volt, sőt ezt a nevet viselte
az iskola, amikor Anna lányom kezdte
volna itt a gimnáziumi éveit. Ekkor már
a levegőben lógott, hogy visszakapják a
ciszterciek az iskolát, de ezt hittem is,
nem is. Aztán kaptunk egy meghívót
az iskolától, hogy szeretettel várnak
bennünket az évnyitó ünnepi szentmisére. Azzal a lendülettel rohantam át
egy másik gimnázium igazgatójához,
hogy az új körülményre tekintettel,
legyen szíves, vegye át a lányomat. Attól
tartottam ugyanis, hogy Anna a határozott, hajlíthatatlan, erős egyéniségével,
különleges, sajátos, merész stílusával,
megjelenésével nem illik majd a régi
gimnáziumomba, állandó lehet a
konfliktusa a tanáraival. Ezt meg kellett
előznöm. Jobb a békesség!
Fiatalon ön is ennyire lázadó típus volt?
Hiszen édesapja hivatását választotta,
jogász lett.
Mindig erős volt a történelmi és
irodalmi érdeklődésem. Halmos tanár
úr volt az osztályfőnököm, ő aztán
belénk verte a magyar nyelv és irodalom
tiszteletét. Az érdeklődésünket is
felkeltette csodálatos irodalmi előadásaival. Ehhez párosult az én amúgy
is humán orientációm. Érdekes, hogy
Halmos tanár úr később elvesztette ezt
a rettenetesen szigorú személyiségjegyét, és egészen szelíd emberré simult,
de még a mi időnkben igen tartottunk
tőle. Közben én otthon egyfolytában
azt hangoztattam, hogy színésznő
szeretnék lenni, és egy időben a Liszt
Ferenc utcai művelődési házba jártam a
Lojzi bácsihoz (Csukli Alajos – a szerk.)
verselni. Akkoriban ehhez a pályához
a színművészeti főiskola megkerülhetetlen volt, oda pedig csak a rendkívüli
tehetséggel bíró fiatalok juthattak be.
A tükörbe, majd magamba néztem, és

letettem az irracionális álomról. A jogi
pályát választva egy percig sem bántam
meg a döntésemet.
Történelem irodalmi köntösben – talán így
lehetne összegezni azokat a történelmi ihletettségű írásait, melyek először itt nálunk,
a FehérVár magazinban láttak napvilágot.
Hogyan kezdődött ez a történet?
A Vereckei utcában lakom az Öreghegyen. Egyszer csak megjelent Biczó Piroska régész egy könyve a bazilikáról.
Szerintem ezt minden fehérvárinak
el kellene olvasnia, mert a koronázóbazilika fejlődésének történetéről
szól, ezen keresztül arról az ezeréves
városról, ahol élünk. Ennek a könyvnek az előszavában olvasható: Árpád
vezér midőn átkelt a Vereckei szoroson, Székesfehérvár Noé-hegyén verte
le sátorát, és ezt a területet tekintette
családi birtokának. A családi birtokon
maradtak a leszármazók, Géza fejedelem is – ezért van itt a négykaréjos
templomának maradványa – István
királyunk is, aki a családi birtokon
építtette fel a bazilikát, nem máshol.
Ekkor Biczó Piroskától megkérdeztem telefonon, hogy biztos-e a forrás,
népszerűsíthetem-e az Árpád-történetet. Aztán elszaladtam Siklósi Gyula
bácsihoz, és megkérdeztem tőle, hogy
tessék mondani, hol van a Noé-hegy?
Azt mondta, hogy a Csúcsos-hegy és
a környezte, melybe Öreghegy is beletartozik. Így aztán amikor kinéztem
otthon az ablakon, elképzeltem, hogy
az én kertemben verték le Árpádék a
sátrukat. Ez olyan sokat jelentett, hogy
csináltunk egy kis mozgalmat a szomszédokkal, hogy ezt a történetet egy
kicsit jobban domborítsa ki a város,
hiszen az, hogy Fehérvár a honfoglaló Árpád családi birtoka volt, óriási
szenzáció! Mégis, mintha csak Gézától
kezdenénk a város történetét. Persze
bizonyára tudták az Árpád-történetet
mások is előttem, de amikor bennem is
tudatosult, világgá kürtöltem. Nyitott
kapukat döngettünk. Az önkormányzat levélben jelezte, hogy van elképzelés egy emlékhely kialakítására.
Na és ettől kezdve már nem tudtam
leállni. Mert az, hogy az én kertemben
valamikor Árpádok vertek sátrat, meghatározó kötődést jelentett. A városom
történelme kézzel foghatóvá, izgalmassá vált, felértékelődött. Nagybátyám,
a most nyolcvanhat éves Séllei Lajos,
amikor lelkesen elmeséltem neki a
történetet, a könyvtárában fellelhető
összes Székesfehérvárral kapcsolatos
történeti írást átpakolta hozzám, hogy
tessék, kutatgassak, olvasgassak.
Aztán megszületett az első történelmi sorozata, melyben a Fehérváron született, koronázott, eltemetett királyokról, királynékról
írt. Most pedig a Fejér megyében föllelhető
épen maradt, esetenként pusztulásnak indult kastélyokról és tulajdonosainak életéről
ír sorozatot. Mi ihlette az utóbbi témát?
Gyakran járok Soponyára, mégsem
volt semmi ismeretem a kastélyról
és a környezetéről, pedig még ma is
áll, pusztulásában is méltóságteljes,
szép. A bejárata előtt az a kis tó,
közepén szigettel, jelzi a különleges
miliőt, mely tovább él velünk. A
gyökerekre voltam kíváncsi, azokra
a történetekre, melyek a kastélyokban játszódtak. Arra gondoltam,
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közéleti hetilap
hogy a múlt megismerésével talán
másoknak is érdekesebbé válhatnak
a történelemben jelentős szerepet
játszó családok és a hatalmukat, gazdagságukat jelképező otthonuk. Nem
utolsó sorban egy-egy ilyen kastély
építészeti-művészeti-stílustörténeti
remekmű, hiszen a megrendelők a
legkiválóbb építészeknek, díszítőmestereknek adhattak megbízásokat.
Hozzáteszem: nemcsak a Fő utcán
érdemes sétálni, hanem egy kis
vasárnapi ebéd utáni rövid kirándulásként érdemes elutazni Fehérvárról
néhány kilométerre, és megnézni a
múlt luxusának a mementóit, járni
egyet a néhai angolparkokban a saját
gyönyörűségünkre.
Hogyan épül fel a kutatómunka?
Szegény férjemet szoktam nyúzni,
hogy menjünk el, nézzük meg, és ő jön
velem lelkesen, segít nekem. Megtaláljuk, körbejárjuk. Előtte már olvasgatok,
adatokat gyűjtök, majd vázlatosan
összerakom, másnap reggel finomítom.
Négy órakor szoktam kelni, négytől
hétig tart a legjobb időszak erre a munkára. Az elkészült írás legjobb szűrője a
férjem, aki mérnökember, középiskolás
korában matematikából országos hatodik helyezett volt, fizikából Baranya
megyében megyei versenyeket nyert,
abszolút reál beállítottságú, vagyis nem
irodalmi és történelmi érdeklődésű,
bár a kettő nem zárná ki egymást. Vele
olvastatom el az írásaimat elsőként, ő
a legjobb szűrőm. Mindig feldúlnak a
kérdései, őt pedig az én válaszaim. Ez
teljesen normális, nincs benne harag,
inkább csak szenvedély: a szerző és a

befogadó egyeztetése. Ha Lajos szűrőjén átmegy a sztori, akkor felvállalhatom. Ha valami nem megy át ezen a
szűrőn, akkor azt még kiigazítom.
Tehát mindig megfogadja a tanácsát?

kat, ilyenkor a meglévő ismeretek minél
olvasmányosabb átadását tartom szem
előtt. Máskor pedig annyi érdekességgel
találkozom, hogy nekem kell eldöntenem, mit domborítok ki.

Korlenyomat és annál több: az otthonosság érzése kirakaton át a gyerekkori miliőből merítve

Mindig megfogadom. A felét.
Vagyis a férje az első újságolvasó.
Így van. A második szűrő a szomszéd
Margitka, ő lelkes olvasója az újságnak.
Ha valami nem egyértelmű, jön, jelez,
mert ezt vagy azt nem érti az írásban,
vagy túl sok adatot tartalmaz. Ezek
nagyon fontos visszajelzések.
Fontos eleme ezeknek az írásoknak a sztori.
Mindig találni érdekes történeteket?
Mivel törekszem a történelmi hűségre,
nem minden esetben találok szenzáció-

Mennyit változtatott Fehérvárhoz való
viszonyán az a rengeteg történet, amit
megismert, felfedezett, leírt?
Egészen más itt élni úgy, hogy betekinthetek az egyes helyek történetébe: kik
éltek, alkottak, szerettek a házakban.
Az első, aki felkeltette az érdeklődésemet, a művészettörténeti órát tartó
Vadász tanár úr volt a gimnáziumban.
Megmutatta a fontosabb fehérvári
emlékeket, amitől azok lelket kaptak. Jó
beülni az Oskola utcai Deák-képtárba
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úgy, hogy tudom, az is megyeháza volt
valaha, és fontos döntéseket hoztak a
megyegyűlésen akkor is, amikor nem
volt jelen a házigazda Esterházy gróf.
Az Oskola utca sarkán áll a Barátok
temploma. Esterházy Ferenc idejében
építették fel a romos hajdani templom
helyére. Esterházy gróf kötelességének
érezte, hogy oltárt készíttessen ebbe az
otthonához legközelebb álló templomba, ahová valószínűleg a misékre is
eljárt. A környezetét tette értékesebbé.
Jó ránézni a Szent István tér hatalmas
platánjára, mely egykorú lehet a megyeháza új épületével. Az István-szobor
talapzatán sétált Gábor Miklós és Tatyjana Szamojlova, amikor az Alba Regia
című filmet forgatták. A Petőfi mozi
előtti díszkút körül álldogáltunk barátnőimmel a vetítésre várva. Tudom, hogy
a Várfal parkban víz folyt a várárokban.
A Kossuth utcai üzletházat valaha gróf
Széchényi Viktor főispán építtette városi palotának. Ma ebben az épületben
dolgozom. Bármerre nézek, minden kő
mesél. Ettől érzem magam otthon.
Talán ma is az lenne a normális, hogy
mindenki a maga környezetében tegyen
valami hasznosat. Önt mi motiválja ebben
a munkában?
Azt szeretném magamból átadni,
ami nekem fontos és érdekes. Annak
örülnék, ha nemcsak más, hozzám hasonló érdeklődésű embernek adhatnék
összegzést vagy élményt az írásokkal,
hanem azoknak is, akik csak véletlenül
lapoznak ide, és rácsodálkoznak egyegy epizódra. Még rengeteg felfedezni,
megírni való történet vár! Ezért az idő
is motivál.
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Kastélyok és életek

A Móri-árok grófi családjainak nyomában
Székesfehérvártól Kisbér felé haladva ötven kilométer hos�szan, egy-két kilométer szélesen nyúlik el az a hasadékvölgy,
mely a Vértes és a Bakony hegységeket egymástól elválasztja:
a Móri-árok. Kétoldalt emelkedő peremeinek belsejét
építőanyagként hasznosítható folyóvízi homok és homokos
kavicsréteg tölti ki. A Gaja-patak vízrendszere bőséges
vízhozamot biztosít a talajban, a tavakban, a kutakban. Erdei
különböző típusú tölgyesekből – cseres, molyhos, gyertyános
és karszttölgyesek – állnak, életterei a jó vadaknak. Halak,
vadak bőséggel, és legelőin a fű kövér – mondaná a költő.
Forrásvizeit medencékbe fogva fürdőhelyeket kínált a
természet. Szőlőtermő vidékei minőségi borokkal töltik meg
a pincéket. A föld mélyén barnaszén rejtőzik, a kéreg sebeit
bauxit festi vörösre.

A Móri-árok környékének szeizmikus aktivitása az átlagnál erősebb. 1763. után 1814-ben
pattant ki az egyik legjelentősebb magyarországi rengés Mór térségében, melynek
erőssége a Richter-skálán 5,4 volt. A rengés
során hárman meghaltak. Budán is pánikot
okozott, de érezhető volt Bécsben, Prágában
is. A földrengést mintegy ezer utórengés követte. Egy csákvári kertész faágra helyezett kis
csengővel számolta meg a rezgések számát.
„Többen, akik a szabadban voltak, látták,
hogy a föld hullám módjára emelkedik és sül�lyed, és érezték, hogy ők maguk is lábnyi vagy
még nagyobb magasságban felemelkednek.
Egyes móri emberek, akik az első földrengés
ideje alatt éppen hazatérőben voltak a Csóka-hegyről, hátuk mögött dörgést hallva hátra
néztek, és azt hitték, utánuk jön a hegy, olyan
hevesen mozgott. Néhány templom tornyában
a harangok úgy meglódultak, hogy megszólaltak. Az erdőkben és falvakban látták, mikor
a fák földig hajoltak. Bodajkon az épület
szilárdítására bevert vaskapocs meggörbült.
Nemcsak a móri, hanem a földrengéstől
sújtott helyek más lakosai is egyértelműen azt
állítják, hogy az első földrengés után egész
éjjel hallatszott a zúgás, morajlás és recsegés,
mely az ágyúdörgéshez volt hasonlatos.
Sokan állítják, hogy a morajláson és föld
alatti dörgésen kívül ismételten hallottak
sustorgást a levegőben anélkül, hogy szél lett
volna … a Csóka-hegy éjjel-nappal sustorgott
és bőgött….”
Ezt a különleges, gazdag tájat, a vetődések
által létrehozott árkos süllyedéket találta
alkalmasnak a letelepedésre a Szatmárból
felkerekedő és az ország belseje felé elinduló
tősgyökeres magyar Károlyi család valamint
az osztrák eredetű Pappenheim, Lamberg
és Merán család, mely utóbbiak házasságkötéssel kerültek a móri árok kastélyaiba. A
szoros rokoni szálak kis családi szigeteket
hoztak létre.
Az iszkaszentgyörgyi Pappeinheim Siegfried
gróf Károlyi Erzsébetet, Károlyi Mihály nővérét vette feleségül. Kastélyuk őrizte egy ideig
az emigrációba kényszerült Károlyi Mihály
könyvtárát. A szomszédos Fehérvárcsurgón
élt Károlyi József, a féltestvér.
Az 1934-ben elhunyt Károlyi József házastársa
Wenckheim Margit grófnő volt. A móri uradalomból Lamberg Fülöp gróf is Wenckheim
lányt vett feleségül, Wenckheim Máriát. Fiai,
Lamberg Ferenc és Rudolf a Hoyos családba
házasodtak. Testvérpárt, Hoyos Karolinát és
Teréziát vették feleségül. Ők is egymás közelében maradtak. Még a kezdetek kezdetén
a Lambergek móri birtokaikat két házasság
révén szerezték meg a Hochburg családtól.
Lamberg Ádám Hochburg Mária grófnőt
vette feleségül, az egyik Hochburg unoka,
Auersperg Mária pedig Lamberg Frigyes
felesége lett.

A Lamberg-Luzsénszky házasság révén
Móron két Luzsénszky-kastély is a szomszédságba került. Az egyik a „láncos kastély”, a
másik az eredetileg a jószágigazgató számára
épült kastély, amit Lamberg Mária örökösei
kaptak meg.
Merán János gróf a móri Lambergék leányát,
Lamberg Ladiszláját vette nőül, és Mór mel-

Bodajkra hajtották úsztatni. A szerencsétlenségek láncolatához tartozott, hogy az 1778-as
márciusi viharban és hidegben megfázott és
elpusztult hatszáz birka.
Lamberg Fülöp József után fia, Lamberg
Ferenc Fülöp vette át a birtokot, és 1815-ben
Pozsonyból Mórra költözött. Ő volt az a tragikus sorsú altábornagy, akiről később szólunk.

Fotók: Pápai Barna

Séllei Erzsébet

A Lamberg család kastélya ma Mór kulturális központjaként működik

lett, Csákberényben telepedett le. Egymás
közelségében éltek és egymás társaságát
élvezték a rokonok a Móri-árokban.
A Lamberg család osztrák eredetű főnemesi
família. Még az 1500-as években kaptak birodalmi bárói rangot, aztán 1667-ben osztrák
grófi rangot, majd 1707-ben a németországi
ág elsőszülöttségi örökléssel hercegi címet.
A grófi ágak egyes tagjait többször honfiúsították Magyarországon. Az 1700-as évek
közepén telepedtek át Karintiából Magyarországra. A Hochburg családba beházasodva
kerültek a móri uradalom birtokába. Magyarországi áttelepülésüket azonban nem kísérte
szerencse.
Lamberg Ferenc Antal volt a móri uradalom
első ura a Lamberg családból. Az uradalomhoz tartozott Mór és Csókakő egy része,
Pátka, Zámoly, Csákberény, Gánt, Nagyveleg,
Söréd, Borbála- és Kápolnapuszta. A móri
kastély építésének munkálatai 1762 tavaszán
kezdődtek. Lamberg Ferenc Antal felfogadta
a legdivatosabb építész-tervezőt, Fellner Jakabot, hogy barokk kastélyt építsen számára.
A kastély építésénél zámolyi jobbágyok dolgoztak robotban. Addig, amíg kastély fel nem
épült, a gróf a közeli „láncos kastélyban” lakott. Mintha a Jóisten nem akarta volna, hogy
a Lamberg család békében éljen választott új
országában. 1763-ban egy földrengés rázta
szét az addig elkészült művet. A helyreállító
munkákat követő három év múlva befejezésre
került a kastély, azonban 1810-ben újabb földrengés rázta meg Mórt, mely jelentős károkat
okozott a kastélyban is.
A kastélyépítő gyermektelenül hunyt el.
Testvérének fiára, Fülöp Józsefre szállt a móri
uradalom. Ez a végrendeleti döntés szerencsésnek bizonyult. Lamberg Fülöp József a
kor legjobb mezőgazdasági szakembere, a
juhtenyésztés szakértője volt, aki 1807-ig vitte
a gazdaságot. Keze nyomán az állattartás
vált a gazdálkodás fő erejévé, ezen belül is
az egyre finomabb és tisztább gyapjút adó
nemesített juhok tenyésztése. A kastély
Móron épült fel, de a gazdálkodás központjai
Zámoly és Csákberény voltak. Zámolyon
nagy terménypajtát és hatalmas birkaistállót
építettek. A Forrásnál birkaúsztató készült.
Korábban a csákberényi és zámolyi birkákat

1841-ben a Forrásnál leégett a birkaistálló, és
nyolcszáz anyajuh és bárány pusztult el. 1846ban pedig Borbálapuszta összes épülete és a
zámolyi pajta vált a tűz martalékává. Mindez
akár előjele is lehetett az 1848-as tragédiának.
És itt jön el 1848. szeptember 25-e, amikor
Lamberg Ferenc Fülöp altábornagyot a császár
királyi biztosnak és minden, az országban
állomásozó katonai erő főparancsnokának
nevezte ki. A megbízatás szerint Jelasics
horvát bán is Lamberg altábornagy alá tartozott volna. Abban a helyzetben, amikor az
Esterházyak nemzetőr csapatokat szerveztek
és vezettek, amikor a Károlyiak a börtönt is
vállalták elveikért, egy osztrák származású,
magyarrá vált móri gróf a császár megbízása
alapján a magyarok szabadságharcának leverését szervezte és irányította volna az osztrák
csapatok élén. Erre kapott megbízást, és ezt
fogadta el. Hiába magasztalta fel a Wiener
Zeitung 1848. októberi lapszáma személyét,
utalva arra, hogy „távol a politika viharaitól
általános tisztelet övezte, magyarként az
alkotmányos szabadság odaadó barátja volt,
és annak megőrzésért e nemzetnek egy sorsfordító pillanatban királyi biztosként a béke
pálmaágát hozta”, a valóság azt bizonyítja,
hogy az osztrák magyar környezetben is osztrák maradt. Lamberg grófot az országgyűlés
hazaárulónak minősítette. A gróf szeptember
28-án vadászai kíséretében megérkezett
Budára, onnan Pestre hajtatott át a Dunán. Az
ellene hangolt tömeg az egyik dunai hajóban
található kaszákkal felfegyverkezett, és miután felismerték a hintóban utazót, számtalan
döféssel és vágással lekaszabolták. Testét
ide-oda vetették, a holttestet levetkőztették
és az utcákon vonszolták, végül az Invalidus
házban hagyták. A képviselőházba berontva
egyik gyilkosa győzedelmesen felmutatta a vérétől még csöpögő szablyát a galéria éljenzése
közepette. Így végezte Lamberg gróf ereje
teljében, küldetése során. „Lamberg gróf törvényes úton kívánta Magyarország számára a
békét elhozni, és hazáját az anarchiától megmenteni…” – írta a Wiener Zeitung. Ezt a
forradalom mámorában úszó tömeg másképp
értékelte. Merán Fülöp gróf álságos szavai
jutnak erről eszembe: „Az legyen a vadász nemes törekvése, hogy a vadat óvja, kímélje és

védje...” Lamberg Ferenc dicstelen halálának
híre a zámolyiakhoz jutott el először. A Forrás
melletti országúton száguldott habzó lovakkal
a grófi fogat Csákberény felé, amikor a hírt a
grófi kocsis közölte.
Ezzel azonban még nem ért véget a család
tragédiája. Az 1865. évben ismét tűzvész
pusztított Borbálapusztán. Mindkét pajta és a
Forrásnál lévő Csapó-malom is leégett. 1869ben a belmajori birkaistálló hamvadt el. 1879ben diftériában elhunyt két grófi gyermek, a
hatéves Angelika és a nyolcéves Fülöp Ferenc.
A zámolyi Lamberg-kriptába temették őket.
Az altábornagy és királyi biztos gróf meggyilkolása után leánya, Ernesztina örökölte
a birtokot, aki 1850-ben hozzáment Szécsen
Antal grófhoz. Ettől kezdve ők birtokolták a
kastélyt. A tragikus események lezárásaként
1945. március végén, a háború befejezése előtt
néhány nappal Szécsen Miklós grófot és feleségét, a fiatal Esterházy Alicét, két kisgyermek
szüleit a móri kastélyban géppuskasorozattal
megölte az a bizonyos türelmetlen kiskatona.
A két gyermeket sikerült a kastélyból kijuttatni és Ausztriába menekíteni.
A Habsburg császári családból származó
alcsúti főhercegi nádorokon kívül élt még egy
Habsburg család a megyénkben. A Habsburg
nevet Meránra kellett váltaniuk, a főhercegi
méltóság helyett a grófi rang illette meg őket.
Mór mellett, Csákberényben telepedtek le.
A család alapítója II. Lipót német-római császár, magyar király és Bourbon Mária Ludovika
nápolyi-szicíliai királyi hercegnő, spanyol infánsnő 13. gyermeke, János főherceg. A polgári
származású Anna Plochllal, egy postamester
leányával 1819-ben a Toplitz-tónál rendezett
népünnepélyen ismerték meg egymást, és
szerelem alakult ki első látásra. Mindkét család
ellenezte a frigyet a huszonkét év korkülönbségre és a közöttük húzódó társadalmi
szakadékra tekintettel. A szerelem azonban
erősnek bizonyult, és 1829-ben létrejött a morganatikus, azaz rangon aluli házasság, amellyel
Habsburg János főherceg hivatalosan is kizárta
magát és születendő gyermekeit az osztrák
trónöröklésből. Mint tizenharmadik gyermek,
amúgy sem volt túl sok esélye erre. I. Ferenc
császár a házasságkötést követő négy év múlva
azzal honorálta az el nem halványuló szeretetet, hogy főúri rangra emelte Habsburg János
asszonyát. A Brandhofen bárónője címet kapta.
Már-már úgy tűnt, nem kíséri gyermekáldás a
frigyet, amikor 1839-ben, házasságuk tizedik
évében megszületett egyetlen gyermekük,
Ferenc. A császár Brandhofen bárónőt Merán
grófnőjévé nevezte ki e jeles alkalomból, és
Ferenc nevű gyermekük is Merán örökös grófja
lett. Habsburg (Merán) János megvásárolta a
dél-tiroli schennai kastélyt (ma az olaszországi
Scena), és utódaira, Merán grófjaira hagyományozta. Merán Ferenc egyik gyermeke,
Merán János gróf feleségül vette a csákberényi
és zámolyi birtokrész örökösnőjét, Lamberg
Ladisláját. A csákberényi kastélyban éltek szép
házasságot. A kastélyt még Lamberg Rudolf
építette, és a színvak Lamberg Ferenc díszítette
háromszázharminc különleges, egyszínű és
annak árnyalataival alkotott festményével. A
kastély az 1950-es években az esztelen szanálásoknak esett áldozatul. A feljegyzések szerint a
háborús sérülés nem indokolta volna a kastély
elpusztítását, mert a kárt még ki lehetett volna
javítani. Csákberény Vadászati Múzeummal
emlékezik meg a család híres vadász grófjairól,
Merán Fülöpről és ifj. Merán Fülöp vadász-íróról. Az 1950-ben elhunyt id. Merán Fülöp
szobra a lebontott kastély helyén, a Merán
parkban áll. Az ifjabb vadász mellszobra a
múzeum épületében van elhelyezve. Lamberg

Ladislája Körösladányban is rendelkezett
birtokkal, kastéllyal, a család utolsó magyarországi tagja ott telepedett le végleg gyermekkori
barátai között, amikor visszatért a hadifogságból. A Habsburg császári család Merán grófi
ágához tartozó sarja Körösladányban szerzett
nyugdíjat.
Végül az osztrák gyökerű, már 1141-ben
nemesi címmel rendelkező, 1628-ban grófi
rangot szerző, majd 1740-ben birodalmi grófi
címet elnyerő Pappenheim családról szólunk,
melynek Sándor nevű tagja Bajzáth püspök
rokonát, Valériát vette nőül. Bajzáth József
veszprémi püspök nyolcvanévesen vásárolta
meg az iszkaszentgyörgyi birtokot az egyik
legősibb magyar családtól, az Amadéktól,
és két év múlva elhunyt. Bizonyára befektetésnek szánta. Örökösei rokonának
leányai lettek. Így került házasság révén a
Pappenheim család Iszkaszentgyörgyre.
Fiúk, az építészvénával és merész fantáziával
megáldott Pappenheim Siegfried nagykárolyi
Károlyi Erzsébet grófnővel házasodott össze,
akinek komoly hozományából épült fel a
kastély neobarokk stílusú bővítménye és az
egyedülálló, a kastély hátsó homlokzata előtt
kialakított teraszos, geometrikus elrendezésű
parkja. A három medencén kívül francia
parasztház, magyar parasztház, kővázák és
több szobor tette izgalmassá a kertet. A grófi
család és főkertészük nyugaton tanulmányozták a legékesebb kastélyokat és parkjaikat, és
a látottakat Iszkaszentgyörgyön valósították
meg. A hat különböző szakaszban, 1735-től
1909-ig készült épületrészek egymáshoz
illesztve állnak, kőfallal körülvéve. Majd
háromszáz év hangulatát idézik fel. A park
szépségét egy 1910-es években készült fotó
adja vissza legjobban. Pappenheim Siegfried
a maga számára egy egzotikus környezetű

fürdőt kívánt kialakítani, helyéül az Atyai út
melletti erdő közepét választotta ki. A falu
feletti domb sziklavágatai között a völgyben
változó szegélyfák, kőris és kókuszdiófa
lombjai alatt, halastavak partján húzódott
ide az út a kastélytól. A huszonnyolc fokos
természetes fürdőt másfél ölnyi magas, borostyánnal futtatott kőfal vette körbe. A falon
belül rózsalugas, mellette vadszőlővel futtatott
öltözők álltak. A falba római köveket építettek
be. Két medence tartozott a fürdőhöz, melyek
alján sima folyami kavics között tört fel
sok apró forrásból a víz. A felesleg zsilipen
keresztül távozott a halastóba. Környezetében
kőrisek, szilfák, nyárfák, jegenyék, fenyők
álltak. Az ötvenes években még létezett, de a
bányanyitással eltűnt ez a csoda. A maradványai még fellelhetők a szertelenül burjánzó
növények között. Sibil bárónő tizennyolc évig
élt a kastélyban, és utolsóként hagyta el a
második világháború során, 1944. októberében édesanyjával és fiútestvérével. Előtte egy
pesti jósnőnél jártak, aki azzal rémisztgette
őket, hogy szörnyű bajok után, két bőrönddel
kell elmenekülniük az otthonukból. Az épület
felújított szárnyában saját szobát rendeztek
be a bárónő számára, ahol szívesen időzött.
A kilencvenedik születésnapját itt ünnepelte.
Nagy hírveréssel újraépült a kőpiramis, amely
a hajdani piramis felélesztése. Pappeinheim
Siegfried egy fiatalembernek állított emléket,
aki önkezével vetett véget életének, mert
„olyas valakire vetett szemet, akire nem lett
volna szabad”. Ezért meghalni?
A Móri-árok rejteget még egy kastélyt,
Bodajkon. A Lamberg család tévesen került
megjelölésre a tulajdonosok között. I. Lipót
adományozta a birtokot Johann Haas-Hochburg királyi tanácsosnak, hadi élelmezési
főbiztosnak. A fiúág kihalása után négy
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jelzi a legintenzívebb források helyét. Az is
valószínű, hogy a Mária napi búcsújárók a
gyógyvíz minőségű tófürdőt is látogatták.
Báró Miske Imre földbirtokos volt, aki
fürdővé alakítását kigondolta és megkezdte. A körülötte lévő épületek még viselik
tégláikban a B.M.I. monogramot. Amikor
pedig birtokát értékesítette, az új tulajdonosok tovább folytatták a fürdő kiépítését. A
medence vize hűvös, tizennyolc fokos volt,
ezért mellé meleg vízű kádakat telepítettek.
A meleg vizet és a világítást generátor és
kazán szolgáltatta. A tó melletti hangulatos
épületben piócás kezelést kaphattak az
elszántak. A tó közepére trambulint állítottak a bátraknak. A fürdőházban ivóterem,
táncterem, kuglipálya állt rendelkezésre
a gyógyvízkúrához és a szórakozáshoz. A
vendéglőben cigányzene mellett söröztek
és vacsoráztak az iparosok. Néha bálokat
is rendeztek. A fürdőkertet az uradalom
kertésze gondozta. Két csónak is ringott a
vízen órabérlettel. Fehér kesztyűs csendőr
vigyázott a rendre. Grünfeld Sámuel hintójával naponta lejárt a tóhoz, és ellenőrzést
tett. A tótól távolabb asszonyok mostak a
természetes vízben, még távolabb állatokat
csutakoltak. A második világháború alatt az
épületek tönkrementek, a meder eliszaposodott. Mára csak a használaton kívüli tómalom maradt meg. A bányák művelése miatt
a víz eltűnt. 1992-ben az önkormányzat
megbízásából kutakat fúrtak a tó vizének
pótlására, és ettől kezdve ismét meg lehet
mártózni benne.
A Móri-árok peremén, a sziklákon megújult
a csókakői vár. A pusztavámi erdő fái között
rejtőző vértesszentkereszti kolostor hófehér
romjai visszarepítenek a történelmi idők
kezdetéhez.

generáción keresztül a birtok női ágon
öröklődött. A kastélyt Miske báró építette a
XIX. század harmincas éveiben, miután az
úri lakot kinőtte a család. A legarányosabb
és legszebb klasszicista stílusban készült,
valószínűleg Hild József tervei alapján. A
Miske bárók után gazdag nagykereskedők
vásárolták meg a birtokot a kastéllyal együtt:
Megyeri Krausz Lajos és Grünfeld Jakab.
Ha felnézünk a fehérvári Koronázó tér első
épületének homlokzatára, a bejárat felett
Grünfeld Jakab és neje, Krausz Alojzia
nevét olvashatjuk, az árvaház és aggotthon
alapítóiként. A bodajki kastélyból jótékonykodtak. Az 1942. évi XV. törvénycikk
kivette a Grünfeld család kezéből a kastélyt
és a hozzá tartozó négyezer-négyszáz hold
földet, és az Országos Földhitelintézetet
bízta meg az ingatlan átmeneti hasznosításával. A kastély mára lepusztult, megette az
idő vasfoga, és rásegítettek a vandál kezek.
Ma magántulajdon. Bodajkot a kastélya,
természetes tófürdője, a Dunántúl egyik
leglátogatottabb kegyhelye és szerencsés
teleken síelésre alkalmas pályája teszi
különlegessé a Móri-árokban. A település
közepén hajdan gyógyító víz tört fel. A
krónikák szerint Szent István király és
fia, Imre herceg valamint Szent Gellért és
Szent László király is elzarándokoltak a
kúthoz, és kápolnát építettek mellé. A női
ági örökösök közül Anna Maria Hochburg
kapucinus szerzeteseket telepített Bodajkra,
akik a Szűz Máriának ajánlott kegyhelyet
továbbépítették. Barokk kegytemplom,
mintegy tizenötezer zarándok befogadására
alkalmas olaszos árkádsorú zarándokudvar
és szabadtéri oltár szolgálja a zarándokokat.
Valószínű, hogy a természetes tó is a kúttal
egy időben alakult ki. A „forrásfoglaló kő”

.
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Vértesaljai László, a pápa hangja

Vakler Lajos
Vértesaljai László jezsuita szerzetes a Vatikáni
Rádió magyar adásának főszerkesztője. Szolgálatának minden pillanata az ember-Jézusé.

Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
Legyen a jezsuita rend jelmondata beszélgetésünk mottója! 1953-ban járunk.
Az aranycsapat legyőzte Angliát Londonban, letartóztatták Rákosi Mátyást,
meghalt Sztálin, trónra lépett II. Erzsébet
– és megszületett Vértesaljai László.
Nagy szegénységbe születtem, édesapámnak nem volt rendes munkája.
Édesanyám öt gyermeket nevelt, én
voltam az ötödik. A hangulata megvan a szívemben ennek az időszaknak. A kommunisták által Kiliántelepnek nevezett balatoni településen,
a család kicsiny nyaralójában húztuk
meg magunkat. Abban az intim kis
világban olyan tisztaságban éltünk,
hogy a szívem emlékezik erre, nem
az eszem.
A cseperedő gyermeknek milyen álmai
lehettek?
Hitben nőttünk fel mindannyian, de
amikor eszméltem, a kommunista
időszak kellős közepén papnak menni lehetetlen volt. Jártunk hittanra,
sutyiban bérmálkoztunk, amiért
megfenyegették a szüleimet, tehát
nehéz idők jártak. A család összezárt, és hamar megtanultuk, hogy
erről nem szabad fecsegni.
Ki volt a mentora, aki segített eldönteni,
hogy milyen utat válasszon?
Várszegi Asztrik és Gesztesi András,
a hetvenes évek közepén frissen
felszentelt papok, akik az utolsó
tanulmányi esztendeikben a vidéki
egyetemi városok fiatalságát célozták
meg, közöttük teremtettek kicsi
imaközösségeket. Ezek abszolút
tiszta vallási közösségek voltak. Azt
szerettük volna, hogy az életünknek
legyen egy tengelye.
1982-ben szentelték fel. Voltak megválaszolatlan kérdések az oltár előtt?
Nem befolyásolt semmi, az sem,
hogy a gondviselés megajándékozott
azzal, hogy Rómában tanulhattam.
Amikor végeztem 83-ban, elkezdtem
Szentendrén a lelkipásztori munkámat. Úgy éreztem akkor, s ebben
máig nem csalódtam, hogy engem
az Isten lelkipásztornak teremtett,
papi munkára hívott meg, s amikor
a püspököm elküldött egy másik
helyre, papként kerültem emberi
közösségekbe.
A rendszerváltozást miként élték meg,
hiszen ez nemcsak politikai, gazdasági
változásokat hozott, hanem a hittel
élő emberek számára is szabadságot
teremtett?
Az én mozgalmam a Katolikus
Egyház volt. Az elementáris igazságvággyal olyan emberi közösséget
teremtett, ami éppúgy áhította a
szabadságot, mint én. Ennek egyik
jele volt, hogy amikor a rendszerváltás előtt Erdélyért volt egy nagy
tüntetés, magammal vittem a
templomból még az öreg nénikéket
is. A hátamra terítettem egy magyar
zászlót, kezemben egy rózsafüzér, és
így vonultunk, égő gyertyával. Nagy
Imre újratemetésének pillanataiban
pedig az alsó papság nevében vittük
a koszorút.

Mikor jött el Loyolai Szent Ignác ideje?
Ezt a Jóisten tudta, mert én erre
külön nem készültem. Kikerültem
Rómába a jezsuitákhoz, ők tanítottak, ők neveltek, a Szent Ignác-i lehetőségben nőtt tovább a hivatásom.
Tisztelettel, de soha nem rajongással
néztem rájuk. Tíz évet eltöltöttem a
lelkipásztori munkában, és anélkül,
hogy gondolkodtam volna, egyszer
csak elém esett a szerzetesi hivatásom. Három hónap alatt teljesen

ha egy sereg ember fölött kell döntenem. Ha döntést kell hoznom, akkor
nem tudok objektív és nyugodt lenni,
mint aki távolságot tud tartani. Három
esztendő kellett ahhoz, hogy ráébredjek, nem ez az én világom. így visszakerültem a lelkipásztori munkába.
Egy újabb fontos időszak az életében
Budapesten a Jézus Szíve közösség 2004től 2013-ig.
Ha az ember szerzetes-pap, akinek
nincs felesége, gyermekei, úgy él és

másságban elkezdek felépülni, és
erre nagyon figyelek.
A Keresztény Kulturális Akadémia
elismerése azt bizonyítja, hogy az a
szerepvállalás, ami a mindennapjain túl
jellemzi a római létét, mások számára is
példaértékű, méltó a jezsuita szerzeteshez, a főszerkesztőhöz, az emberhez, aki
otthon virágot nevel.
Nekem a közösség nem pusztán
templomi közösség. Egy világ van, és
ebben a világban élnek katolikusok,

szolgál, hogy azok az emberek, akik
körülveszik, akik Jézus szava nyomán
nővérei, fivérei, anyjuk, apjuk, testvérei, annak a templomi közösség a
családja.
Ennek tükrében milyen gondolatokkal
ment vissza Rómába? Hiszen a kereszténység bölcsőjében szolgálni a pápa
hangjaként sokak számára a teljességet
jelenti.
Otthonról hazajöttem, hiszen a diákságom, az előző rádiós szolgálatom
ideje is fontos volt. Immár tizenöt
éve élek és dolgozom Rómában, ez
az otthonom, egy hely, ami befogadott, ahol feltaláltam és kiismertem
magam. Ez a folyamat mind a mai
napig tart. A másik szempont, hogy
Ferenc pápa jezsuita, s mellé kerülni, az ő nevében szolgálni, nagy
kitüntetést jelentett. Aztán kijózanodtam, mert nagyon sok változás
történt az elmúlt néhány esztendőben. Erről a nagyon fájdalmas
migránsválságról van szó, amiből
Európának és Ferenc pápának is tanulnia kell. Ezt csak bölcsen, a jövőt
tervezve lehet kezelni, nem feledve,
hogy segítsek a rászorulókon – de
nemcsak egyetlen szempontra leszűkíteni a dolgot.
Idézzük meg a jegyzeteket író Vértesaljai Lászlót! Fontosak a mindennapok
feloldásában?
Reggel bejövök a rádióba, és este hét
körül érek haza. Ha tehetem, és nincs
kényszerpálya, otthon teljesen mást
csinálok, virágot locsolok, muzsikát
hallgatok, olvasok, mert ebben a

más keresztények, muzulmánok és
mások. Nekünk együtt kell élnünk, és
nem mindegy, hogy ezt a közösséget
milyen közös nevező mentén képzeljük el. Erről fontos és kell beszélni!
Erre szolgál alábbi írása is? „Isten fiából
sterilizált kellem-Jézust csináltunk, kék
szemmel, szőke hajjal, miközben egy
olyan egészséges keleti férfit kellene
láttatnunk benne…”
Ez a mi belső egyházi megkísértettségünk, hogy Jézust milyennek
láttatjuk. Szentkép-Jézusnak, aki
fátyolos nedvvel vonja be szemünket,
vagy pedig egy olyan Jézusnak, aki az
Isten fia, a megváltó, akit Mária szült
és akiben az engem ért összes probléma szembesíthető, és akiben nyitott
vagyok és bárkihez tudok fordulni.
Mi a dolgunk ma, mit üzen azoknak a
székesfehérváriaknak, akik hasonlóképpen gondolkodnak?
Ha én fehérvári lennék, azt érezném, hogy a legerősebb alapom a
Szent István-i országban nekem van.
Székesfehérváron ott van Alba Regia
szelleme, ott vannak a fehér kövek,
az erős királyi vár kövei egy olyan
fundamentummal, mely egyenrangúvá tett bennünket a francia, az angol
királysággal. A helyi érték tudata
nagyon fontos, akkor is, ha a török
dúlás után csak a porladó kövek
maradtak meg. A kövek tudnak
beszélni, és én meg tudom becsülni
a kövek hangját. Székesfehérvár szilárd alapokon áll, és ezeket a szilárd
alapokat semmilyen bóvliért nem
cserélném el!

Fotó: Simon Erika
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Székesfehérvár szilárd alapokon áll!

tiszta gondolatokkal kopogtattam a
rend ajtaján, hogy szeretnék felvételt
nyerni. Egyszerűen bennem tudattalanul megtörtént a belső átalakulás.
A hit és a társadalmi igazságosság szolgálata a jezsuita rend küldetése. Minden
megtörtént, amit a rend tagjaként elérhet
az emberfia?
A jezsuita rend bennünket úgy
nevel és készít fel, hogy egy dologra
figyelünk: ahogy a beszélgetésünk
kezdődött. A Mindent Isten nagyobb
dicsőségére jelmondat jegyében azt
tesszük, ami az ő nagyságát szolgálja,
és nem a miénket. Bennünket, jezsuitákat úgy nevelnek, hogy amit Isten
nekünk adott – a képességet – szent
kötelességünk magunkban megismerni, megőrizni és kibontani.
Az ezredforduló Rómában találta, a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztői székében. Ez is bizalmi elven működő
szolgálat?
Mindenekelőtt egy nagy megtiszteltetés, mert II. János Pál pápát szolgálhattam. Amikor ő pápa lett 1978-ban,
még Pesten éltem, s egy évvel később
jöttem Rómába. Az a fiatal, akkor
59 éves, nyurga léptű pápa, akire jó
volt ránézni, mert tele volt erővel,
mosollyal, akire ránézve azt éreztük,
hogy felvisz bennünket a mennybe,
akiben akkora erő volt, hogy magával
ragadott bennünket, kispapokat,
mint Illés szekere.
2003-ban visszatért Budapestre, mint
tartományfőnök-helyettes. A kinevezés
nagy változást hozott az életében?
Nekem sokkal erősebben üt a szívem,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár
belterület, Bőrgyár utca 10. szám alatti, 5480/2 hrsz alatt
nyilvántartott 1050 m² területű kivett, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékesítésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár
belterület, Dési u. 7612/8 hrsz alatt nyilvántartott 7205 m²
területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 19. (csütörtök) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 19. (csütörtök) 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár
belterület, természetben Kriványi u. 1 szám alatti, 11604/1
hrsz alatt nyilvántartott 1673 m² területű kivett, gazdasági
épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár
belterület, Podolini utca 1. szám alatti, 10035/21 hrsz alatt
nyilvántartott 1081 m² területű kivett, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékesítésére.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 19. (csütörtök) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 19. (csütörtök) 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár
belterület, Podolini utca 3. szám alatti, 10035/22 hrsz alatt
nyilvántartott 1021 m² területű kivett, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékesítésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár
belterület, Szamos utca 103 szám alatti 12409/1 hrsz alatt
nyilvántartott 1838 m² területű kivett, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékesítésére.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 19. (csütörtök) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 19. (csütörtök) 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
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Mennyire találunk vissza a Szentíráshoz?
Vakler Lajos

A tudományos konferencia átfogó
képet kínált a kutatók reformáció
kérdéskörében végzett munkájáról.
A rendezvény fővédnöke, Balog
Zoltán, az Emberi Erőforrások
Minisztere üdvözletét Petrőczi Éva
József Attila-díjas költő, egyetemi
tanár tolmácsolta a résztvevőknek,
aki a százhalombattai találkozót a
szerecsen megtérésének történetéhez
hasonlította.
Bernhard Kaiser, a Heidelbergi
Egyetem és a Selye János Egyetem
tanára előadásában Luther Márton
teológiájának, tanításainak alappilléreit idézte meg: „A református
teológia fényében ma ugyanazt jelenti
keresztyénnek lenni, mint a reformáció
korában. Hinni az evangéliumban, hinni
Krisztusban. A hit alapjául a bibliai
ígéretek szolgálnak, ebből él a keresztyén
hit ma is.”
Lévai Attila, a házigazda Selye János
Egyetem dékánja a reformáció
kérdéseinek mára gyakorolt hatását
elemezte előadásában: „Érzésem
szerint a reformáció legfontosabb
kérdése napjainkban az, hogy mennyire

Kép: Németh-Nagy Róbert

Százhalombattán rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a Selye János Egyetem
Református Teológiai Kara és a Reformáció 500
százhalombattai emlékbizottsága.

Bernhard Kaiser professzor előadása közelebb vitte hallgatóságát a lutheri eszmékhez

vagyunk hűek azokhoz a gondolatokhoz
és ahhoz a hitbeli eszméhez, amit Luther
Márton nem újjá tett, hanem egyszerűen
újraértelmezett. A ma kérdése: men�nyire találunk vissza a Szentíráshoz, s
mennyire találunk vissza a Szentírásban

a kijelentésekhez, melyek Isten igéje által
az ember életének valamilyen fajta keretet adnak. A 21. század emberének ebben
a nagyon elvilágiasodott mindennapi
közegben óhatatlanul szükséges az, hogy
lásson kereteket, ismérveket, hogy lássa

Ifjúsági zarándoklat a keresztény Európáért
Berta Kata

A passaui fiatalokkal
régi kapcsolatot ápol az
egyházmegye. A bajorok
boldogként tisztelik Gizellát, Magyarország pedig az
Árpád-ház szentjei közé
sorolja. Miután Wilhelm
Schraml passaui püspök
2011-ben Boldog Gizella-ereklyét ajándékozott
Fehérvárnak, így a város a
Magyar Szent tiszteletének
központjává válhatott. Spányi Antal megyés püspök
2012-ben ajándékozott Szent
István-ereklyét Passaunak,
a Gizella-tisztelet európai
központjának. A püspökök
szentek iránti tiszteletéből
kialakult testvéri kapcsolata
alapozta meg azt a gondolatot, hogy a fiatalokat is
közelebb vigyék azokhoz a
szentekhez, akik összekötik
a két népet. A székesfehérvári zarándoklat célja volt,

Fotó: Berta Gábor

A keresztény szentek életpéldájáról,
tanúságtételük követéséről szólt a
Székesfehérvári Egyházmegye idei
gyalogos ifjúsági zarándoklata Mórról
Bodajkra. Először szerveztek nemzetközi találkozót passaui, székesfehérvári egyházmegyés és szatmárnémeti
fiataloknak, hogy Európát, annak
nyugati és keleti részét is átölelve
vegyenek részt együtt egy gyümölcsöző lelki programban.

Háromszázötven fiatal vett részt a zarándoklaton, köztük
ötvenen Passauból, ötvenen Szatmárnémetiből jöttek

hogy a megszólítás révén egy
közösségbe hívja a fiatalokat Európa nyugati és keleti
részéből is. Idén Erdélyből,
Szatmárnémetiből is érkeztek a zarándoklatra, hogy a
fiatalok jobban megismerjék
egymást.
Mórra érkezve a zarándokok
az ismerkedés után imádsággal, elmélkedésekkel és
szentórával fejezték be a napot. Másnap a templomban
tartott napindító gondolatok
után Bodajk felé vették útjukat a csoportok. Útközben
egy-egy állomásra érkezve
jelenetekkel mutatták be a
fiatalok a szentek életének
máig érvényes üzeneteit.
A zarándokút végén a
Segítő Szűz Mária kegyhelyére, Bodajkra várta Spányi
Antal megyés püspök a
fiatalságot. A főpásztor arra
kérte a résztvevőket, hogy ne
veszítsék el a hitet továbbadó lendületüket, mely a
korábbi évszázadok híveit
jellemezte, és terjesszék
Krisztus örömteli üzenetét a
világba. „Őrizzétek keresztény
hagyományainkat, a keresztény
kultúrát, melyet Isten kegyelme által őseinktől kaptunk, és
amelyért sok szent és vértanú
az életét adta. Küldetésetek,
hogy hitetek által megőrizzétek
a világot Krisztusnak!” – fogalmazott a megyés püspök.

Isten igéjét, és az igében azt, hogy mi a
legfontosabb dolog: az Isten tisztelete
illetve a felebarát tisztelete, szeretete.”
A tudományos konferencia foglalkozott a jelen kérdéseivel illetve az
iszlám radikalizálódásával is.

Intézményeket korszerűsít
az egyházmegye
László-Takács Krisztina
A Székesfehérvári Egyházmegye kétszázkilencvenmillió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert el, melyből négy
egyházmegyei fenntartású általános iskola
épülete újulhat meg.

A projekt keretében a bicskei Szent
Margit Általános Iskola Szent
László tagiskolája, a móri Szent
Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola, a ráckevei Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és az
érdi Marianum Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése valósul meg.
Ezek az épületek többségében az
1800-as évek végén, 1900-as évek
elején épültek, jelenlegi állapotuk
szerint felújításra szoruló, energetikai szempontokat figyelembe
véve korszerűsítendő épületeknek
tekinthetők. Az elmúlt időszakban
felújításukra nem vagy elenyésző
mértékben került sor, ma már
rendkívül korszerűtlenek. Utólagos
hőszigetelést és új nyílászárókat
kapnak az épületek, mindemellett
a fűtési rendszer is korszerűsítésre
kerül, ennek révén tovább csökken
a fűtéshez szükséges energia és
az energia megtermelése miatti
szén-dioxid-kibocsátás.
További terv, hogy a fogyasztás
egy részéhez szükséges energiát
napelemekkel fogják előállítani,
aminek következtében szintén
csökken a kibocsátott szén-dioxid
mennyisége.
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Látványos részletek

Somos Zoltán, Stettler Zsuzsanna
Az új Sóstói Stadion az európai labdarúgó-szövetség szigorú szabványainak szinte
mindenben megfelelő létesítmény lesz, de
nemcsak a sportbarátok járnak jól a beruházással. Ahogy az állami forrásból megvalósuló projekt kapcsán már sokszor elhangzott,
teljes városrész-rehabilitáció zajlik, és a
Sóstói Természetvédelmi Terület is megújul. A
munkálatok állásáról most helyszíni bejáráson
számoltak be a kivitelezők.

A Szárcsa közből indulva a megépült átkötőutat, parkolókat és
sétányokat járták végig a résztvevők, vagyis először a stadion
környéke került terítékre. Mint azt
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, két ütemben zajlanak
útfelújítások és parkolóépítések,
ezekből az első már végéhez ért:
„Egy olyan, turistabuszok számára
is alkalmas parkolórészt alakítottunk
ki, ahol azok biztonságosan várakozhatnak, amíg a turisták a belvárosban
vannak. Ezt a parkolót a vendégszurkolók vagy éppen a temetőbe érkezők
is használhatják majd. A stadion
főépületét érintő probléma ellenére
ütemezetten halad az építkezés. A Balatoni vagy a Csíkvári útról rálátva a
területre, már kezd kirajzolódni, milyen
hangulata lesz az új létesítménynek.”
A Sóstó Természetvédelmi Terület
rehabilitációs programja keretében
jelentős források állnak rendelkezésre a terület közúti fejlesztésére,

Fotók: Simon Erika

A természetvédelmi terület

Az új bekötőút, a Szárcsa köz, háttérben az egyre látványosabb stadionnal

vezet. Megtörtént a Hosszú sétatér
Csíkvári úttól délre eső szakaszának és a Temető utcának a teljes
felújítása is.
A parkoló területére hatvan fát és
kétszáz cserjét ültetnek október
végéig. Tizenkilenc új lámpaoszlopot helyeztek ki, és négy lámpatest

Tető van a fejünk fölött, és már szerkezetkészek a lelátók – kezdődhet a székek szerelése!

melynek első üteme hamarosan elkészül. A mintegy háromszázmillió
forint értékű fejlesztés keretében
megépült egy nyolcvanhét személygépjármű valamint tizenhárom
busz tárolására alkalmas parkoló.
Szintén megépült a Sóstó Természetvédelmi Területre vezető,
térkő burkolatú sétány. Elkészült a
„Sóstó köz”, azaz a Szárcsa utca 11.
számú lakóingatlan helyén épült
új, hatvannyolc méter hosszúságú aszfaltburkolatú út, kétoldali
térkő burkolatú járdával, valamint
a szomszédos ingatlanokat védő
zajvédő fal. Megépült a Stadion
sétány, ami a Sóstói temető oldalában, a megújuló Sóstói Stadion
vendégszektorának bejáratához

cseréje történt meg. Hangulatos új
szabadidőközpont alakul majd ki
fitneszjátszótérrel és játszóterekkel, sétányokkal, melyek nyitottak
és ingyenesek lesznek. A második
ütem, mely magában foglalja újabb
parkolók, sétányok illetve a Csíkvári út felújítását, várhatóan kora
tavasszal indul meg. A tervek szerint jövő nyárra minden elkészül,
sikeresen befejeződik a városrész
fejlődését szolgáló teljes program.

A stadion
A Sóstói Stadion rekonstrukciós munkái 2016. novemberében
indultak el, 12,7 milliárd forintos beruházással. A munkák az

ütemtervnek megfelelően haladtak,
mígnem idén tavasszal kiderült,
hogy komoly – előre nem látott –
problémák vannak a főépülettel.
Az önkormányzat több szakértői
vélemény ismeretében a Videoton
FC-vel közösen augusztusban döntött arról, hogy az alig több mint tíz
éve épült főlelátót le kell bontani,
és helyére újat építeni. Ehhez tételes költséglehívás mellett kilencszázmillió forintos keretösszeget
különítettek el, melynek nagy része
a rekonstrukcióra biztosított forrásból finanszírozható.
A stadion falain belül mér egyértelműen kirajzolódik, hogy igazi arénajellegű, hangulatos létesítményben
játszhatja meccseit a következő szezontól a Videoton. Szeptember végére befejeződött a fejépület elbontása,
megtörténtek az új alapozási és
alapmegerősítési munkák, illetve a
pillérek egyharmada elkészült. A
lelátórészek a sarokelemeken kívül
szerkezetkész állapotban vannak,
jelenleg a tetőszerkezet trapézfedése
van folyamatban. A kiszolgáló részeken zajlanak a kőművesmunkák
illetve a külső területeken a közművesítés. Várhatóan már októberben
elkezdik a székeket lerakni, vagyis
a kívülálló számára igen látványos
részéhez érkezik az építkezés. Az
év végéig fogják a fejépület szerkezetének nagy részét befejezni, azt
követően indulhat meg a pályaszerkezet kialakítása.
A kivitelező konzorcium vállalta,
hogy tartja a meghatározott ütemtervet, és 2018. június 29-ére készre
jelenti az építkezést. A polgármester elmondta, mindent megtesznek,
hogy a stadion hazai és nemzetközi
akkreditációját addigra elindítsák,
a használatbavételi engedélyek
után pedig a remélt nemzetközi
kupameccseket és persze a hazai
bajnokikat már megújult otthonában játszhatja a Vidi.

Somos Zoltán

Több, kevesebb
Álltunk az épülő, már mas�szív, de még „vázlatos” lelátón,
minden oldalról hasonló betonlépcsőkkel, falakkal és fejünk
fölé feszülő hatalmas tetővel
körülvéve, és próbáltam hirtelen
meghatározni, merre is rúgta
Vadász Imi a győztes tizenegyest
a Manchester Unitednak. Tájolódási pontnak az egykori, végül
elbontott főépület maradványa
szolgált. Ahhoz képest már
könnyű volt kitalálni, hol állt az
eredményjelző és vele szemben
az a kapu, melynél mi is ott
üvöltöttünk 1985 márciusában,
betonlépcsőkön szorongva.
Azok akkor a hitelesített nézőtér
elemei voltak, ma csak az alapját
adják az új ékszerdoboznak. Az
új stadion legfelső sorában ülve
közelebb leszünk a pályához,
mint a hajdani földlelátó tetején,
melyről férfi szurkolótársainkkal
meccsek szünetében egyszerűen a mocsár felé fordulva
megszabadultunk a folyadéktöbblettől, ügyet sem vetve az
egyébként a domb aljába épített
mellékhelyiségre. Hát ez is
elképzelhetetlen lesz a modern
arénában – nagyon helyesen. A
közvizelde nem fog hiányozni.
A Manchesternek lőtt gól már
jobban, de ha a gyönyörű Sóstói
Stadionban kupaselejtezőben
betalál a Vidi egy acélos moldáv
ellenfélnek, megünnepeljük azt is.
Stadionügyben nőttek az igények,
futballban egyelőre beérjük
kevesebbel.

közéleti hetilap
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Egy érkező, egy távozó

Tóth Dániel

Zajlik az élet a Fehérvár AV19
háza táján. A klub hétfőn bejelentette, hogy visszatér a koronázóvárosba Antonin Manavian.
A védő a tavalyi szezont Benoît
Laporte együttesében töltötte,
és az összes, azaz ötvennégy
mérkőzésen jégre lépett, ezeken
huszonöt pontot szerzett. A francia a nyár folyamán a DEL-ben
szereplő Krefeld Pinguine együtteséhez igazolt, azonban a játékos
és a német első ligás klub útjai
szeptemberben elváltak, így ismét
felmerült a közös munka lehetősége. Szerződtetéséhez a végső
lökést végül Szirányi Bence súlyos
sérülése adta meg, akinek vállát
meg kellett műteni, így hosszú
kihagyás vár rá. A 191 centiméter
magas, 102 kilogrammos Manavian elmondta, számára mindig is
nagy öröm volt a fehérvári szurkolók előtt játszani: „Azért döntöttem
a visszatérés mellett, mert Fehérváron nagyon jól éreztem magam. Mind
a légkör, mind a csapat kiváló, az

Fotó: Kiss László

Változások történtek a Fehérvár AV19 hátsó
alakzatában. A klub hétfőn bejelentette, hogy
Antonin Manavian a következő szezonban is a
csapatot erősíti majd, míg Mark Visentintől
elköszönt a menedzsment.

A Salzburg ellen Mušič (középen kékben) kétszer is betalált, a szlovén légióssal elégedettek
lehetnek Fehérváron

edző pedig bízik bennem. A szurkolók
szintúgy kitűnőek, előttük mindig jó
érzés játszani. A célom a szezonra

nem lehet más, mint a rájátszásba
kerülés a csapattal, egyénileg pedig
szeretnék még többet fejlődni!”
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Akadt azonban távozó is erre a
hétre. Mark Visentintől elköszöntek a székesfehérváriak. A kapus
nyári érkezése óta sérülésekkel
bajlódott, melyek az előzetesen
vártnál hosszabb lefolyásúaknak
bizonyultak, emiatt a Fehérvár
AV19 menedzsmentje és a játékos
úgy döntöttek, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak.
A kanadai hálóőr mindössze húsz
percet töltött a jégen tétmérkőzésen fehérvári színekben,
Bolzanóban öt gólt kapott. A klub
közleménye szerint a vezetőség
dolgozik Visentin megfelelő szintű pótlásán.
Erre szüksége is lehet a magyar
EBEL-csapatnak, hiszen újabb
kemény hétvége elé néz a gárda.
Pénteken a Dornbirn látogat az
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba, és győzelem esetén megelőzheti a tizedik helyen álló riválisát
a Laporte-legénység.
A vasárnap sem a pihenés jegyében telik majd: a Klagenfurt
otthonában vizitál a Fehérvár
AV19. A karintiaiak erejéről sokat
elárul, hogy kedden, a Bajnokok
Ligájában hosszabbítás után 2-1re legyőzték a magasan jegyzett,
svájci Zürich Lions alakulatát, így
ez az összecsapás sem ígérkezik
sétagaloppnak.

Kevés híján bravúr
A török bajnokságban meghatározó együttesnek számító Pınar Karşıyaka ellen hazai
pályán jól játszott és nyert az Alba Fehérvár. A
visszavágón Izmirben is sokáig továbbjutásra
állt a tartalékos magyar bajnok.

Mintha átok sújtaná az Alba Fehérvár csapatát: az elmúlt szezon közepétől kezdve sorra sérülnek meg
a kulcsemberek. A végül megnyert
szezonban Tóth Péter, Bradford
Burgess majd Justin Edwards esett
ki hosszabb-rövidebb időre, az
új idény pedig szinte még el sem
kezdődött, de már most sok gondot okoznak a sérülések. A center
Chris Horton, majd a helyére
igazolt Elijah Macon is kidőlt, akárcsak a fő pontszerzőnek kinézett
hátvéd, Travis Simpson.
A Pınar Karşıyaka elleni hazai mérkőzésen nélkülük is óriásit küzdött, az első negyedet leszámítva
remekül védekezett és egy magasabban jegyzett ellenféllel szemben
is tudott dominálni a Dzunics-csapat. Nem utolsó sorban újfent
Lóránt Péternek köszönhetően, aki
egy tucat lepattanót is leszedett
huszonnégy pontja mellé a fizikálisan bivalyerős vendégek között.
A csapatkapitány tehát vezérként vette ki a részét e kétpontos
győzelemből – hogy aztán szépen
feliratkozzon a sérültek listájára…
Fájó térdét kell kitisztítani, hetekre
pályán kívül szorult, ami rendkívü-

li érvágás a csapatnak. Hosszabb
távon is, de elsősorban a törökök
elleni visszavágó miatt volt fájó,
hogy el sem utazhatott Izmirbe.
Nélküle végképp nem sok esélyt
adtak a pesszimistábbak az Albának, de a nehéz helyzetben jól

reagált a csapat. Egyénileg is volt,
aki többet tett bele a közösbe, D. J.
Fenner például most dobta eddigi
legtöbb pontját, és leszedett tíz
lepattanót. A csapat pedig megint
bizonyította, hogy jól tud védekezni: egészen a meccs hajrájáig

kézben tartotta a kezdeményezést.
Csak az utolsó három percben
tudott továbbjutást érően elhúzni a
Karşıyaka (91-82).
Az Alba ezzel a Fiba Európa-kupába került, ahol tavaly is szerepelt. A csoportbeosztás még nem
végleges.
Szombaton pedig jöhet az első
bajnoki, hiszen a Kaposvár ellenit
el kellett halasztani múlt hét
végén. Így aztán a bajnoki címvédő rögtön a döntőbeli ellenféllel
találkozik az új szezon nyitányán!
A Falco nem őriz kellemes emlékeket a mieinkről, és biztos, hogy
mindent megtesz a visszavágásért,
ráadásul otthon játszik. Az Alba
pedig továbbra is tartalékos, de
láttuk, ez sem jelenti azt, hogy
eleve esélytelen lenne. És tavaly
egyetlen vendégként tudta bevenni
a Savaria Arénát!

Az Albacsávók története

Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

Nagyot küzdöttek a törökök ellen Kasey Hill és társai, összesítésben hét ponttal maradtak alul

Ahogy 1998, az első bajnoki cím óta
mindig, most is könyv emlékezik meg
a fehérvári kosarasok diadalmenetéről. Az Albacsávók című kiadványban
a rendkívül sikeres szezon történései
vezetőedzői visszaemlékezéseken,
játékosportrékon és nagyon sok
színes fotón keresztül elevenednek
meg. A szerzők Posch Ede, Somos
Ákos és a Fehérvár Médiacentrum két
munkatársa, Simon Erika (fotó) és
Somos Zoltán.
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„Az élet olyan, mint egy doboz csokibonbon!”

Mezőtúron kezdte edzői karrierjét, ott elért
mindent, amit a lehetőségek engedtek. Debrecenben együtt dolgozott Risztov Évával,
az aranyérmet hozó londoni olimpia előtt is
ő készítette fel a klasszis úszót. Állt sorban
a munkaügyi központban – már olimpia
bajnok edzőként – most pedig úgy érzi, igazi
otthonra lelt családjával Székesfehérváron.
Dévay László, az Alba Triatlon SE vezetőedzője minden nap tesz azért, hogy újra
legyen versenyzője az ötkarikás játékokon.

Mindig érdekelt, hogy egy olimpiai
bajnok edző hogy kerül Székesfehérvárra egy alig több mint másfél éves
klubhoz, az Alba Triatlon SE-hez?
Kaptam egy állásajánlatot egy fehérvári úszóklubtól, hogy jöjjek
ide edzőnek. Feleségem, Anikó
pedig úszóoktató, rá is szükség
volt, így jöttünk. De az sem volt
elhanyagolható szempont, hogy a
srácok – Márk és Zsombor – jobb
körülmények között tudjanak
edzeni. Mindketten válogatott
triatlonisták, mi pedig Debrecenben éltünk, ahol a domborzati
viszonyok nem éppen ideálisak.
Nincs hegy, nem lehet megfelelően felkészülni.
Akkor bejött a váltás a családból
mindenkinek!
Igen, be! Az Alba Triatlon SE-hez
pedig úgy kerültem, hogy megkerestek Budapestről, az UTÉ-tól,
hogy legyek náluk vezetőedző,
tulajdonképpen meg is egyezhettünk volna. Én viszont nem
akartam – és a gyerekek sem –
Budapestre költözni, szerintem
olyan nagy, hogy az már élhetetlen. Szóval autóztam haza a
megbeszélésről, amikor az Alba
alelnöke, Skoff Gábor hívott,
hogy vegyem át a klub szakmai
irányítását. Olyan volt ez, mint a
Forrest Gumpban, amikor mondja Tom Hanks, hogy az „Az élet
olyan, mint egy doboz csokibonbon, nem tudhatod, hogy mit
veszel ki belőle.” Megbeszéltem
a családdal, Budapest szóba sem
jöhetett, az alba triatlonos lehetőség pedig minden szempontból
ideális volt, így rábólintottam.
Mindig is edző akartál lenni?
Gyerekkorom óta sportolok, de a
családom sosem volt különösebben sportos. Édesapám mérnök
beállítottságú volt, édesanyám
adminisztrátorként dolgozott, a
bátyám pedig tanár lett. Szentes, ahol felnőttem, elég sportos
város, én meg mindig éreztem,
hogy valamit mozognom kell.
Az sajnos nem volt meg bennem, hogy kihozzam magamból
a maximumot, így nem lettem
élsportoló. De egész fiatal koromtól kezdve foglalkoztatott, hogy
mi miért történik az edzéseken.
Innen indult az egész. Aztán
Szentesről Mezőtúrra költöztem,
feleségem, Anikó odavalósi.
Ott egy úszóklubnál kaptam
lehetőséget egy idősebb edző
mellett. Idővel elkezdtem külön
foglalkozni néhány gyerekkel. Ők
pedig gyorsan magasabb szintre
léptek, egyre jobb eredményeket

értek el. A folyamat vége az lett,
hogy egy idő után egyedül vittem
az úszóklubot.
De innen még nem vezetett egyenes
út Risztov Évához…
Nem. Nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a munkába
Mezőtúron. Sok tervem és célom
volt, de a város vezetése ebben
nem volt partner, nem volt cél,
hogy a gyerekek nagy eredményeket érjenek el. Én pedig egyre
inkább kezdtem érezni, hogy
nem tudok kiteljesedni, valamerre lépni kellene. Ekkor már Márk

Évával dolgozhatok, persze nagy
felelősség is volt. Voltak bennem
kételyek, hogy sikerül-e, de kíváncsi voltam, meg tudom-e csinálni,
ez egy óriási kihívás volt.
Éva kimondta akkor, hogy olimpiai
bajnok akar lenni?
Nem! A 2004-es sikertelen olimpia után – Athénban négyszáz
vegyesen „csak” negyedik lett –
visszavonult. Debrecenbe pedig
azért hívták, hogy köré épüljön
az ottani úszóklub, Éva legyen a
húzónév. Vajda Tamás kezdett el
vele foglalkozni, és bár nem vál-

Fotók: Kiss László

Kaiser Tamás

Dévay László célja, hogy London után nyolc évvel ismét legyen versenyzője az olimpián

fiam is triatlonozott, így jött
képbe Debrecen. Ahová a helyi
triatlon klubhoz csak leigazolt
Márkó, a szakmai felkészítése maradt nálam, Mezőtúron.
Amikor pedig Márk nyolcadikos,
Zsombor pedig negyedikes lett,
feldobtam a témát a családnak,
hogy mi lenne, ha Debrecenbe
költöznénk. Mezőtúron nem
volt számunkra jövő. Hosszas
tanakodás után a váltás mellett
döntöttünk. Felkerestem a debreceni sportcentrum igazgatóját,
beadtam az önéletrajzomat, ők
pedig örültek nekem, mert éppen
úszóedzőt kerestek.
És egyből Risztov Éva edzője lettél?
Nem. Kaptam egy utánpótlás csapatot, tizenegy-tizenkét évesekkel foglalkoztam. Évának ekkor
más volt az edzője, akivel nem
igazán jöttek ki. Kifejezetten az
olimpiára kellett őt felkészítenie.
Ez 2011 nyarának végén volt,
de már szeptemberben látszott,
hogy nem fog működni köztük.
Az elején heti egy-két, majd
egyre több olyan alkalom volt,
hogy cseréltünk, és én foglalkoztam Évával. Ennek nem örültem,
mert elkezdtem egy munkát a
kicsikkel, amit szerettem volna
végigvinni! Aztán egyszer Éva
odajött hozzám, hogy szeretné,
ha én állnék be mellé.
De Évában volt rizikó is, hiszen
nem egy könnyű ember.
Hatalmas rizikó volt! Abszolút
nem könnyű személyiség, de
annak a súlya megvolt, hogy
kisvárosi úszóedzőként Risztov

tak el szépen, azt tudni kell, hogy
az úszósportba ő hozta vissza, és
a hosszútávúszást is ő találta ki
neki, mert belátta, hogy a medencében már nem lesz esélye nagy
eredményekre. Igaz, a 2012-es
Eb-n egy ezüstöt és egy bronzérmet még nyert medencében. A
2011-es világbajnokság után mentek szét végleg, ahol verekedés
miatt zárták ki Évát. Szóval nem
lett kimondva, hogy olimpiát kell
nyerni. Amikor meglett a szintje
800 és 1500 gyorson, valamint
Portugáliában kiharcolta 10
km-en a kvalifikációt Londonra,
akkor mindenki maximálisan
elégedett volt azzal, hogy négy év
kihagyást követően Risztov Éva
ott lesz az olimpián.
Ekkor már te voltál az edzője. Mit
vártál el tőle? Láttad a lehetőséget
az aranyra?
Láttam az ellenfelek eredményeit, és azt gondoltam, abszolút esélyes a dobogóra! Titkon
bronzérmet számoltam ki neki.
De nem mondtam, nem akartam
nagy terhet rakni rá.
A taktikát, amivel végül nyert –
hogy élre áll, nem figyel senkire –
azt ti találtátok ki ketten?
Ahogy mondtam, a vb-n verekedés miatt kizárták. Éva olyan
típus, hogy nem tűri, ha ütik, ő
visszaüt – és kizárják. Ezt a versenybírók is tudták, utaztak is rá.
Azt mondtam, hogy három lehetősége van, vagy a mezőny után,
vagy mellette, vagy elöl, teljesen
egyedül, a tempót diktálva úszik.
Nem sokkal az olimpia előtt

utóbbit kipróbáltuk Izraelben egy
versenyen, bejött, neki is tetszett,
és mondtam, hogy akkor ezt kell
csinálni. Utólag, a sajtóban már
nem ez jött le, hanem az, hogy
ezt ő magának találta ki.
Ezt Éva mondta?
Igen.
Ez bántott téged?
Persze, hogyne! Megjelent egy
olyan cikk is, amiben azt nyilatkozta, hogy mindent magának
köszönhet. Ehhez azért túl sokat
dolgoztam mellette. Értsd úgy,
hogy megtartottam az edzéseit,
majd életmódtanácsokkal láttam
el, lelki masszőr is voltam, ha
kellett nyújtottam vele, edzőpartner voltam a szárazföldi edzésen,
dobáltam vele medicinlabdát,
stb. Való igaz, hogy nagyon sok
mindent köszönhet magának, de
ne felejtse el azokat az embereket, akik odáig elvitték! Az
anyukáját, Csókay Miklóst, aki
Hódmezővásárhelyen megtanította úszni, Bán Sándort, akinek
köszönhetően felmehetett Pestre,
Turi Györgyöt, aki megmutatta
neki, hogy mi a profizmus, Vajda
Tamást, aki visszahozta, de Széles Sándort se, aki megengedte
neki, hogy beálljon hozzájuk az
edzőtáborokban a Gyurta testvérek mellé. És ott voltam én. Igaz,
Széles Sándor nem foglalkozott
vele, hagyta, hogy velük eddzen.
De mégis mindenki Risztov Éva
londoni aranyát Széles Sándor aranyának tartja...
Persze, de ez attól még nem igaz!
Az igaz, hogy Sanyi nyilatkozta többször is, meg az életrajzi
könyvében is benne van, hogy
Éva debreceni edzéseit Dévay
László vezette az ő instrukciói
alapján. Ez úgy működött, hogy
megkaptuk a Gyurta Gergelyre írt edzéstervet. De Évának
másra volt szüksége, hogy mást
ne mondjak, azért, mert ő nő, és
csak nem rég tért át a 10 km-re.
Nagyon sokszor írtam át teljesen
az egész edzéstervet, mert Évával
láttuk, hogy ez nem jó, mást kell
csinálni. Éva soha nem volt Széles Sándor kontrollja alatt, amíg
én edzettem, sosem hívta fel
Sanyi Évát, hogy milyenek voltak
az edzések. Az edzéstervek értelmi szerzője nem én voltam, ezt
nem vitatom, az Széles Sándor
volt, de Éva nem Széles Sándor
irányítása mellett készült fel. Aki
mást mond, az nem mond igazat!
A táborokban úszhatott Gyurtáékkal, de nem foglalkozott vele
senki, ha én nem voltam ott.
Az rendben van, hogy a közvélemény szerint Risztov edzője Széles
Sándor volt, de például a MOB-nál?
Ott mit tudtak? Hiszen az olimpiai
aranynak van nem is kicsi anyagi
javadalmazása is!
Azt hiszem, akkor az edzőknek
huszonegymillió forint járt. Éva
leadott egy listát, hogy kinek
mennyi jár szerinte, amin első
helyen voltam, ötven százalék
körül. Majd „megváltozott” ez a
lista, többen bekerültek elém, így
végül hárommilliót kaptam, vagy-

FehérVár

Sport

közéleti hetilap
is tizenpár százalékot. De ennél
engem sokkal jobban érdekelt az,
amit elértünk, hogy egy kisvárosi edzőből egy olimpiai bajnok
edzője lettem! Gyakorlatilag a
csúcsra jutottam a szakmában!
Tényleg álltál sorba munkanélküli
segélyért egy olimpiai arannyal a
hátad mögött?
Igen. Amikor Évával elváltak
útjaink, a 2013-as világbajnokság
után – ahol úgy lett kilencedik,
hogy négy másodpercre volt az
elsőtől – akkor Debrecenben
közölték velem, hogy mehetek a
tanmedencébe úszást tanítani,
feketelistára kerültem. Én ebből
nem kértem, így ott ültem a munkaügyi központban...
Szép, magyaros történet! Itt fogalmazódott meg benned, hogy a jövő a
két gyerekedé, és velük kell foglalkoznod?
Nem, itt fogalmazódott meg
bennem, hogy az ember senkiben nem bízhat, és senkire nem
számíthat! Szeretném hinni, hogy
számíthatok, de nem. Az ember a
családjára számíthat!
Megtaláltad a helyed a triatlonban?
Meg, de óvatos vagyok. A munkát elvégzem, csinálom, amit
kell, de odafigyelek.
Ezért lehet ideális, hogy fókuszban
most a két gyereked van. Márk benne van a Tokió 2020-as programban,
tehát jó esélye van arra, hogy ott
legyen a következő olimpián. Annak
pedig elég kevés az esélye, hogy
Márk vagy Zsombor egy jól sikerült

olimpia után azt mondja: „Mindent
magamnak köszönhetek”!
Igen. A triatlon egy nagyon dinamikusan fejlődő sportág, nagyon
felgyorsult az utóbbi években,
de olyan fiatal még – nálunk

tek az elmúlt években, de még
közelében sem vagyunk a vezető
országoknak. A britek, franciák,
németek, spanyolok jóval előttünk járnak. Ezek az országok az
elithez tartoznak állóképességi

Csak egy út létezik: mindig előre!

meg főleg – hogy kimondható:
Magyarországon még nincsenek
olyan nagy szaktekintélyek, mint
úszásban, mert ha lennének, már
régen top tízes olimpiai eredményeink lennének. Mindenki
kutakodik, keresgél, hall valamit… Szép eredmények szület-

sportágakban. Mi csak úszásban
tartozunk oda, ha azt a három
sportágat nézzük, amiből a triatlon összeáll. Még nincs szakembergárda nálunk.
Ezzel együtt is talán Tokióban
megdőlhet Faldum Gábor olimpiai
huszadik helye.

Hátrányból előny
Parádés mérkőzéssel zárta az első kört az NB
I-ben a Videoton. A fehérváriak szép gólokkal
tarkított, olykor lüktető derbin 3-2-re verték
a Diósgyőrt, ezzel továbbra is a tabella élén
állnak – előnyük két pont a Ferencváros előtt.
A válogatott mérkőzése miatti szünetben
szombaton Dunaszerdahelyen játszik edzőmeccset a csapat.

Alelnöki vizit Fehérváron

pedig felálltak a hátrányból és
győztek. (Sajnos az Európa Ligára
csak részben volt érvényes a
regula.)
A szabály a Diósgyőr debreceni
albérletében is érvényesült, ahol
végül Pátkai Máté gólja döntött. A
három pontot érő találat szerzője Fiola Attilával és Kovácsik
Ádámmal együtt már a válogatott
kerettel készül.
Míg ők szombaton a Svájc elleni
vb-selejtezőre hangolódnak Baselben, klubtársaik a Felvidékre
látogatnak, ahol a szlovák bajnokság negyedik helyezettjével,
a Dunaszerdahellyel játszanak
edzőmeccset. A hazaiak kispadján
régi ismerős, a tavalyi aranycsata
győztese, Marco Rossi ül.

Németh Krisztián
A Nemzetközi Kyokushin Karate Szövetség alelnöke tett látogatást a Fehérvár
Karateakadémiánál. A vizit sportszakmai és
diplomáciai szempontból is nagy jelentőségű: Shihan David Pickthall a városházán
és a megyeházán is tárgyalt.

„Az alelnök az IFK regionális
központjának lehetséges helyéről
tárgyalt Mészáros Attila alpolgármesterrel és a megye vezetőivel.” –
mondta el lapunknak Bőke Béla,
a Fehérvár Karateakadémia vezetője. – „Szerbiával, Szlovákiával
és Romániával alkotunk egy régiót.
A kialakításra kerülő központba
hoznák be a tudást, amit a karatékák

szemináriumokon szívhatnának magukba. Nagyszebennel és Révkomárommal vagyunk versenyben.”
A hét danos brit nagymester (a
nevében szereplő előtag szakértőt jelent) a zámolyi dódzsóban
– edzőteremben – is a tettek
mezejére lépett: egy feledésbe
merült szabályrendszerben, a
pontosságot és technikát pallérozó úgynevezett clicker edzést
tartott.
„Nagyon kellemes élményeket
szereztem!” – hangsúlyozta az alelnök. – „Az külön öröm számomra,
hogy egészen kis gyermekeket, négynyolc éveseket is látok gyakorolni,
akik a nagyobbakhoz hasonlóan keményen edzenek és koncentrálnak.”

Fotó: vidi.hu

Huszonnégy pontot szerzett és kilencet hullajtott el a Vidi, miután
mind a tizenegy csapattal összecsapott a bajnokság első körében
(még kettő lesz). Ha Juhászék
kapták az első gólt, legrosszabb
esetben döntetlenre hozták a
bajnokikat. Tizenegyből kétszer
döntetlenre végeztek, háromszor

Szerintem is! Nagyon el voltam
keseredve most a rotterdami vb
után, ahol egy technikai hiba miatt bukott Márk. Pedig nagyon jó
állapotban mentünk, ez az úszáson is látszott, hiszen Márk az
U23-as mezőnyben tizenkét másodperccel úszott jobban, mint
az a Richard Varga, aki az elitek
közül elsőnek jött ki a vízből. De
ugye Bicsák Bence is esett, Király
Istvánt pedig kikörözték. Este
kicsit csalódottan a kollégákkal
beszélgettünk, és ott hangzott el,
hogy ne izguljak, mert az én fiam
az úszástudása miatt az elitmezőnyben is az elején fog kijönni.
Azt pedig tudom, hogy bringán
is elmegy velük, az lesz csak a
kérdés, mennyi marad benne a
futásra. De ha a három sportágat
megnézzük, ilyen idős korban –
Márk huszonegy éves – a kerékpározás és a futás az, amin még
nagyon sokat lehet fejleszteni, az
úszáson már semmit. Az olimpiáig még van idő. Rengeteg lehetőség van benne! Azért dolgozunk,
hogy kijusson, és persze, ha ott
lesz, akkor minél jobb eredményt
érjen el. Már a kijutás önmagában szenzációs dolog, hiszen
2020-ban csak huszonnégy éves
lesz, a triatlon pedig nem feltétlenül a huszonnégy évesekről szól,
tehát sokkal inkább majd 2024
lehet Márk olimpiája.
Hogy látod, leszel kétszeres olimpiai
bajnok edző?
Dolgozom rajta!

Fotó: Fehérvár Karateakadémia

Németh Krisztián

Pátkai Máté estében döntött a debreceni estében
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Több mint negyven éve él a karaténak Shihan David Pickthall

ALBA REGIA

A

FELSOOKTATASI

J A
B E M U T A T

e x po

a

továbbtanulóknak

az

álláskeresőknek

k
o
n
r
a
s
c
t
r
o
p
s
a
i
g
alba re
székesfehérvár
gáz utca 19.

október

d
d
e
k
,
.
7
tóber 1

16., hétfő

ok

13:00-18:

00

00

10:00-17:

www. szekesfehervar.hu • www.feol.hu
és még több mint 20 cég

