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Látható lesz a város múltjaForgalomkorlátozások 
a hétvégén

A bazilika előtti téren üvegfedéssel mutatják majd be a régészeti feltárások eredményét

Heiter DáviD tamás

Térfigyelő kamerák kerülnek a Túrózsáki 
úti szabadidőpark környékére. Hamarosan 
megkezdődhet a hajdani négykaréjos templom 
feltárt maradványainak üvegfedése. Pályázatot 
írnak ki a közösségi közlekedés szolgáltatójá-
nak kiválasztására. Sok más mellett ezekről is 
döntöttek a múlt heti rendkívüli közgyűlésen. 

Közbeszerzési eljárást írt ki a város 
a bazilika előtti ősi négykaréjos 
templom bemutatására. A II. János 
Pál pápa téren üvegfedés alatt mu-
tatják majd be a régészeti feltárá-
sok eredményét. 
A képviselők döntöttek arról is, 
hogy pályázatot írnak ki a közös-
ségi közlekedés szolgáltatójának ki-
választására. A jelenlegi szerződés 
az év végén jár le, az új megálla-
podás 2018. január 1-jétől 2020. 
június 30-ig szól majd. Cser-Palko-
vics András lapunknak elmondta, 
hogy a pályázat jelentős előrelépést 
jelenthet majd a szolgáltatás szín-
vonalában. 
Térfigyelő kamerákat helyeznek el 
a Túrózsáki út mellett épülő sza-
badidőpark és sétány területén. A 
kivitelezőnek november végéig kell 
elkészülnie a munkával, melynek 
során a park közvilágítása mellett 
a pályák megvilágítását is kiépítik, 
továbbá kicserélik a villanyoszlopo-
kat. A 246 millió forintos beruhá-
zás uniós forrásból zajlik: rekreá-
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A Soros-terv egész Európát veszélyezteti

A kormány nemzeti konzultációt indít a 
migráció kezeléséről, és szorgalmazza a 
nők foglalkoztatásának segítését – mondta 
Halász János, a Fidesz frakció szóvivője

Wéhli Regős DóRa

A parlamenti ülésszakra Velencén készültek 
fel a kormánypártok. A háromnapos kihelye-
zett ülésen a Fidesz–KDNP-frakciószövetség 
döntött arról, hogy nemzeti konzultációt indít 
az úgynevezett Soros-tervről, a demográfiai 
adatok javítása érdekében pedig a nők foglal-
koztatásának segítését szorgalmazza.

Az úgynevezett Soros-terv egész 
Európát veszélyezteti – mondta 
Halász János, a Fidesz frakciószó-
vivője, emlékeztetve a kvótaperben 
született európai bírósági döntésre, 
mely – a szóvivő szerint – megnyitot-
ta az ajtót a Soros-terv végrehajtása 
előtt. Hozzátette: a magyar-amerikai 
üzletember által felvázolt terv része 
évi egymillió migráns behozatala 
Európába, a kerítések lebontása, a 
bevándorlók kötelező szétosztása a 
tagállamok között és a migránsok 
pénzügyi támogatása. A politikus 
elmondta, minden eszközzel küzde-
nek a Soros-terv megvalósítása ellen, 
amihez szükség van az emberek 
véleményére, ezért is fontos a kon-
zultáció. A Fidesz–KDNP-frakció tá-
mogatásáról biztosította a kormányt, 
hogy minden eszközzel küzdjön 
azért, hogy továbbra se lehessen a 
magyarok feje felett dönteni. 
A háromnapos ülésen a demográfiai 
kérdések áttekintésekor a képviselők 
arra kérték a kormányt, hogy teremt-
sen további lehetőségeket a nőknek 
a nem hagyományos foglalkoztatási 
formák igénybevételére, például az 
otthoni munkavégzésre, a részmun-
kaidőre, a munkaerő-kölcsönzésre.
Kósa Lajos, a Fidesz leköszönő frak-
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

ciós, szabadidő- és sportközpontot 
építenek Öreghegyen, ahol eddig 
hiányzott a sportolási lehetőség. A 

térfigyelő kamerák az új sportcent-
rumot és az ott sportolók biztonsá-
gát is védik majd.

cióvezetője jó ügynek nevezte a nők 
támogatását annak érdekében, hogy 
a gyermekvállalást összeegyeztet-
hessék a munkával, ezért a jövőben 
további kedvezményekkel szeretnék 
ösztönözni a munkaadókat. 
A kormánypárti képviselők döntöt-
tek arról is, hogy a nyugdíjas-szövet-
kezeteknek nem kell a jövőben cég- 
eljárási illetéket fizetniük, emellett 
rövidesen döntés születhet a családi 
csődvédelem módosításáról is, mely 
a könnyített törlesztési megoldás 
irányába mutathat. 

Az Autómentes Nap programjai mi-
att 2017. szeptember 22-én, pénteken 
8.15 és 13.30 között lezárásra kerül a 
Várkörút a Rákóczi utcai körforgalmi 
csomóponttól mindkét pályatesttel 
a Szekfű Gyula utcai csomópontig. 
Emiatt több autóbuszjárat is módosí-
tott útvonalon fog közlekedni.
A változás érinti a 16-os, a 16A, a 
17-es, a 33-as és a 34-es jelzésű autó-
buszjáratokat. A forgalomkorlátozás 
a távolsági és regionális autóbuszjára-
tokat nem érinti. A terelések miatt a 
menetrendben meghirdetett időpon-
toktól pár perces eltérés lehetséges.
Szeptember 23-án, szombaton kerül 
megrendezésre a Total Chrono Classic. 
Több mint száz veteránautó és külön-
leges youngtimer indul Balatonlelle 
felé. A veteránautós túraverseny rajtja 
idén is az Országalmánál lesz, 9 órától 
innen indul a több mint száz résztvevő.
Az eseményhez kapcsolódóan az 
alábbi forgalomkorlátozásokat vezetik 
be: péntek 16 órától szombat 11 óráig 
teljesen lezárják a Szabadságharcos 
út 57. szám előtti középső parkoló-
területet. Péntek 17 órától szombat 
11 óráig teljesen lezárják a Mátyás 
király körutat a Liszt Ferenc utcától 
a mezőgazdasági boltig. Szombaton 
7.30-tól  11-ig, a rajtceremónia végéig 
részleges zárást vezetnek be a gyalo-
gosközlekedésben a Városház téren, 
a Pipó-torony felőli oldalon.

Forrás: ÖKK
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Megújul az Országzászló tér

A régészeti feltárást követően indul a munka az Országzászló téren. Eredeti helyén marad a 
Virágóra, és méltó módon megújul az országzászló emlékműve.

scHéDa szilvia

scHéDa szilvia Egy újabb szemrevaló térrel gazdagodik a 
belváros az Országzászló tér hamarosan induló 
felújításával. 2018 májusára egy teljesen új, 
megszépült tér fogadja a fehérváriakat a Virágóra 
környékén. A Nyitott könyv emlékmű a Koch 
László utcában kap elhelyezést.

Átvette a munkaterületet hétfőn reg-
gel a kivitelező, így hamarosan kez-
dődhet a felújítás az Országzászló 
téren. A több mint háromszázmillió 
forintos önkormányzati beruházással 
egy régi igény valósul meg.
„Nagyon szép térkialakítással egy új 
közösségi pont jön létre, megnövelve 
ezzel is a sétálóutcát. Visszaadjuk a tér-
nek az eredeti, történelmi funkcióját. A 

Folytatódik a Salétrom utcai közösségi tér kialakítása. 
Az utca új térkőburkolatot kap, megújul a közvilágítás, 
és a csapadékvíz-elvezető rendszert is felújítják.

A munkaterület átadásával megkezdő-
dött a Napsugár Óvoda és a Németh 
László Általános Iskola előtti tér megújí-
tása. A tényleges munkálatok a tervek 
szerint a héten megkezdődhetnek. A 
kivitelezőnek hetvenöt napja van a fel-
újítás elvégzésére. A cél, hogy a lehető 
legkisebb mértékben akadályozzák az 
intézmények megközelítését.
„Megújul a régi burkolat és a közvilágítás 
mintegy hatezer-ötszáz négyzetméternyi 
felületen, új padok lesznek, és megtörténik 
a környezetrendezés is.” – tájékoztatott 
Ragyamoczky Vince, a Közlekedési 
Iroda munkatársa.
A több mint hatvanmillió forintos beru-
házás keretében kialakul egy sétány is: 
„Ez a felújítás régi adóssága volt a városnak. 
Egy negyvenéves felületet fogunk megújíta-
ni, és egy nagyon szép sétány alakul ki ezzel 
a beruházással.” – mondta el lapunknak 
Molnár Tamás, a terület önkormányzati 
képviselője.
A három ütemben megvalósuló fejlesz-
tés első lépéseként a József Attila utca 2. 
és a Németh László Általános Iskola kö-
zötti szakasz újult meg. 2018-ra az egész 
Salétrom utcai belső sétány megszépül, 
így egy új közösségi tér jöhet létre a 
város szívében.

Hagymásy anDrás

Nagyapám utolsó levele

Évek óta egyre kevesebb levelet kapok. Már-
mint postán. Nyalt boríték, feladó, bélyeg, 
irányítószám. Ha valami ilyesmi jön, az 
általában ajánlottként érkezik, amiért úgyis 
elfelejtek elmenni a postára. Tehát ha valaki 
azt akarja, hogy ne kapjam meg a levelét, a 
legbiztosabb módja, ha ajánlva adja fel!
Nagyapám is egyre kevesebb levelet kap. 
Egészen csendesen viseli, hogy alig küldenek 
neki valamit. Nem panaszkodik, pedig régen 
kiterjedt levelezést folytatott kül- és belföldi 
ismerősökkel egyaránt. A minap azonban 
mégis levelet kapott: nyalt boríték, feladó, 
bélyeg, irányítószám! Akadályoztatása 
miatt én bontottam fel, erre évekkel ezelőtt 
felhatalmazott:
Tisztelt Ügyfelünk! Megbízómmal szemben 
fennálló tartozását a számlában feltüntetett 
esedékességig nem rendezte. Felszólítom 
Önt, hogy a jelen fizetési felszólítás 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
hiánytalanul fizesse meg tartozását! Dr. 
XXX Petronella ügyvéd.
Nézegettem a levélben jelzett dátumokat, és 
valami nem stimmelt. Így aztán magamban 
elkezdtem megfogalmazni a választ:
Tisztelt Dr. XXX Petronella ügyvéd 
asszony! Tájékoztatom, hogy ügyfelük 
– egyben a nagyapám – 1989-ben, azaz 
huszonnyolc éve elhunyt, ezért 2016-ban ke-
letkezett tartozását elismerni és nyolc napon 
belül megfizetni sajnos nem áll módjában…

Parkosítás novemberben, útburkolat tavasszal

Már csak hetvenötöt 
kell aludni

Ösztöndíjpályázat újra

A kátyúzás folyamatos lesz a téli időszak alatt, nagy sárra, járhatatlan szakaszokra nem kell 
számítani. De a lakók bármikor hívhatják az építésvezetőt, akinek a telefonszáma több helyen 
megtalálható az utcában, és jelezhetik, ha valahol a süllyedés miatt mégis kátyúzásra van 
szükség.

Bácskai gergelyszabó Miklós bence

A csapadékvíz-csatorna építése után ősszel 
parkosítás kezdődik a Csutora utcában, a fel-
bontott útszakaszok pedig a téli konszolidáció 
után, tavasszal kapnak majd új burkolatot. A 
konszolidáció, azaz a munkagödrökbe visszatett 
föld tömörödése nagyon fontos, hogy később 
ne süllyedjen meg a burkolat.

A város önkormányzata az Európai 
Unió társfinanszírozásával kezdte 
meg Felsőváros területén a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer megújítá-
sát, melynek első és második üteme 
már elkészült. Még novemberben 
megtörténik a zöldfelület rendezése: 
„Fásítás, bokrosítás, füvesítés is lesz 
a Csutora utcában, a kicsi Koppány 
utcai szakaszon valamint a Kertalja 
utcai ingatlanon november 30-ig. Az 
aszfaltozással meg kell várni a tél elmúl-
tát. Nem kockáztatjuk meg, hogy az idő 
előtt leterített aszfalt megsüllyedjen, 
töredezzen. A pénz megvan a felújítás 
befejezésére, amint az időjárás engedi, a 
kivitelező már kezdi is a munkát. Addig 
azonban a környéken lakók türelmét és 
megértését kell kérnem!” – mondta el 
lapunknak Földi Zoltán, a városrész 
önkormányzati képviselője.
A kivitelezőnek hivatalosan 2018 
augusztusában kell végeznie a mun-
kálatokkal, azonban a nyáron olyan 
jól sikerült haladni és előteljesíteni a 
tervezett ütemtervhez képest, hogy 
a csapadékcsatorna a közműkiváltá-
sokkal együtt elkészült, és alkalmas 
az üzemeltetésre. Hátravan a parko-
sítás és a környezetrendezés illetve 
a szilárd útburkolat helyreállítása 

Ismét meghirdette az Alba Regia Középiskolai és 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot Székesfehérvár 
önkormányzata. Az öt hónapra szóló támogatásokra 
szeptember 29-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

Idén második alkalommal lehet 
pályázni szakközépiskolásoknak 
és egyetemistáknak. Az Alba Regia 
Középiskolai Ösztöndíj tízezer forin-
tos, míg az Alba Regia Felsőoktatási 
Ösztöndíj húszezer forintos juttatást 
jelent havonta, és a tanév első félévé-
re, vagyis öt hónapra szól.
A pályázatokat mindkét esetben 
szeptember 29-ig lehet benyújtani, az 
elbírálás határideje október 30.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

– mondta Laczi Péter, a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési és 
Közműellátási Irodájának vezetője.
Az ütemterv szerint november 30-ig 
elkészül a zöldterületek helyreállítá-

sa a fásítással, növénytelepítéssel és 
füvesítéssel együtt. Komoly mennyi-
ségű új fa és bokor kerül a Csutora 
utcába, melyek ültetését csak ősszel 
lehet elvégezni.

Virágóra megújult formában, de marad 
az eredeti helyén, az Országzászló tér 
pedig visszatér oda, ahova azt elődeink 
szánták.” – mondta el lapunknak 
Cser-Palkovics András polgármester.
A téren ülőkövek, padok és megnö-
vekedett növényállomány lesz, de 
egy díszfolyóka is emlékezteti majd a 
ma emberét az egykori várárokra.
„A fák környezetében zöld szigetek 
alakulnak ki, és az egész tér faltól falig 
egy síkba kerül. A terület ugyanazt a 
díszburkolatot kapja, mint a Fő utca.” 
– mondta a megújuló tér tervezője, 
Vojtek Tímea tájépítész. A munkála-
tok kivitelezését a városgondnokság 
egy helyi útépítő céggel partnerség-
ben végzi. A tér felújítása után a 
közlekedési rend is megváltozik.
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Európa és migráció

Az illegális bevándorlás valós veszély

vakler lajos

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
vendége volt Nógrádi György. A nemzetbizton-
ság-politikai szakértő Európa és migráció című 
előadásán az illegális bevándorlás helyzetét 
elemezte.

2017. január 2-án, a legutóbbi önnel 
készült interjúban úgy fogalmazott: 
2017. nem a béke éve lesz. Ez az 
előadássorozat, mellyel jelenleg az 
országot járja, a migráció teljes kér-
déskörét felöleli. Milyen válaszokat 
lehet megfogalmazni erre az egész 
Európát foglalkoztató helyzetre? Az 
elmúlt időszak történéseit ismerjük. 
De mit hozhat a jövő?
A II. világháború óta a Földön 
békés nap nem volt, napi húsz-hu-
szonkettő háború van. Nyitott 
szemmel járom a világot, s azt 
tudom mondani, a helyzet egy-
re átláthatatlanabb, feszültebb. 
Bármelyik pillanatban kitörhet egy 
háború Korea kapcsán, a Közel- 
és Közép-kelet forrong, háborúk 
vannak. Az arab tavasz mindenütt 
bukáshoz vezetett, Afrikában 
különböző terrorszervezetek jelen-
tenek mindennapi veszélyt. Az Isz-
lám Állam pár hónap múlva meg-
semmisül, de helyette majd egy 
teljesen új terrorszervezet jön létre 
Afrikában vagy Délkelet-Ázsiában, 
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A SZÉPHŐ ZRT 

extra kedvezményt kínál 

díjhátralék kiegyenlítésre! 

  
 
A programban az a fogyasztó vehet részt,  

- akinek távhő (fűtés és melegvíz) hátraléka 50 000 – 1 500 000 Ft-ig terjed és/vagy  
- a felhalmozási időszak legalább fél éves időtartamú 
- akinek háztartásában legalább egy munkavállaló van és bevételük nagyobb részét 

munkabér vagy munkabér jellegű jövedelem teszi ki 
- akinek eltökélt szándéka, hogy valóban megszabaduljon tartozásától és ezért tenni is 

akar 
- aki vállalja, hogy részt vesz egy 5x4 órás hátralékrendezést segítő tréning sorozaton  
- aki vállalja, hogy 10 hónapon át, havonta egyszer részt vesz a csoport további 

munkájában 
- aki hajlandó háztartásában változtatásokat bevezetni, a családi költségvetését 

átgondolni, bevételeiket növelni és költségeiket csökkenteni.  
 
Akik érdeklődnek a program iránt, azok számára Információs Napot szervezünk, ahol 
lehetőséget biztosítunk a részletek megismerésére és feltehe�k kérdéseiket is az extra 
kedvezménnyel kapcsolatban. 
 

Az Információs Nap időpontja: 2017. szeptember 27. szerda, 17 óra. 
Helyszíne: SZÉPHŐ Zrt., 8002 Székesfehérvár Honvéd utca 1. 

 
 

Az Információs Napra 2017. szeptember 25-ig lehet jelentkezni: 
 

telefonon: (22) 541-300
e-mailen: ugyfelszolgalat@szepho.hu vagy

személyesen az ügyfélszolgálaton félfogadási időben:
Hé�ő, Kedd, Szerda: 7.30-12.00 12.30-15.30 Csütörtök: 7.00-19.00 Péntek: 7.30-12.00

 
 

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával  

a Családjainkért Alapítvány szervezi. 

 

                           

2017.09.21.
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ŐSSZEL MÉG TÖBB ÚT ÚJUL MEG,
A BALATONI ÚTON, FEKETEHEGYEN ÉS A SÁRKERESZTÚRI ÚTON KEZDŐDTEK MUNKÁLATOK

Székesfehérvár területén, egy uniós forrásnak köszönhetően, három helyszínen újulnak meg 
utak szeptemberben.  A beruházás 327,06 millió forint vissza nem térítendő támogatás kere-
tében valósul meg, a munkálatok néhány héten át tartanak. A beavatkozás célja a közlekedés 
javítása a munkavállalók és vállalkozások számára.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztön-
zését szolgáló közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP-6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtott be a Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés 
érdekében. A projekt kapcsán a Támogatási Szerződés 2016. december 16-án megkötésre került.
A fejlesztés eredményeként lehetővé válik a városban található gazdasági területek jó színvonalú közúti elér-
hetőségének biztosítása a vállalkozások és a munkavállalók számára. A tervezett fejlesztés keretében helyi, 
önkormányzati tulajdonú, gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak fejlesztése valósul 
meg az alábbi három helyszínen: 
A Balatoni út az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7-8 sz. főutak) csomópontjáig 760 méter hosszan 
újul meg. Az érintett szakaszon megtörténik a kopóréteg felújítása és a hozzá tartozó padka rendezése.
Útfelújítás valósul meg Feketehegyen a Kőrösi utca és a Farkasvermi út egy szakaszán, a Sajó utcai csomó-
ponttól a Pityer utcai csomópontig, 1170 méter hosszan. A szakaszon a járda akadálymentesítése, kopóréteg 
felújítása, néhol a teljes pályaszerkezet cseréje és a vízelvezetés javítása valósul meg;
A Szárcsa utca 27. számtól a Sárkeresztúri út 61. számig kerül felújításra az út, a Sárkeresztúri út útcsat-
lakozásával együtt 1100 méter hosszan. A szakaszon a kopóréteg felújítása és a hozzá kapcsolódó padka 
rendezése valósul meg, egyes szakaszokon pályaszerkezet cserével. A projekt keretében valósul meg az 
út mentén haladó járda akadálymentesítése, a csapadékvíz-elvezetés felújítása, bizonyos forgalomtechnikai 
tevékenységek, az autóbuszöböl, autóbusz megálló felújítása is. 
A beruházások, a Széchenyi 2020 program keretében, 327,06 millió forint vissza nem térítendő uniós támo-
gatásból valósulnak meg. A projektről bővebb információt a http://www.szekesfehervar.hu/kislepteku-kozle-
kedesi-celu-fejlesztes linkre kattintva olvashatnak.

Projekt befejezésének tervezett dátuma: 2017.12.31.
Támogatás mértéke: 100 %
További információ kérhető:
Csabai Dorina, sajtóreferens
Elérhetőség: 30 600 5919, palyazat@fmc.hu

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

másképpen fogalmazva: Európa 
nem lesz biztonságosabb. Az Euró-
pába érkező migránsokról nem 
tudjuk, hogy kicsodák, közöttük 
vannak és lehetnek terroristák. A 
modern Európába érkező migrán-

sok jelentős része analfabéta, szak-
májuk, nyelvtudásuk nincs. Nem 
tudnak integrálódni, a feszültség 
nő az őslakosság és a migránsok 
között, ettől kezdve biztonságról 
nem lehet beszélni.

A migrációs kérdéskör szerves része 
a nemrégiben megszületett, hazán-
kat elmarasztaló bírósági döntés. A 
külügyminiszter úgy fogalmazott, 
elfogadjuk a döntést, ugyanakkor az 
nem kényszerít bennünket a migrán-
sok befogadására. Mi a teendő?
Ez a döntés még nem kötelezi Ma-
gyarországot. Azt kell látni, hogy 
a kvótát egyetlen ország teljesí-
tette a huszonnyolcból, Málta. Az 
országok nagy része gyakorlatilag 
nem hajtotta végre. A létszám 
húsz százalékát vették át az Eu-
rópai Unió államai. A felmérések 
bizonyítják, hogy egyetlen ország 
sem akar migránsokat.
A közelgő választások eredménye 
mennyiben befolyásolhatja a német 
álláspontot, hiszen tudjuk, ez megha-
tározó.
Németország Európa vezető 
állama volt és lesz. A brit kilépés 
után ez sokkal erőteljesebb, mint 
korábban volt. Jelenlegi ismere-
teink szerint negyven százalékon 
áll a CDU-CSU, az Angela Merkel 
által vezetett pártszövetség. 
Kérdés, hogy kivel szeretnének 
koalícióra lépni. Magyarország 
alapvető célja, hogy Németor-
szággal jó kapcsolatokat alakít-
son ki, meggyőződésem, hogy ez 
az alfája és omegája a migráció 
kérdésének is.
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Sikerdarab született

Molnár Ferenc regénye alapján tudjuk, hogy a darab nem végződhet happy enddel, mégsem 
kell attól tartani, hogy a gyermekek lelkivilágát felkavarná a darab. A Vörösmarty Színház első 
premierjét szeptember 16-án láthatták a nézők.

Wéhli Regős DóRa

Molnár Ferenc regénye, A Pál utcai fiúk színházi 
adaptációjának premierje nagy sikert aratott a 
Vörösmarty Színházban. A darab musical-  
átdolgozása várhatóan az évad egyik kiemelke-
dő előadása lesz Székesfehérváron. 

Tavasszal hirdették meg a váloga-
tást, melyre bárki jelentkezhetett, 
aki érzett magában egy kis színészi 
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A magyar népdal napja

Kétszázötven gyermek a magyar népdalért

vakler lajos

A Zichy liget adott otthont a magyar népdal 
napján a népi kultúra iránt elkötelezett fiatalok 
bemutatkozásának.

Szüksége van a lelkünknek arra, 
hogy meglelje, felfedezze a saját 
zenei hovatartozását, érezze ennek 
sodrását, lüktetését. Székesfe-
hérvár ez évben is csatlakozott a 
magyar népdal napja ünnepéhez. 
Szombaton a Zichy liget színpadán 
kétszázötven fiatal tett hitet a népi 
kultúra, a magyar népdal lélekeme-
lő ünnepén elhivatottságáról. A 
rendezvény fontos célja, hogy a 
magyar népdal ünneplése mellett 
a fiatalokat, főként az iskolásokat 
megszólítsa, mert szüksége van a 
lelkünknek arra, hogy meglelje, 
felfedezze a saját zenei hovatar-
tozását, érezze ennek sodrását, 
lüktetését.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Vakler Anna, a Zeneakadémia taná-
ra, Székesfehérvár művészeti vezető-
je az egyik mentora a hagyományos 
találkozónak: „A népdal önkifejezést 
jelent, kapcsolatot a múlttal, egy olyan 
kapcsolatot, ami átível a jelenbe, majd 
a jelenen keresztül a jövőbe. A népdal 
általános emberi érzések mindenki által 
kifejezhető megfogalmazása. Ezért is 
lehet ma is tömeges a magyar népdal-
tanítás, vagy hogy a magyar népdal 
napján Martonvásáron, a Csík zenekar 
biztonságban folyamodhat ahhoz, hogy 
megszólítsa egy fesztivál keretében 
azokat, akik szeretik.” 
Az Abai Sárvíz Művészeti Iskola 
növendéke, Pluhár Stella számára 
a népdal a megtestesítője mindan-
nak, ami egy ifjú hölgyet elvará-
zsolhat a mai világban is: „A magyar 
népdal számomra nagyon fontos. A 
tanáraimnak, a diáktársaimnak, akik 
velem tanulnak, a népdal olyan, mint-
ha szállnánk. Amikor énekelek, mintha 

lászló-Takács kRiszTina

Milyen a magyar gyerek?

A kérdés a FehérVár magazin 
múlt heti lapszáma kapcsán 
merült fel. Több fórumon kap-
tunk ugyanis negatív kritikát 
a címlapon szereplő kisfiút 
illetően. Egy olvasónk például 
azt kérdezte a telefonban tőlem: 
„Mondja már meg, miért nem 
egy rendes magyar fiút tettek a 
címlapra?” Ha tudnám, milyen 
egy rendes magyar fiú, válaszol-
ni is tudtam volna kérdésére. 
De sajnos nem tudom. Talán 
olyan, mint a gigerli Csele? 
Esetleg a vagány és találékony 
Csónakosra hasonlít? Okos és 
igazságos, mint Boka? Vagy 
inkább a hangadó Richterhez áll 
közelebb? A kisebbek játékát ki-
tulajdonító Pásztor fivérek vagy 
a tekintélyes, méltó ellenfélnek 
bizonyuló Áts Feri? Mondja 
már meg valaki, ki a magyarabb: 
az áruló Geréb vagy az egyleti 
keretből kiszavazott törékeny 
kis Nemecsek? Szőke legyen, 
barna vagy vörös? Kövér vagy 
vékony, magas vagy alacsony?
A repülőnapon készült fotón 
egy fehérvári család fehérvári 
gyermeke elszánt arccal próbál 
levegőbe repíteni egy játékrepü-
lőt, mégis voltak, akik a másik 
kezébe bombát képzeltek csupán 
azért, mert nem illett bele az 
általuk „magyar gyereknek” 
tartott sémába. Tanulhatnánk 
valamit Molnár Ferenc Pál 
utcai fiaitól, akiknek nem az 
számított, hogy vörös, barna, 
fehér vagy lila inget hordasz, 
milyen színű anyagból készítesz 
zászlót, hanem az, hogy meg-
védjék a helyet, ahol közösséggé 
formálódtak. Hiszen ez a mű 
1907-ben és 2017-ben sem a 
hovatartozásról szól, hanem a 
becsületről.

álmodnék valamit! Ez egy csodálatos 
dolog, a népdal az, ami igazából sza-
baddá tesz.”
A fiatalok felkészítését az iskolák 
pedagógusai segítették, a zenei 
alapok a Csík zenekar közremű-

ködésével készültek. A gyermekek 
a székesfehérvári találkozó után 
Martonvásárra, a magyar népdal 
napja központi rendezvényére igye-
keztek, megmutatni az országnak, 
hogy Kodály szelleme ma is él.

vénát. Habár a főszerepekre a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem har-
madik évfolyamos zenés színész- 
osztályából válogatott a rendező, 
azért Keszég László a székesfehér-
vári és a környékbeli fiataloknak is 
adott lehetőséget. 
Nagy bátorság az évad elején ezt 
kijelenteni, de a 2017/18-as színházi 
szezon sikerprodukciója megszü-
letett!

A Pál utcai fiúk a sajátunk, egy 
olyan érzékeny történet, melynek 
zenés változata tartalmas kikap-
csolódást ígér az egész családnak, 
mindenkit megszólít és magával 
ragad. 
Ez igazából egy gumitörténet, fel-
nőtt és gyermek egyaránt elérzéke-
nyül rajta, nagyon jól van megírva 
dramaturgiailag – fogalmaz Geréb, 
azaz Brasch Bence. 
Száztíz éves történet, de a kamasz 
fiúk lelkivilága nem korhoz kötött 
külsőség. Nem változhatnak 
meg annyira a gyerekek és az ő 
játékaik, hogy a mélyükön ne 
ugyanaz lenne most, mint 1907-
ben. Hiszen akárcsak a gyerekek, 
a felnőttek játékainak is az a 
lényege, hogy megvédjék saját 
szabadságukat. Vagyis lényegében 
nem változott az üzenete – teszi 
hozzá a darab rendezője. Keszég 
László szerint mindenki átéli azt 
a fejlődési fázist, amikor először 
találkozik a veszteséggel, a fáj-
dalommal, az élet egyik össze-
tevő elemével. Ez egy nagyon jó 
tanmese arról, hogyan kell túlélni. 
A mai gyerekeket nem szabad 
megóvni mindentől, ily módon is 
hasznos lehet ez a történet – tette 
hozzá. 
Már akkor szimpatizált Áts Ferivel 
Imre Krisztián, amikor tízéve-
sen elolvasta a regényt. A fiatal 
színészpalánta szerint az általa 
alakított vörösinges vezér egy olyan 
karakter, akinek egy kicsit más a 
szemlélete. Jó gyerek ő, csak más 
– mondja Krisztián, aki – habár 
szeretettel gondol vissza a próbák-
ra – mint mondja, abból nagyon 
hiányoztak a lányok! 
Fekete Gábor egy üzenetben tudta 
meg, hogy övé a főszerep: „Amikor 
megkaptam az sms-t Keszég Lászlótól, 
hogy én leszek Boka, akkor ott volt 
bennem, hogy ez nagyon jó lehetőség 
arra, hogy újra visszaszálljak a gyer-
meki őszinteségbe. Visszataláljak egy 
olyan világba, ami ugyan nem vész el 
belőlünk, de megkopik.” 
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Fehérek és feketék

Füst szőtte csodanap

A színház lecsójához nem kellett dramaturg

Együtt a nagy generáció

Lecsóősz köszöntött Fehérvárra

Polgármesteri vizit

vakler lajos

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a 
Lecsófőző Vigasságot. Idén is színes, látványos 
programok várták a kulináris kultúra gasztro- 
lovagjait. Csaknem hatszáz csapat mérette meg 
magát a lecsókirály címért.

Idén végérvényesen bebizonyoso-
dott, hogy a lecsófőzés egy közös 
játék, ahol a füst szőtte világban 
dalcsokrokkal, bográcsközelben, 
az üdvözült gasztromágusok uralta 
térben egymásra találhat minden jó 
szándékú ember, kicsik és nagyok. 
Vargha Tamás honvédelmi minisz-
terhelyettes kiemelkedő közösségi 
élménynek tartja a találkozót: „A le-
csó ürügy az együttlétre. Egy egyszerű 
étel, ami veszélyt rejt magban, hiszen 
könnyű elkészíteni, mindenki ért hoz-
zá. Ugyanakkor lehetőséget nyújt arra, 
hogy kreatívan, a saját ízlésünk szerint 
készítsük el. A közösségi élmény az, 
ami ezt a találkozót különlegessé teszi!”
Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntő gondolatsora a múlt-
ból indult ki, hogy megérkezzen 
a jelenbe, és megmutassa a jövőt: 
„Ez a közösség évről évre összejön a 
lecsófőző vigasságokon. Láthatóan 
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tartja a hagyományokat, és megfia-
talítja az egész lecsófőzés szellemét, 
amely tulajdonképpen egy utalás az 
összetartozásra, a baráti találkozókra. 
Ma már várják az emberek, hogy ez 
bekövetkezzen. Amikor azt mondjuk, 
hogy Fehérvár a királyok városa, 
hozzátehetjük, hogy a lecsókirályok és 
királynők városa is!”
A kicsit füstös, de felhőtlen 
vigasságon a szakmai zsűri dön-
tése alapján hirdettek győztest. 
Idén a Crazy Lecsó Team tagjai 
borulhattak egymás nyakába, 
akik táljukon hagyományos, 
mediterrán és májas lecsójukkal 
hódították meg a zsűritagokat. 
Mészáros Attila alpolgármester 
Tögl Katának adhatta át a lecsó-
királynői kellékeket, ő ülhetett 
idén a trónra, de persze az egész 
csapat nyertes, akik már több éve 
visszatérnek a fesztiválra. Mint 
Surányi Józseftől, a csapat egyik 
tagjától megtudtuk, voltak már 
hetedikek, hatodikak, negyedi-
kek, és természetesen nagyon 
örülnek a mostani elsőségnek. 
De nem a helyezés, hanem a 
lecsó szeretete hozza vissza őket 
évről évre. 

teljesen mindegy, milyen az időjárás, 
az emberek jönnek, mert szeretnék 
magukat jól érezni. És látható, hogy ez 
így is történik!”
Tóth József vezetésével rangos 
zsűri értékelte a résztvevők kony-

hatudományát. A mesterszakács 
a találkozó közösségépítő erejét 
emelte ki, mint értéket: „Talán Sipos 
József barátunk sem gondolta volna, 
hogy olyan fiatalságot, olyan életet hív 
elő ezzel a rendezvénnyel, ami ébren 
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A rézfúvos utcazene elűzte a felhőket, de a főzőket táncra perdítette

A Lecsókirálynő, Tögl Katalin és az ő Crazy Lecsó Teamje

A munka dandárja a feneketlen bogrács feltöltése
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Sokakat vonzott a kulturális örökség napja programsorozata

A koronázási bazilika története címmel kiállítás nyílt a Nemzeti Emlékhelyen. A tárlat inter-
aktív módon, gazdag látványelemekkel mutatja be az egykori koronázótemplom történetét a 
kezdetektől napjainkig.

A Vox Mirabilis Kamarakórus szombaton este az Ars Sacra Fesztivál részeként, a nyitott templo-
mok napján adott koncertet a múzeum díszudvarán. Lengyel zeneszerzők művei fogták keretbe 
az előadást, mindkét mű a békéért felcsendülő könyörgés volt.

A fehérváriak és az idelátogatók örömmel fogadták, hogy egész hétvégén nyitva álltak a Szent István Király 
Múzeum kiállítóhelyei. Emellett olyan különleges helyeket is felkereshettek, mint például a Nemzeti Emlék-
hely, a Hiemer-ház, az Árpád fürdő, a Szent Anna-kápolna, a Rác templom vagy a Fejér Megyei Levéltár.

Tavaly jelentették be, hogy a kormány támogatja az Árpád-ház-programot. Ennek keretében ideiglenes látogatóközpontot hoznak létre, melyben a bazilika raktárban őrzött kövei lesznek ki-
állítva – tudtuk meg Vargha Tamástól. A honvédelmi miniszterhelyettes a Nemzeti Emlékhelyről elmondta, hogy a Köztársaság mozi felújítása után ez lesz a kiállítótér és az Árpád-ház-prog-
ram kutatóközpontjának helyszíne. A program másik részét a Szent István Király Múzeum felújítása és átépítése jelenti, amire azért van szükség, hogy a Nemzeti Múzeummal közösen 
megvalósíthassák az Árpádok művét bemutató tárlatot. 

szűcs-MolnáR Diána, noVák RiTa

Aranykorok emlékezete – ez volt az idei 
kulturális örökség napjának hívógondolata. 
Székesfehérváron számos múzeum várta a 
látogatókat a jeles ünnepen.

Szombat délelőtt a városban több 
helyszín, így a Romkert ajtaja is ki-
tárult az érdeklődők előtt. Délelőtt 
Fejjel nagyobb mindenkinél címmel 
Szabados György, a Szent István 
Király Múzeum történésze tartott 
előadást Szent Lászlóról és III. Béla 
királyról. Az Árpád-házi uralkodók 
korát kutató történész a krónikás 
hagyományra és kutatási eredmé-
nyeire támaszkodva mutatta be 

Benne élni, megismerni, tovább adni
Szent László és III. Béla életútját.
Délután szintén a Nemzeti Emlék-
hely előtt A templomok beszélnek 
címmel tartottak ingyenes tárlatve-
zetést.
Hétvégén az összes székesfehérvári 
kiállítóhelyet ingyenesen lehetett 
látogatni, és érdemes volt este is 
a belvárosban sétálni, hiszen az 
érdeklődők egyedülálló fényfestést 
láthattak a mauzóleum homlokza-
tán. A tízperces, három dimenziós 
animációs film az egykori koro-
názótemplomot elevenítette meg, 
életre keltek a Szent István Király 
Múzeumban őrzött kőtöredékek, de 
megjelent III. Béla király arcre-
konstrukciója is.
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Száz éve született Schermann Ede

Matuz Jánosé a Pro Theatro díj

Három generáció Schermann Ede tanítványaként

Legendás idők. A kép jobb oldalán Schermann Ede.

Schermann Ágnes és Schermann László, a méltó utódok

Matuz János szakmai munkáját méltatta a város polgármestere

vakler lajos

vakler lajos

Schermann Edére, a legendás székesfehérvári 
testnevelő tanárra, a tornasport ikonjára 
emlékeztek egykori tanítványai és tisztelői a 
korszakos pedagógus születésének centená-
riumán.

Kégl Szilvia, a világjáró egykori 
tanítvány hetven év távlatából is 
szeretettel gondol a tanár úrtól az esz-
mélés időszakában kapott útravalóra, 
amit szívesen idézett fel a találkozón 
is: „Tiszteltük a kitartását, az ifjúság 
nevelésében mutatott példamutató életét. 
Amikor a Ciszter Gimnáziumból átkerül-
tünk az Ady Endre utcába, összetoborzott 
nyolc lányt, ez hetven éve történt. Sokat 
gyakoroltunk, mi lettünk akkoriban az 
egyik legjobb középiskolás csapat az 
országban. Schermann Ede az emlékeze-
temben megmaradt annak az embernek, 
aki tanárként és az Építők sportklub 
edzőjeként maradandót alkotott. Az 

Matuz János, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa 
vehette át idén a Pro Theatro Civitatis Albae Regalis díjat.

A díjat minden évben a város színházi életé-
ben tevékenykedő természetes személynek, 
társulatnak, csoportnak vagy közösségnek 
ítélik oda munkásságuk elismeréseként.
A díj átadásakor Cser-Palkovics András 
köszönetet mondott a Vörösmarty Színház 
igazgatójának azért, hogy a tavalyi évben 
elindulhatott az a hagyomány, hogy a Pro 
Theatro díj átadására az első nagyszínpadi 
bemutató kezdetén kerül sor: „Ezzel is azt 
szeretnénk üzenni, hogy ennek a városnak és 
ennek a megyének a kulturális életében az egyik 
legfontosabb intézmény a Vörösmarty Színház.” 
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Tanítványai emlékeztek a legendás testnevelő tanárra

ötvenes években jártuk az országot, 
különböző versenyeken indultunk, sok 
sikert arattunk, igazi csapat voltunk. 
Minden pillanat felejthetetlen, amit 
együtt töltöttünk!”
Békési Beáta a legfiatalabb nemzedék, 
egy új generáció diákjaként is úgy 
tekint vissza a középiskolás években 
megtanult töretlen győzni akarásra, 

tem a szertornát, Ede bácsi akkor már 
nyugdíjas volt. Nekem ő egy ikonikus 
figura itt Fehérváron. Sokat kutattam az 
életével kapcsolatban, hiszen a sport, a 
szertorna, a testnevelés szeretetét is átül-
tette belénk, azzal a fegyelmezett, mindig 
büszke, kedves, tartásos emberséggel, ami 
végigkísérte életét. Sporttörténeti szak-
dolgozatomat az ő életéből írtam, volt 

szerencsém vele hosszasan beszélgetni, s 
kicsit jobban megismerni az életét. Nem 
maradtam ugyan a pályán, de a szertorna 
szeretete megmaradt – Ede bácsinak 
köszönhetően.”
Schermann Ágnes gyermekként az 
édesapára, pedagógusként a peda-
gógusra emlékezett, akitől a munka 
szeretetét és tiszteletét kapta örökül: 
„Nagyon nehéz emlékezni gyermekként, 
hiszen nekem apaként egészen mást jelen-
tett, mint pedagógusként, bár ő nem tett 

különbséget: a tornateremben ugyanúgy 
foglalkozott velünk, ugyanazt várta el 
tőlünk, mint a többi tanítványától. Kiváló 
ember volt apaként és pedagógusként, 
maximalista, akitől mindent megtanulhat-
tunk. Szigorú volt, de a huncut mosolya 
szeretetet sugárzott. Szerette az egyénisé-
geket, a nyílt, őszinte helyzeteket.”
Schermann László is annak a testne-
velő generációnak a megbecsült tagja, 
akik édesapjától sajátították el a pálya 
legfontosabb, életre szóló tanításait: 
„Én egy kicsit kilógtam az ő elképzelt csa-
patából, mert nem tudott rávenni, hogy 
tornásszak. Engem a labdajátékok von-
zottak. A József Attila Gimnáziumban 
laktunk, ott tartott edzést a hét minden 
napján, egyik nap a fiúknak, másnap a 
lányoknak. Én akkor a nagyteremben ko-
sárlabdaedzésre járt am. Tornászni akkor 
kezdtem el, amikor harmadikos gimnazis-
taként eldöntöttem, hogy én is testnevelő 
tanár szeretnék lenni. Helyzeti előnyben 
voltam, mert a fiúk és a lányok edzésére 
is be tudtam menni. Így jutottam el két év 
alatt olyan szintre, hogy a főiskolán már 
nem volt gondom a tornával.”
Az emlékidéző délutánon bizonyossá-
got nyert: a kivételes tanítók örök-
létűek, s a tanítványok, míg világ a 
világ, felemelt fejjel gondolhatnak az 
egykori mindennapokra, s adhatják 
tovább a mának a tanultakat.

mint ami máig elkísérte: „Büszkeséggel 
tölt el, hogy itt lehetek, mint legfiatalabb 
tanítvány. Hároméves koromban kezd-

– fogalmazott Székesfehérvár polgármestere.
Szikora János, a színház igazgatója ünnepi 
beszédében megköszönte, hogy a város 
önkormányzata egy díj átadásával emeli az 
évadkezdés ünnepének fényét.
Az elismerést ezúttal Matuz János író, 
rendező, forgatókönyvíró, a Vörösmarty 
Színház művészeti intendánsa vehette át. 
Matuz János rendezői tevékenysége mellett 
kiemelkedő munkát végzett a közösség-
építésben a város tehetséges fiataljainak 
bevonásával. Nevéhez fűződnek a város 
fontos ünnepeihez kötődő dramaturgiák, 
az utcaszínházi előadások, a koronázási 
szertartásjáték, a március 15-én előadott 
Együtt verő szíveink, majd az Őrzők című 
produkciók, továbbá az 56-os Tiszta szívvel, 
és a legutóbbi Magyar Advent. 
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3Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7:30-16:00 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad. Látványos háromdimenziós ábrákon 

jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait, valamint utal a sejtszintű eltérésekre is
(pl.koleszterin, vércukor, vérzsír, hormontermelések, elsavasodás stb. )

PÁROS AKCIÓ!
Jelentkezzen be vizsgálatunkra szeptember 30-ig, 

a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 11.990 Ft. 
Párosan érkezőknek 40.000 Ft helyett 20.000 Ft/2 fő.

E modern technológia információt szolgáltat a szervek működési paramétereiről, 
élettani folyamatokról és néhány fontos laboreredményről. Pl.:

• szív-és érrendszer
• tüdő-légzőrendszer
• gyomor-bélrendszer
• nyirokrendszer
• hormonrendszer
• stresszaktivitás
• szabadgyökmennyiség
• csont-izomrendszer, ízületek, 
gerincoszlop

• vesefunkciós értékek
• májfunkció
• szövetek oxigénellátása
• sav-bázis egyensúly
• ionok (vas, kálium, magnézium, foszfor)
• hormonok 
(tesztoszteron, ösztrogén, adrenalin)

• neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin)
• nyomelemek és ásványianyag hiány...

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét 
veszélyeztető tényezők. A vizsgálat magyarázatot adhat 
olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem 

érik el a kimutatható betegség határát. 
A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!

Az egyéni órák teljesen testre szabottak

A gerinc nyújtását gépek segítségével is végezhetjük

Ha a rendszeres sportolás, aktív mozgás 
mellett is gyakran fáj a hátunk, derekunk, 
akkor valószínűleg célzottan a gerincoszlop 
tartóizmainak erősítésére van szükség. Erre is 
jó a pilates – tudtuk meg Schleier Tündé-
től, az egyik székesfehérvári mozgásstúdió 
vezetőjétől.

Mi a lényege a pilatesnek?
A pilates egy komplex mozgás-
rendszer, ami a test mély izmait 
megdolgoztatva egészséges 
gerincoszlopot és egyenes tartást 
eredményez.
Igen, ezt mindenhol olvashatjuk, de 
mégis mit jelent ez a gyakorlatban?
Joseph Pilates közel száz évvel 
ezelőtt kidolgozott egy több mint 
háromszáz gyakorlatból álló 
edzéssorozatot, ami megerősíti a 
hátizmokat, hasizmokat, fariz-
mokat – ez biztosítja a megfelelő 
tartást a gerincoszlopnak. A gya-
korlatokat részekre lehet bontani, 
ezért mindenki számára elvégez-
hetők. Természetesen egy kezdő 
vendég esetén állapotfelmérést 
végzünk, megbeszéljük, hogy mik 
a problémák, és ezeket figyelembe 
véve alakítjuk ki a gyakorlatsort. 
A legszebb a dologban, hogy a 

Pilates, a mozgás öröme
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rendszeres edzések után a vendég 
egyre komolyabb gyakorlatokat 
tud végrehajtani, és ő maga is érzi, 
hogy napról napra többre képes 
a teste. Persze van olyan is, hogy 
valaki rendszeresen sportol, fut, 
biciklizik, és mégis azt érzi, hogy 
fáj a háta. Ilyenkor kell megtaníta-
ni, hogy még mélyebb erőközpon-
tosítással sokkal sikeresebb lesz.
Mit jelent az erőközpont?
Az erőközpont a test magva. 
Tulajdonképpen az alsó ágyéki 
gerincszakasz. Ha valaki megfelelő 
helyen sajátítja el a gyakorlatokat, 
megtanulja, hogy kell összehúzni a 
farizmát, a hasizmát. Ez a legne-
hezebb. Mai korunkban mindenki 
csak lapos hasat szeretne, de ez 
nem elég. Annak a hasizomnak 
tartani is kell. És ezt csak speciális 
gyakorlatokkal lehet elérni.
Régen ez nem volt probléma?
Régen sokkal kevesebbet ült az 
ember, mint napjainkban. És szin-
te ösztönösen kialakult a haránt 

hasizom használata. Sajnos ezt 
manapság nagyon nehéz megvaló-
sítani.

A hátizmokkal is sok az életmódból 
adódó gond.
Igen, az is egy problémás terület. 

Nagyon sok esetben – még ha 
sportol is az ember – nem tudja 
megtartani a felsőtestét. Kialakul-
nak a „banyapúpok”, legyen nő 
vagy férfi az illető. Előre lóg a fej, 
kicsit görbül a hát, és ez az évek 
során csak fokozódik. Az aktív tar-

tásos gyakorlatokkal ezt is megta-
nítjuk kezelni. Persze a vendégen 
is múlik, hányszor csinálja meg 
otthon.
Akkor mindenkinek ajánlott, hogy 
megtanulja a pilatest?
Igen. Az új érdeklődők közül so-
kan kérdezik: „És milyen a korosz-
tály?” Büszkén mondom, nálunk 
nincs ilyen. A középiskolástól a 
hetvenhat éves édesanyámig min-
denki csak több lesz tőle.
Vannak speciális célcsoportok?
Köszönöm a kérdést, igen, vannak. 
Máshogy kell foglalkozni egy 
seniorral és máshogy egy újdon-
sült kismamával, akinek esetleg 
szétnyílt a hasizma. Ezért egy profi 
stúdióban mindig vannak egyna-
pos továbbképzések, ahol min-
denki a neki szóló információkat 
kapja meg.
Hogyan épül fel egy edzés?
Egy profi stúdióban vannak cso-
portos és egyéni órák. A csoportos 
órákon is csak nyolc-tíz ember dol-
gozik együtt az oktató irányításá-
val, aki nem tornázik, csak figyeli 
a vendéget és javít. Az egyéni órák 
teljesen testre szabottak, pilates 
gépekkel és egyéb eszközökkel. 
Mozgásszervi problémákkal 
először ezt szoktuk javasolni, és 
a legnagyobb eredmény, amikor a 
vendég átkerül a csoportos órára. 
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Beszédes számok

A humán papillomavírus elleni védőoltás a 
bevezetése óta eltelt tíz évben ötven százalékkal 
csökkentette az új méhnyakrákos esetek számát 
a vakcinát használó százharminc országban. Ez 
idő alatt százhetvenmillió dózist adtak be világ-
szerte az oltásból. A szakemberek szerint negy-
ven éven belül a HPV okozta összes ráktípust 
sikerülhet felszámolni. A kutatók célja, hogy a 
jelenleg két vírustörzs ellen védő vakcinát addig 
tökéletesítsék, amíg kilenc vírustörzs ellen lesz 
képes védelmet nyújtani.

Tudta-e?

Több mint százharminc ismert típusát 
azonosították a HPV-nek. Harminc-negyven 
típusa a nemi szerveket és azok környékét 
betegíti meg. Bizonyos típusai a kéz és a láb 
szemölcsös megbetegedését okozzák. Körül-
belül tizenöt-húsz típusa daganatkeltő.

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van 

eggyel nagyobb méret 
az uraknak!

Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.
Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
pulóverek 
hosszú nadrágok (62-86)

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

Bertalan MáRia: 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

Próbálkozott már 
a természetes 

gyógymódokkal?
• mûszeres állapotfelmérés

• keleti gyógymódok
• nyugati technikák

állnak rendelkezésére 
a  fájdalmak és 

a stressz kezelésére.Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

VÉRVÉTEL
MINDEN NAP 

H-CS: 8-9,
P: 7-9

Az ajánlat 2017. szeptember 21-től visszavonásig érvényes.

ŐSZI AKCIÓNK:
fül-orr-gégészeti 

első vizsgálat árából 
30% kedvezmény!

Szakorvosaink:
Dr. Kollár Edit • Dr. Fellegi Veronika

A két műtőasztalon szívkatéterezés és pacemaker-beültetés végezhető

láTRányi VikTóRia, schéDa szilVia Wéhli Regős DóRa

láTRányi VikTóRia

Jövő áprilisban kezdik meg a 2005-ben született fiúk 
HPV elleni oltását. Az előzetes igényfelmérés alapján a 
megkeresettek hetvenhat százaléka igényelte a vakcinát. 
Tavaly nyáron döntött arról a közgyűlés, hogy a tizenket-
tedik életévüket betöltött székesfehérvári fiúgyermekek 
ingyenes HPV elleni oltását a város támogatja. A döntést 
hosszas egyeztetés előzte meg a gyermekorvosokkal, 
szakorvosokkal és szakmai szervezetekkel.

Az oltás két részletből áll, ezeket hat hónap 
különbséggel kapják meg a gyerekek a 
háziorvosuktól. „Az idei korosztály egy 
kicsit népesebb, mint a tavalyi, közel ötszáz 
fiút kerestünk, akik közül nyolcvanat nem 
sikerült megtalálnunk, annak ellenére sem, 
hogy a népesség-nyilvántartásban ők fehérvári 
lakosok. Nagyon jó eredmény, hogy a megtalált 
négyszázhúsz fiúból háromszáztízen kérték a 
védőoltást. Ez körülbelül hetvenhat százalék, 
úgyhogy én nagyon örülök!” – mondta el 
megkeresésünkre Östör Annamária egész-
ségügyi tanácsnok.
Egyes kutatások szerint a végbélkarcinó-
mák hatvan százalékáért, a felső légúti 
garat- és gégetumorok harmincöt-negyven 
százalékáért felelős a HPV. Egy komplex da-
ganatkeltő vírusról van tehát szó. A humán 

Szívkatéterezésre és pacemaker-beültetésre 
az úgynevezett hemodinamikai laborokban 
van lehetőség, melyek már az ország több 
pontján működnek, így Székesfehérváron is. A 
Szent György Kórházban zajló nagy volumenű 
beruházásoknak köszönhetően ez a részleg is 
megújult. Ezzel rövidülhet a várólista, és akár 
háromezer beavatkozást is el tudnak végezni 
évente a megújult hemodinamikai osztályon.

„Sok beteg a beavatkozás után 
elmondja, hogy felesleges volt a nagy 
félelem. Nagyon alacsony a szövőd-
ményrátánk, országos szinten is jóval 
az átlag alatt vagyunk. Öt intervenciós 
kardiológus dolgozik ezen a részlegen, 
mindenkinek kellő gyakorlata van.” – 
mondta el Noori Ebrahim osztály-
vezető főorvos. 

A Humán Szolgáltató Intézet szakemberei 
és a Jancsárkert Termelői és Biopiac immár 
ötödik alkalommal szervezi meg a Fehérvári 
egészségpiacot. Több mint ezerféle termék 
kínálata mellett egészségre nevelő programok 
sokaságával, ismert sportolókkal és szakembe-
rekkel várják az érdeklődőket szombaton.

Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok az esemény is-
mertetőjén azt is elmondta, hogy 
táplálkozási tanácsokat adnak a 
szakemberek az érdeklődőknek, 
a Humán Szolgáltató Intézet 
munkatársai pedig egészség-
ügyi szűrővizsgálatokat fognak 
végezni. 

A fiúkon a sor! Megújult a hemodinamikai részleg

Fehérvári egészségpiac ötödször
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Az egészségpiac hét órától látogat-
ható. Nyolctól ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálatokon és táplál-
kozási, diabetikus konzultációkon 
lehet részt venni. Az A1 Magma 
Fitness Wellness Sportközpontban 
személyi edző várja az érdeklődő-
ket, és személyre szóló tanácsokkal 
látja el a sportolni vágyókat. Tíz 
órakor kerékpáros ügyességi verseny 
kezdődik, nordic walking túra indul, 
és a 3-1-2 meridián torna is ebben az 
időpontban veszi kezdetét. A gyere-
keket mandalarajzolással várják. 
Schultz György, a Jancsárkert 
Piac és Közösség Egyesület elnöke 
lapunknak elmondta: körülbelül 
ötven termelő hozza el ezernél is 
több élelmiszertermékét.

papillomavírus okozta betegségek tárháza 
nagyon széles skálán mozog, egy egyszerű 
szemölcstől kezdve a súlyos daganatokig. 
A HPV-vírus a fiúknál is különböző rákos 
elváltozásokat okozhat, ezért fontos, hogy 
mindenki megkapja az oltást. „Az oltást 
minél korábban kell megkezdeni, hogy még ne 
legyenek fertőzöttek, hisz egy hámvírusról van 
szó, és a lakosság nyolcvan százaléka egyszer 
már átfertőződik vele tizennégy éves kor alatt. 
Minél előbb kapja meg valaki az oltást, annál 
jobb eredmény várható. Célszerű a szexuális 
élet megkezdése előtt beadni mind a lányok, 
mind a fiúk esetében.” – emelte ki Fábián 
Károly urológus-onkológus. 
A főorvos azt is hangsúlyozta, hogy a HPV 
rosszabb esetben rákmegelőző állapot, jobb 
esetben csúnya fertőző betegség. A HPV-vel 
összefüggő rosszindulatú daganatok közé 
sorolható a méhnyakrák, a hüvely- és sze-
méremtesti rák, a végbélnyílás körüli rák, a 
hímvesszőrák valamint a fej-nyaki rákok és 
a mandularák is. 

A fektetőrészlegre kardiológiai beu-
talóval, előjegyzés alapján érkeznek 
a betegek, az ambuláns betegek 
ellátása a kardiológiai szakrendelé-
sen történik. Az orvosok azt mond-
ják, van ugyan várólista, de az új 
részlegnek köszönhetően ez tovább 
rövidül, átlagosan egy-másfél hóna-
pot kell várni a beavatkozásokra. 
Nemcsak a műtők, az úgynevezett 
fektetőrészleg is átalakult. Csernavöl-
gyi István főigazgató arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a közelmúltban 
több mint félmilliárdos fejlesztésen 
esett át ez a részleg. A szívkatéterezé-
sen kívül a diagnosztikai részlegben 
érfestés történik, és évente ezeröt-
száz koszorúér-tágítást valamint heti 
két alkalommal pacemaker-beültetést 
végeznek, az utóbbi éves szinten 
kétszázötven beavatkozást jelent.
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vakler lajos

Ars Sacra a szeretet jegyében

Földi Péter jelmondata: A művészetnek nincs hatalma, csak tisztessége

Az Ars Sacra Fesztivál részeként hetedik alka-
lommal rendezett kiállítást a Székesfehérvári 
Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye. 
Én Istenem, én Istenem! címmel szombaton 
nyílt meg Földi Péter Kossuth-díjas festőmű-
vész tárlata a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. A 
tárlatnyitón Lábodi Ádám színművész és Dresch 
Mihály szaxofonművész is fellépett.

Az Ars Sacra Fesztivál a szeretet 
kultúrája terjesztőjeként egyfajta 
misszió, a remény felfedezését 
hordozó művészeti alkotások 
lélekemelő embersége, tanítás 
az örök értékek bemutatásával. 
Spányi Antal, a Székesfehérvári 
Egyházmegye püspöke számára 
Földi Péter kiállítása ezeket az ér-
tékeket közvetíti: „Szeretnénk évről 
évre ezekkel a kiállításokkal megaján-
dékozni Székesfehérvárt. Szeretnénk 
a közönséget egy újfajta szemlé-
lettel megismertetni, amit egy-egy 
ihletett művész alkotásain keresztül 
mutathatunk meg. Ez a mostani 
kiállítás egy olyan alkotó munkáinak 
összegzése, mely talán megdöbbenti, 
meghökkenti az embert, de rávezeti 
arra, hogy a szakralitást, a teremtett 
világot milyen sokféleképpen lehet 
szemlélni, milyen sokféleképpen 
lehet rácsodálkozni a Teremtőre, és 
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Ezen a tizenegy helyszínen zajlanak 
majd az események: Öreghegyi 
Közösségi Ház, Fejér Megyei Levéltár, 
Ikon Club, Fehérvári Pagony, A Sza-
badművelődés Háza, Study Könyves-
bolt, Tinta Kultúrbisztró, Paraba, Petz 
Söröző, Vörösmarty Mihály Könyvtár, 
Új Magyar Képtár.

FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.

Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel.: +36/22/316-443 • Fax: +36/22/314-029

www.temetkezeskft.hu • info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem
8000 Székesfehérvár Béla út 1/b.

Telefon: +36/22/316-443 Fax: +36/22/314-029
E-mail: info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem alkalmas:
• búcsúszertartás utáni 

halotti tor megrendezésére
• kegyeleti megemlékezések, 

évfordulók megtartására
A terem 30 főre teljesen felsze-
relt tálalóval (étkészlet, poha- 
rak, kávégép) rendelkezik és 
igény esetén ételrendelés is le-
hetséges.

A terem bérlésével, használatával 
kapcsolatos felvilágosítás:

Telefon: +36/22/316-443 Mobil: +36/20/577-2958
E-mail: info@temetkezeskft.hu

www.temetkezeskft.hu

felfedezni benne olyan részleteket, 
melyek az embernek lelkéből, szívé-

ből szólnak. Szívből kívánom, hogy 
sok ember nézze meg ezt a kiállítást, 

és találjon új látásmódot, belső 
gazdagságot!”
Földi Péter sajátos mitológiája, 
mely ecsetjét irányítja, a népme-
sék, a néphagyományok világából 
származik, ihletének fő forrása 
szülőfaluja, Somoskőújfalu. 
Alkotásainak eredendője a gyer-
mekrajzok őszintesége, természe-
tessége: „Minden életnek megvan 
a maga szakralitása, a somoskői élet 
éppen olyan elkötelezett szakralitás 
szintjén, mint ahogy bármely ember-
nek a létezése. Az, hogy én abból a 
közegből merítek valóságtartalmat és 
próbálom azt láthatóvá tenni, lehet, 
hogy kicsit túlfogalmazott dolog, de 
valamilyen módon az én küldetésem. 
Ha láthatóvá tudom tenni azoknak 
az embereknek az erőfeszítéseit, vész-
helyzetekben való működését, akkor 
lehet, hogy olyasmit tudok tenni, 
amivel az emberi méltóságot, az 
emberi tisztességet és tisztaságot, ha 
úgy tetszik, a művészet tisztességét 
láthatóvá tudom tenni.”
A Kossuth-díjas festőművész szu-
verén, öntörvényű, stílusokhoz 
nem kötődő képi világa, mester-
kéletlen tisztasága a kozmikus 
rend festészeti újraértelmezése, 
amely egységet sugall. Ő így fo-
galmaz: „Nekem természetes közeg 
az a világ, amelyben ez az egység 
létezik.” Hihetünk az alkotónak.

Az irodalom megmozgatja a várost
láTRányi VikTóRia

Hat nap irodalom gramofonnal, gasztro-  
délutánnal és társművészetekkel fűszerezve. 
Idén is lesz FIN – azaz Fehérvári Irodalmi 
Napok – szeptember 26. és október 1. között. 
Az elmúlt évek számos sikeres irodalmi 
sorozata, könyvbemutatója, felolvasóestje, 
irodalmi vetélkedője nyomán 2016-ban indult 
el egy kezdeményezés, hogy az eseményeket 
összefogják és közösségi fesztivál keretében 
tárják az irodalom iránt érdeklődők elé. Nem 
titkolt cél volt a hagyományteremtő szándék. 
A hatnapos fesztiválon tizenegy helyszínen 
tizennégy program várja a látogatókat. 

Az irodalom lehet divatos és nép-
szerű. Ezzel a gondolattal zártuk 
tavalyi beszámolónkat, ami a Fe-
hérvári Irodalmi Napokról készült. 
A sorozat alkalmat nyújtott arra 
is, hogy a különböző közösségek 
bemutatkozzanak, kapcsolatot te-
remtsenek egymással és a kortárs 
irodalommal. Az ötletgazda, Czinki 
Ferenc akkor úgy fogalmazott, 
céljuk volt, hogy a FIN egy közös-
ségi fesztivál legyen. S bár voltak 
kétségei, hogy elbír-e a város egy 
többnapos irodalmi fesztivált – ami 
ugyan kacérkodik a társművésze-
tekkel, de mégiscsak egy irodalmi 
fesztivál – viszont erre rácáfoltak a 
helyszínek és a közönség: minden-
hol szép számmal voltak.
Így nem maradt el a folytatás. A 
változatos irodalmi programok 
mellett számos színházi és zenei 
programmal is várja az érdeklődő-
ket a FIN. Az események kapcso-
latot teremtenek a kortárs kép-
zőművészet, a huszadik századi 

képzőművészet, a gasztronómiai 
hagyományok, a mai szubkulturális 
terek, a hagyományos kulturális 
intézmények és a kortárs irodalom 
között.
Szeptember 26-án, a fesztivál első 
napján egy különleges színházi 
performansz részesei lehetünk az 
Öreghegyi Közösségi Házban, ahol 
a Tünet együttes három díjjal is 
kitüntetett előadása, a Sóvirág lesz 
látható. Fahidi Éva Auschwitz–Bir-
kenau-túlélő és a nála mintegy hat-
van évvel fiatalabb táncosnő, Cu-
horka Emese megrendítő előadása 
ez az örömről, bánatról, útkere-
sésről. A FIN megnyitója a megyei 
levéltár udvarán lesz szeptember 
27-én, délután fél ötkor. Ezután 
irodalmi biciklitúra indul, amin új-
raavatják Garami Richárd biciklitá-
rolóit Ádám Gergő, Munding Már-
ton és Halász Rita felolvasásával, 
Németh Gábor szervezésében. A 
FIN országos irodalmi szervezetek, 
helyi közművelődési intézetek és 
vendéglátóhelyek, könyvesboltok, 
kulturális színterek, helyi szerve-
zetek és a közönség összefogásával 
jön létre. A részletes programról a 
szekesfehervar.hu városi portálon 
is tájékozódhatnak az érdeklődők.



13közéleti hetilap FEHÉRVÁRKözélet

Kerékpárral Pázmándtól a Balatonig

Új fekhelyek a gyógyuló gyerekeknek Adomány a fehérvári családoknak

Vérüket adták a hivatalnokok

szűcs-MolnáR Diána

Wéhli Regős DóRa

Mosolygós gyógyulás

Tíz fehérvári és ötven megyei család részesült adománycsomagban a Procter&Gamble és a 
Magyar Vöröskereszt együttműködésének köszönhetően. Az akció a tavaly karácsonyi Apró se-
gítség, hatalmas öröm nevű országos adománygyűjtő programhoz kapcsolódik. Cél a családok 
életkörülményeinek javítása.                                                                                                                      D.R.

Önkéntes véradást 
szerveztek hétfőn 
a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai 
számára. A bizton-
ságos hazai vérellá-
táshoz évente több 
mint négyszázhar-
mincezer egység 
vérre van szükség. A 
városháza mintegy 
háromszáz dolgo-
zója közül több mint 
kilencvenen jelent-
keztek önkéntes 
véradónak.

Kiemelt kormányzati projekt keretében rövidesen 
megvalósulhat a Budapest–Velencei-tó–Bala-
ton-kerékpárút. A beruházás egyik fontos lépése 
a pázmándi bicikliút megépítése, mely hamarosan 
elkezdődhet.

Rohamtempóban terjed a kerékpáro-
zás a megyében. Akad olyan, aki napi 
közlekedési eszközként használja, de 
olyanok is vannak, akik pihenésre, 
kikapcsolódásra használják a drótsza-
marat.
Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő szerint a Velencei-tó és térségének 
egyik legnagyobb előnye Budapest 
közelsége. Etyek nagyszerű turisztikai 
márkát épített fel, hiszen Budapest 
szőlőskertjévé vált az elmúlt években. 
Ennek mintájára szeretnék a biciklis 
turizmust a térség márkájává tenni. 
A tervek szerint Etyektől Tordason és 
Kajászón keresztül eléri a kerékpárút 
Pázmándot és Nadapot, innen halad-
hat tovább a Balaton felé.
A Velencei-tó mellett fekvő falunak 
kulcsszerepe lesz az épülő kerékpár- 

Negyvennyolc új ággyal gazdagodott a Szent 
György Kórház Újszülött, Csecsemő- és Gyer-
mekosztálya. A komfortos, színes berendezési 
tárgyakat a fehérváriak által az adventi futáson 
és a VI. Székesfehérvári Jótékonysági Estélyen 
felajánlott adományokból vásárolták meg. 

A jótékonysági rendezvényeken több 
mint hatmillió forint gyűlt össze. Az 
adományból Simon Gábor főorvos 
javaslatára ágyakat vásároltak, így 
csaknem ötven új fekhellyel gazdago-
dott az osztály. A tizenkilenc felnőtt 
és a huszonkilenc kisded méretű ágy 
mindegyike színes, de az új bútorok 
nemcsak ezért gyerekbarátak: „Az 
ágyak döntő többsége gurulós, így szállí-
tani is tudjuk a kicsiket. A másik előnyük, 
hogy állítható a támlájuk, tehát ha például 

Hamarosan a Velencei-tótól a Balatonig lesz kerékpárút
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nehéz légzése van a gyereknek, de nem 
kerül még be az intenzív osztályra, sokkal 
könnyebb a levegővétel, ha félig ülőhely-
zetben fekszik.” – fogalmazott a főorvos.
Csernavölgyi István, a kórház főigaz-
gatója hozzátette: az a vágy, hogy egy 
európai színvonalú gyermekosztályt 
alakítsanak ki a fehérvári kórházban, 
megvalósult.
Természetesen a legjobb az lenne, ha 
egy gyermek soha nem kerülne kórház-
ba. De ha mégis úgy alakul, akkor nem 
mindegy, milyen ellátást kap akár em-
beri, akár szakmai szempontból, akár 
a környezet tekintetében – fogalmazott 
Cser-Palkovics András polgármester, 
majd hozzátette: a futás és az estély 
adományaiból összegyűlt hatmillió 
forint azt mutatja, hogy akinek volt le-
hetősége, az akár kisebb, akár nagyobb 
összeggel, de az ügy mellé állt.

út-hálózatban, itt találkoznak majd 
össze a megyét átszelő útvonalak. 
Pázmánd háromszázhúszmillió 
forintos pályázati támogatást nyert 
kerékpáros nyomvonal építésére, ami 
a falun áthaladó bicikliutat bekap-
csolja a Velencei-tó körül kiépült 
kerékpárút-hálózatba.
Pázmánd elsődleges célja az, hogy itt 
tartsa a turistákat – mondta el a Fehér-
Vár magazinnak Reichenbach Mónika 
polgármester: „Szeretnénk egyedi szol-
gáltatásokat kiépíteni, ehhez programokat, 
rendezvényeket csatolni, hogy azok a csa-
ládok, akik elindulnak Budapestről, jobban 
megismerjék a Velencei-tó környékét.”
Koszti András, Velence polgármestere 
szerint városa és a bicikli ezer szálon 
kapcsolódik össze. Mint mondja, 
Velence 2014 óta törekszik arra, hogy 
sportközponttá váljon: „A kerékpáros 
turizmus fellendülő turisztikai ág, amiből 
szeretnénk alaposan kivenni a részünket, 
hogy fejlődjenek a kerékpárútjaink, és 
legyenek más sportolási lehetőségek is. A 
város sportéletére ezenkívül hatással lesz 
az is, hogy Velencére költözik a testneve-
lési egyetem vízi tanszéke.”
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Közszolgáltatók munkáját díjazták Pedagógusok a városházán
novák rita DáviD renáta

A kitüntetettek: Tisztl Henrik, Szauter Ákos, Ulcz Miklós
A konferencián több előadást is hallhattak a résztvevők. A Nemzeti Pedagóguskar szerepe és 
oktatási lehetőségei mellett szó volt a szakképzés aktualitásairól és a közösségfejlesztésről is.

Közszolgáltatók a civilekért elismerő oklevelét 
először adta át az Alapítvány a Székesfehérvári 
Fogyasztóvédelemért. Az elismerést Szauter 
Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója, Tisztl 
Henrik, a Család- és Gyermekjóléti Központ 
vezetője és Ulcz Miklós, a Székesfehérvári 
Járási Hivatal munkatársa vehette át.

Róth Péter alpolgármester a díjak 
átadása alkalmából kiemelte, 
hogy rendkívüli esemény zajlik a 
Fehérvári Civilközpontban, hiszen 
általában a közszféra ismeri el a 
társadalom jeleseit, most pedig 
fordítva történik mindez: a társada-
lom irányából érkezik elismerés a 
közszféra irányába. 
Első alkalommal ítélték oda az 

Második alkalommal rendezték meg váro-
sunkban a Nemzeti Pedagóguskar szakmai 
konferenciáját. A szerdai rendezvényen szó volt 
az új alaptanterv fejlesztéséről, a köznevelést 
és a fiatalokat érintő legfontosabb kérdésekről, 
a szemléletformálásról, de javaslatokat, ötlete-
ket is megosztottak egymással a pedagógusok.

Figyelemfelkeltés, érzékenyítés a 
témák iránt és a köznevelést érintő 
legfontosabb kérdések – így  indult 
a Nemzeti Pedagóguskar második 
szakmai konferenciája. Maru-
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Fókuszban a szociális pillér  Miska avatásra vár
lászló-Takács kRiszTina szabó peTRa

A konzultációt követően az alpolgármester megmutatta a vendégeknek a koronázási ékszerek 
másolatát, az Aba-Novák-szekkót és a Városháza Dísztermét Miska és mellette az „apró” munkagép

A Független Európai Közszolgálati Szakszerve-
zetek Szövetségének elnökét, Romain Wolfot és 
Boros Péternét, a szövetség alelnökét fogadta a 
napokban a Városházán Mészáros Attila alpolgár-
mester. A konzultáción beszéltek a Polgármesteri 
Hivatal és a szociális intézmények helyzetéről, a 
biztosított feltételekről. Az európai tisztségviselő 
elismerését fejezte ki a székesfehérvári gyakorlat 
kapcsán.

A találkozón Mészáros Attila elmond-
ta, hogy az önkormányzat sok saját 
alkalmazottal dolgozik: a Polgár-
mesteri Hivatalban háromszázötven 
köztisztviselő, a város bölcsődéiben, 
óvodáiban és szociális intézményei-
ben pedig ezerötszáz közalkalmazott 
végzi a munkáját – annak ellenére, 
hogy a hatósági ügyek nagyrészt 

Szeptember huszonkilencedikén, a pákozdi 
csata évfordulóján avatják a világ legnagyobb 
huszárszobrát Pákozdon.

Eddig egy vancouveri, kilenc és fél 
méter magas szobor volt a világ leg-
magasabb, katonát ábrázoló szobra. 
De csak eddig! Ugyanis Pákozdon, a 
Bogár-halmon felépült Miska huszár 
szobra. A maga tizenkét és fél méte-
res magasságával simán lenyomja a 
tengerentúli társát, magáévá téve a 
nemes rangot.
Miska szerkezetét tekintve több 
mint száz tonna vasbetonból áll. 
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állami feladatként működnek, és az 
iskolák fenntartója megváltozott. 
Hangsúlyozta, hogy komoly erőfe-
szítéseket tesz a város az életpálya-
modell folytatása illetve kiterjesztése 
mellett a szociális területeken is.
Romain Wolf a szervezet munkájával 
kapcsolatban ismertette, hogy öt éve 
végzi az elnöki feladatokat. A Luxem-
burgban működő CESI haramincezer 
tagot számlál. Hangsúlyozta a nemze-
ti és európai szinten egyaránt fontos 
szociális pillér jelentőségét, melyben 
a sikerek elérését a bérek emelésével 
és a munkakörülmények javításá-
val tűzték ki – ez lesz számukra a 
következő hónapok tárgyalásainak 
elsőrendű témája. A székesfehérvári 
intézmények feltételeiről és fejlődé-
séről pedig azt mondta, ez a helyes és 
járható út.                         Forrás: ÖKK

Több mint tíz éve készül. Az ötlet 
Vlaszák Mihály nevéhez kötődik. A 
fémöntöde vezetője úgy gondolta, jó 
móka lenne elkészíteni a világ leg-
nagyobb ólomkatonáját. Rohonczi 
István művész elárulta, hogy az évek 
során a csapat többször is majdnem 
feladta, de végül elkészült a szobor, 
melynek legfőbb célja az emlékezte-
tés a magyar hősökre. Miska a nevét 
az avatóünnepség napja után kapta: 
szeptember 29-e Mihály napja lesz.
Jelenleg még a tereprendezés zajlik 
a területen, de a megnyitón már 
különféle színpadi programokkal, 
látványos huszárbemutatókkal vár-
ják a közönséget. 

zsa Zoltán köznevelési helyettes 
államtitkár a tananyagba illesztett 
témahetek tapasztalatait mutatta 
be. Ezek még 2014-ben indultak el 
az általános és középiskolákban. 
A helyettes államtitkár elmondása 
szerint a három témahét, vagyis a 
pénzügyi, a digitális és a fenntart-
hatósági témahát bevált, így az idei 
tanévben is szerepelnek.
Vizi László Tamásné, a Nemzeti 
Pedagóguskar országos elnökségi 
tagja szerint a konferencia már 
korábban is nagy népszerűségnek 
örvendett a szakemberek között. 

elismerést a hiány pótlására – erről 
már az Alapítvány a Székesfehér-
vári Fogyasztóvédelemért elnöke, 
Németh László beszélt. 
A Széphő Zrt. vezérigazgatója 
szerint az oklevél nemcsak az ő 
munkájának az elismerése – mint 
Szauter Ákos fogalmazott, a csa-
ládja és a munkatársai nélkül nem 
menne. A Család- és Gyermekjóléti 
Központ vezetője azt mondja, nem 
az ilyen jellegű elismerésekért 
dolgozik, de Tisztl Henrik úgy véli, 
az oklevél azt mutatja, jó irányba 
halad. A járási hivatal fogyasztóvé-
delmi munkatársa az oklevélnek 
nagyon örült, de Ulcz Miklós sem-
miképpen sem dől hátra, folytatja a 
huszonhárom évvel ezelőtt elkez-
dett munkát.
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A Gyógyult utakon című dokumentumfil-
met legközelebb szeptember 24-én, 
vasárnap 16.55-kor és szeptember 30-án, 
szombaton 19.50-kor vetíti a Fehérvár 
Televízió. A film elérhető a Fehérvár 
Médiacentrum Youtube-csatornáján is.

Bady Géza szabadsága

Bady Géza hatvan esztendeje alkot

vakler lajos
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Gyógyult utakon
Díjat nyert Schéda Szilvia dokumentumfilmje

A Gyógyult utakon díjnyertes stábja: Zsiday Ádám operatőr, Schéda Szilvia szerkesztő-rendező és Hódi Dániel vágó

lászló-Takács kRiszTina
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Adott egy televíziós szerkesztő, aki maga 
is megtapasztalta, milyen, ha feje fölött 
lebeg a halálos betegség pallosa. Adott egy 
médiapályázat, amelynek éppen ez a témája, 
és adott egy stáb, akik elkészítik a Gyógyult 
utakon című dokumentumfilmet. A cél első-
sorban az, hogy erőt, reményt nyújtsanak 
mindazoknak, akik rákbetegségben szen-
vednek. Bár az sem mellékes, hogy Schéda 
Szilvia, Zsiday Ádám és Hódi Dániel filmje 
első lett a limfóma világnapja alkalmából 
kiírt médiapályázaton.

Mi van akkor, ha valaki fiatalon 
szembesül azzal, hogy halálos 
betegségben szenved? Mi zajlik le 
abban az emberben, aki megtudja: 
ha akkor nem fordult volna orvos-
hoz, talán csak két hétig él? Ezekre a 
kérdésekre keresi a választ a Magyar 
Onkohematológiai Betegekért Ala-
pítvány és a Magyar Újságírók Szö-
vetsége pályázatán első díjat nyert 
Gyógyult utakon című dokumen-
tumfilm. Az alkotás olyan fiatalokról 
szól, akik megjárták a legmélyebb 
bugyrokat, de ma már gyógyultan és 
megújultan élik mindennapjaikat.

Mindent a nulláról kezdeni

A film egyik főszereplője Bajzát 
Krisztián, akiről huszonöt éves 
korában derült ki, hogy leukémiá-
ban szenved. Véletlenül tudta meg, 
hogy beteg. Vérvételi eredménye 
láttán a háziorvosa azonnal kór-
házba küldte, ahol szembesítették 
azzal, hogy van kettő napja, hogy 
felszámolja az életét. Ezután be-
avatkozások sora kezdődött, mert 
ha nem kezdték volna el, becslések 
szerint két hét alatt meghalt volna. 
Krisztián ma már harmincnyolc 
éves, de még mindig elcsukló han-
gon mesél megpróbáltatásairól, a 
kemoterápiáról és sugárkezelések-
ről, arról, hogyan borult fel az élete, 
majd arról, miként tudott mégis 
végigmenni a gyógyulás útján.

Ragaszkodni az élethez

A film másik főszereplője, Hu-
ber Tímea húszéves volt, amikor 

Hatvan év a művészet rögös útján 
címmel nyílt meg Bady Géza kiállítása a 
Szabadművelődés Házában. A tárlaton az 
alkotó életének, életművének különleges 
állomásait, képre álmodott pillanatait 
mutatta be a látogatóknak.

Rendhagyó kiállításnak adott 
otthont a Szabadművelődés 
Háza. Bady Géza hat évtizednyi 
alkotó mindennapjainak hű 
lenyomatait hozta el nekünk, 
barátainak, tisztelőinek egyfaj-
ta összegzés gyanánt. Kompo-

zíciói, fantáziadús, történelmi 
korokba ágyazott festményei 
a szárnyaló képzelet, a múló 
idő ma is érvényes lenyomatai. 
Emberei, színei, helyszínei, 
különleges és mégis természe-
tes történései beágyazódnak 
gondolatainkba. Bady Géza és 
barátai mindenféle öncélúság-
tól mentes találkozásai mosolyt 
hordoznak, megállásra késztet-
nek. És ne feledjük, még csak 
hatvan éve áll napról napra a 
paletta előtt, a művészet min-
dennapos szabadságát megélve 
és megbecsülve.

Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak 
nála. „Talán a fiatalsága, az élethez 
való ragaszkodása az, ami megkapó 
az ő történetében!” – vallja Schéda 
Szilvia, a film szerkesztője, rende-
zője. – „Annyira tudta vállalni azt, 
ami éppen történik vele, hogy iskolába 
sem hordott parókát, pedig a kezelés 
miatt kihullott a haja. Fantasztikus, 
hogy milyen erő rejlik az emberekben, 
és micsoda újrakezdések vannak!” 
Amikor a filmet forgatták, Tímea 
terhessége utolsó heteiben volt. Ezt 
követően megszületett egészséges 
kisbabája, a film végén láthatjuk őt 
gyermekével.

Erőt adni másoknak

A Magyar Onkohematológiai 
Betegekért Alapítvány (MOHA) és 
a Magyar Újságírók Országos Szö-
vetsége (MÚOSZ) médiapályázatán 
huszonhét induló volt. Pályáztak 
újságcikkekkel, rádióriportokkal és 
filmekkel is, fődíj azonban csak egy 
volt, nem különítették el műfajon-
ként a pályaműveket. Éppen ezért 
Szilviék ugyan bizakodva indultak 
el az eredményhirdetésre, de azt 
nem gondolták volna, hogy ennyi 
pályázó közül éppen az ő alkotásuk 
nyer: „A zsűri elnöke a díj átadásán 

elárulta, hogy ő maga is megkönnyezte 
a filmet, utána pedig sokan odajöttek 
hozzánk, akik látták, és elmondták, 
milyen sokat jelentett nekik a film két 
főszereplőjének története. Nagyon nagy 
öröm volt ez számunkra, de a díj iga-
zából arra jó, hogy felhívja a figyelmet 
a film üzenetére, és arra, hogy minél 
többen erőt merítsenek belőle!”
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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: 

Gemeiner Lajos
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Illemtan óra 
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19:10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás
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00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:30 Hogyan befolyásolnak 
negatív gondolataink? 
Vendég: Garai Orsolya

09:10 Hogyan kezeljük / ne 
kezeljük a stresszt? 
Vendég: Földi Viktória

10:00  Rosszevő gyerekek 2. 
rész. Vendég: Antal Vali

11:10    Leányálom – Esküvői 
illemtan 2. rész. 
Vendég: Kovács Kata

12:10  Aktuális 
gyógynövényeink. 
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    Film kocka. 
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
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08:10 Műsorvezető: 
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08:10 Témák: műsorajánló, 
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névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Természetesen 
egészségesen -  életmód 
magazin. Supliczné 
Tóth Máriával

10:10 Gazdit keresünk az 
ASKA menhely lakóinak. 
Vendég: Molnár Tamásné

11:10 „Gyógyult utakon” – 
beszélgetés a díjnyertes 
film szerkesztőjével. 
Vendég Schéda Szilvia

12:10 Dicsértessék a 
Jézus Krisztus – 
Katolikus műsor

13:00 Hírek
13:10 Műsorvezető: 

Cseke András
14:10 Harcban az egészségért. 

Vendég: Takács Attila
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
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Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
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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
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Fejér zene
19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás
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félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
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Dávid Tamás
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magazinja. Vendég: 
Puska József

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10 Portré
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán 

08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Kertész magazin
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 23-tól 29-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 9. 23. SZOMBAT

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:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Udvardi János

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Farkas Éva

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Raduka	Gyöngyi

12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Jakubek Tiborné

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:35 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Guseo András

15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Hol volt, hol nem volt 

– Fehérvár feltáratlan 
középkori	kincsei

16:55	 Szécsi	Pál	emlékest
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Boda 
Róbertné Jenka

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Épí-Tech	Magazin
19:50 Fehérvári Titánok – UTE 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:30	 Vissza	Sherwoodba	–	
kanadai	sci-fi	sorozat	
1-2. rész (12) 

22:20 Híradó – ismétlés 
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 9. 24. VASÁRNAP 2017. 9. 25. HÉTFŐ 2017. 9. 26. KEDD 2017. 9. 27. SZERDA 2017. 9. 28. CSÜTÖRTÖK 2017. 9. 29. PÉNTEK

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:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Udvardi János

11:40 Turisztikai magazin 
– ismétlés

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Farkas Éva

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Raduka	Gyöngyi
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45	 Muksó,	a	szaxofon	királya
16:55	 Gyógyult	utakon	–	dok.	film
17:25 Napi színes – ismétlés
17:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések  
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Gulyás	Antal

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50 Videoton – Budapest 

Honvéd	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Vissza	Sherwoodba	–	
kanadai	sci-fi	sorozat	
3-4. rész (12)

22:20 A hét hírei – ismétlés
22:40 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	 Épí-Tech	Magazin	–	

házépítők	magazinja
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:30 Fehérvári Titánok – DVTK 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Gulyás	Antal

16:40	 Épí-Tech	Magazin	
– ismétlés

17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Ecsedi	Mária

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! 
– benne: Híradó, 
Esti	mérleg,	Együtt	
magazin és Hírek

20:15 Aqvital FC Csákvár 
–	Békéscsaba	
labdarúgó-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:	Ecsedi	Mária

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Gayer	Ferenc

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! - 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Seuso	kedd	–	Seuso	
rejtélyek	nyomában	2.	rész

22:35 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:15 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Gayer	Ferenc

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Drahos Béla
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti 
mérleg, Honvéd7 és Hírek

20:15 A DOKTOR 3. rész - az 
ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású	televíziós	
magazinműsora

20:40 Alba Fehérvár – ?  
Bajnokok	Ligája	selejtező	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:20 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:00 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:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Drahos Béla 

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Matuz János
18:30 A DOKTOR 3. rész 

– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Fehérvári Titánok – 
Dunaújvárosi	Acélbikák	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 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: Matuz János

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Schwab	Richárd
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

– benne: Híradó, 
Köztér, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35	 Lecsófőző	vigasság	2017
21:00	 A	világ	Koczka-

módra	-	egy	fejér	
megyei	tanító	élményei	
szekéren és lóháton, 
itthon,	és	Erdélyben

22:00 Híradó és Köztér  
– ismétlés

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 24. 19:50 Videoton – Budapest Honvéd labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
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Múlt heti rejtvényünk megfejtéseit is az újság témái közül válogattuk. 
Elsőként arra voltunk kíváncsiak, milyen elnevezést kapott az újonnan 
épülő fehérvári szabadidőpark: Túrózsáki úti szabadidőpark és sétány.
Második megfejtésünk még mindig a szabadidővel kapcsolatos. Melyik az 
a természeti látványosság Fehérvár közelében, amelyik egykor a gimnázi-
umi földrajzkönyvek címlapján szerepelt? A helyes megfejtés: a pákozdi 
gránitkocka.
Végül annak a fehérvári színésznek a nevére voltunk kíváncsiak, aki 
elnyerte idén a Kaszás Attila-díjat. A harmadik válasz: Krisztik Csaba.

Ezúttal színházba invitáljuk olvasóinkat. Melyik új színdarab bemutatóján 
járt munkatársunk, Wéhli Regős Dóra? A helyes választ az első megfejtés-
ben találják.
Még mindig maradjunk a színháznál, hiszen a múlt hét végén adták át a 
város Pro Theatro díját. Arra vagyunk kíváncsiak, ki nyerte azt!
Filmet is ajánlunk önöknek, ugyanis rangos médiadíjjal büszkélkedhet a 
Fehérvár Televízió alkotócsapata. Schéda Szilvia dokumentumfilmje két 
fiatalról szól, akik halálos betegségből gyógyultak meg. Mi a film címe? 
Kiderül a harmadik megfejtésből!
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Használt lakásokra is 
igényelhető lesz

A családi otthonteremtési kedvez-
mény őszi kormányzati értékelésekor 
szóba kell hozni, hogyan lehet növelni 
a támogatást használt lakások vá-
sárlása esetében – mondta korábban 
Lázár János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. Tájékoztatása sze-
rint jelenleg mintegy 300 ezer eladó 
használt lakás van az országban, fele 
beköltözhető állapotban van.

Ősszel tárgyalja a Kormány a csok kibővítésének lehetőségeit
Milliókkal segíti az állam a családi otthonteremtést

A csok bevezetése óta már csaknem 51 ezren 
éltek a lehetőséggel, többségük, mintegy 
negyvenezer család az utóbbi másfél évben 
folyamodott a támogatásért.

2015. július 1-jével indította útjára a 
Kormány a családi otthonteremtési 
kedvezményt (csokot),  amely a ko-
rábbiaknál szélesebb körben segíti 
elő a fiatal családok lakáscéljai-
nak megvalósítását. Az új építésű 
otthonokra jelentős segítséget ad 
az állam.
Minden ötödik család a 10 millió 
forintos, a legalább három¬gyer-
mekeseknek vagy ennyi utódot 
tervezőknek szóló csokot kérelmez-
te – közölte a szaktárca. Az új lakás 
építésére vagy vásárlására szóló 
kérelmek kétharmada érkezett 
nagycsaládosoktól. Ők összesen 
csaknem 74 milliárd forintot kap-
tak (átlagosan 9,2 milliót), vagyis a 
két év alatt folyósított támogatási 
összeg több mint felét.  
Dömötör Csaba, a Miniszterelnö-
ki Kabinetiroda államtitkára egy 
korábbi sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy ebben a formában 136 
milliárd forintot kaptak mostanáig 
a családok.  
Sokan kezdtek új ház építésébe, 
az adatok szerint folyamatosan nő 
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a bejelentett és elkészülő családi 
otthonok száma. A lakásépíté-
si engedélyek növekedése az 
építőiparon belül 7 százalék volt 
az elmúlt öt év átlagában, ez a 
becslések szerint 2017-ben 10-12 
százalékra emelkedik – mond-
ta korábban Marczinkó Zoltán 
államtitkár. 

Szakértők szerint a kisebb települé-
seken az alacsonyabb telekárak mi-
att jóval többet érhetnek az állami 
támogatások egy családi ház építé-
se esetén, mint egy nagyvárosban – 
mondta korábban a Balogh László, 
az egyik ingatlanforgalmazó portál 
vezető gazdasági szakértője. Erre 
utalhat az is, hogy a használt házak 

árai a kisebb falvakban stagnáltak, 
a nagyobb városokban viszont 
csaknem 10 százalékkal emelked-
tek egy év alatt. Az áremelkedés 
hátterében az áll, hogy miközben 
a kereslet a meglévő házakra más-
félszeresére nőtt, addig a piacuk 
csak 17 százalékkal bővült. Több 
felmérés szerint  az idei telekadás-
vételek jóval több mint fele Pest 
megyében zajlott, amelyet a sorban 
Budapest és Győr-Moson-Sopron 
megye követ.
A kormányzatnak két célja volt az 
otthonteremtési programmal, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása 
mellett minél több család otthon-
hoz juttatása – mondta Hornung 
Ágnes államtitkár.        Forrás: MW

Az utóbbi másfél évben negyvenezer család élt a csok-kedvezménnyel

Sikert aratott a Nők 40 Online is kérhető 
mostantól  a diákhitel

A Kormány 260 milliárdot fordít a programra
Eddig mintegy 200 ezer munkavállaló vett részt 
a Nők 40 programban, amit 2011-ben indított 
el a kormány. A tervezet bevezetésének célja 
az volt, hogy a nők, akik a munka mellett a 
családban is helytállnak, a jogosultsági idő 
elérése előtt, korábban lehetőséget kapjanak a 
visszavonulásra. A „nagymamanyugdíjnak” kö-
szönhetően az érintettek körülbelül négy és fél 
évvel hamarabb tudnak nyugdíjba menni, mint 
korábban – emelte ki Novák Katalin, az Emmi 
államtitkára, hozzátéve, a lehetőség hihetet-
lenül népszerű, egyre nagyobb az érdeklődés 
iránta. Kiemelte: a Nők 40 programra a 2018-as 
költségvetésből mintegy 260 milliárd forintot 
fordít majd a Kormány. 

A programot a magyar társadalom-
politika egyik sikerágazatának ne-
vezte Mészáros József, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
főigazgatója. Hozzátette, hogy a 
százezredik kedvezményezettet már 
2013 végén köszöntötték. – A kor-
mány sikerprogramja visszaadja a 
nőket családjuknak, hogy idős szü-
lei¬ket gondozni tudják, vagy minél 
több időt tölthessenek unokáikkal, 
tehermentesítve így a dolgozó 
szülőket – mondta Mészáros József.  
A főigazgató hangsúlyozta, hogy a 
nők társadalmi tehervállalását, a 
családok összetartását, a gyerekne-
velést köszöni meg a program.
A Nők 40-ben azok a nők vehetnek 
részt, akik a 40 év jogosultsági 
időből legalább 32 évet munkajöve-
delem utáni járulékfizetést tudnak 
igazolni. A kedvezménybe más 

Bevezeti a Diákhitel Központ Zrt. az elektro-
nikus aláírással történő szerződéskötést, így 
szerdától már interneten is igényelhető a  
diákhitel – jelentette be Bugár Csaba, a társa-
ság vezérigazgatója.

A felsőoktatásban tanuló hallgatók 
mostantól személyes megjelenés, 
illetve papír¬alapú dokumentumok 
kitöltése, leadása nélkül is köthet-
nek diákhitel-szerződést. Az elekt-
ronikus aláírással történő szerző-
déskötés feltétele, hogy az igénylést 
a Neptun vagy ETR tanulmányi 
rendszeren keresztül kell indítani, 
emellett szükség van ügyfélkapus 
hozzáférésre. A diák-hitelek meg-
szokott módon is igényelhetőek 
majd a tanulmányi osztályokon, és 
a Diákhitel partnerintézetnél. A fel-
vehető hitelösszegek változatlanok: 
a szabad felhasználású Diákhitel 
1 esetében havonta legfeljebb 50 
ezer forintot lehet igényelni, míg a 
Diákhitel 2 továbbra is kizárólag a 
képzési díj kiegyenlítésére fordítha-
tó. Azok a hallgatók, akik szeptem-
ber 15-ig benyújtják a diákhitel-ké-
relmüket, október 15-én juthatnak 
hozzá a megigényelt összeghez: 
a Diákhitel 1 esetében a hallgató 
bankszámlájára, míg a Diákhitel 2 
esetében közvetlenül a felsőoktatá-
si intézménynek utalja át a központ 
a pénzt.

Forrás: MW

ellátás, például munkanélküliség 
idejére folyósított jövedelempótlás, 
ápolási díj nem számítható be. 
Nem veszik figyelembe a tanulmá-
nyi időt sem, hiszen a felsőokta-
tási intézmény nappali tagozatán 
folytatott tanulmányok ideje alatt 
járulékot sem kellett fizetni. 
A jogosultsági időből legfeljebb 
8 évet gyermeknevelési idővel 
lehet megszerezni. Külön szabály 
vonatkozik a fogyatékkal élő vagy 
tartósan beteg gyermekeket nevelő 
anyákra, az ő esetükben akár 10 
év jogosultsági időt is beszámít-
hatnak. Külön, még kedvezőbb 
szabályozás vonatkozik azokra a 
családokra, amelyekben öt vagy 
több gyereket neveltek fel, de ese-
tükben is az anyáknak legalább 25 

év munkaviszonyt kell igazolniuk.
Ha az igénylő nő a saját háztartá-
sában öt gyermeket nevelt, akkor 
a harminckét, illetve harminc év 
jogosultsági idő egy évvel, valamint 
minden további gyermek esetén 
további egy-egy évvel, de összesen 
legfeljebb hét évvel csökken. 
A Nők 40 program mellett elindult 
a Nők 40+, ami már nem annyira 
nyugdíjbiztosítási, hanem sokkal 
inkább foglalkoztatáspolitikai 
intézkedés, azzal a céllal, hogy az 
álláskeresőként nyilvántartott idő-
sebb nők foglalkoztatását segítse. 
A kedvezmény a foglalkoztatók 
számára is vonzóbbá tette a nyug-
díjba vonuláshoz, a Nők 40-hez 
közel álló nők foglalkoztatását.

Forrás: MW
Tématámogatás. Készült Magyaror-
szág kormánya támogatásával.
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„Ha hívnak, jövök!”

Ünnepi pillanat: Drahos Béla Székesfehérvár díszpolgára lett

vakler lajos
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Szent István ünnepén Drahos Béla fuvolamű-
vészt, karmestert, az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezetőjét Székesfehérvár 
Díszpolgára címmel tüntette ki a város önkor-
mányzata.

Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, kar-
mester vagy, 1986-ban Az év művésze, 
a Bartók–Pásztory-díj birtokosa, mi, 
székesfehérváriak azonban nem csak 
ezért szeretünk, sokkal inkább azért, 
mert 2000 óta az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar művészeti vezetőjeként 
megteremtetted az alapjait annak, 
hogy mára rangos, elismert zenekar 
lett a fehérvári. Idézzük fel a múltat, 
a kaposvári kisfiút, aki tehetségével 
elvarázsolta környezetét!
A szüleim nem voltak muzsikusok. 
Édesanyám a Jézus Szíve templom 
kórusában énekelt, s gyermekként 
mindig vitt magával. Nyolcéves 
voltam, amikor megismerkedtem 
a Csupor házaspárral, és nekik 
mondtam, hogy szeretnék fuvolát 
tanulni. A csoda abban rejlett, hogy 
édesanyám megkérdezte Csupor 
Laci bácsit a zeneiskolában, tanul-
hatnék-e fuvolázni. Ő erre azt vála-
szolta, fafúvós hangszereken 14-15 
évesen kezdenek játszani. Nagyon 
csalódott voltam, aztán egyszer, 
az utolsó óra után Laci bácsi azt 
mondta, jól van, ha a fejét meg 
tudom szólaltatni, akkor elkezdhet-
jük. Akkorát szólt a fuvola, hogy a 
zeneiskola szomszédságában lévő 
rendőrségen is összeszaladtak. Így 
kezdődött.
Van egy legendás történet a bemu-
tatkozásodról a kaposvári Szigligeti 
Színházban.
Kéthetes volt a tudományom, 
amikor a Bartók Rádió élő, egyenes 
adásban egy kaposvári kórus hang-
versenyét közvetítette, és engem is 
bemutattak, mint kivételes tehetsé-
get. Gyorsan haladtam, s bár néha, 
mint egy kajla gyerek, elfelejtettem 
a fogásokat, de elkövetkezett a 
pillanat, amikor a házaspár, akik a 
színházban játszottak, levittek egy 
zenés darab, a János vitéz próbá-
jára. Van benne egy csodálatos 
dal, Iluska dala, s Laci bácsi azt 
kérte, próbáljam meg eljátszani. 
Elkezdtem, s a zenekari tagok 
összerezzentek. Ettől a pillanattól 
kezdve azt a dalt én játszottam, s 
az előadáson a nézők keresték, hol 
van a fuvolista.
Ettől kezdve ennek a kisfiúnak egyenes 
útja volt.
Azt szoktam mondani a hallga-
tóimnak, az, hogy valaki tehetséges 
a Zeneakadémia szintjén, az egy 
dolog, a pályánknak talán a legfon-
tosabb eleme, de az elhivatottság, 
a szorgalom, a mindennapi alázat 
és a sok lemondás is hozzátartozik. 
Én magam is mindennap gyako-
rolok, belső kényszer kell, hogy 
legyen. Első a hangszer! Az egyenes 
úthoz ez az alap.
Bejártad a világot – mit lehetett tanul-
ni világjárás közben?
A Carnegie Halltól Japánig a 
legimpozánsabb koncerttermek-
ben játszottam a legnagyobbakkal, 
minden este megküzdöttem a 

sikerért. Megtanultam a legkü-
lönbözőbb zenei nyelvezeteket, a 
céltudatos, a tradicionális jegyeket. 
A zenekari munkában nagyon 
fontos, hogy a zenész az egyéniség 
megtartása mellett társas játékos 
legyen. Egy világzenekarban min-
denki máshonnan érkezik, más 
stiláris jegyeket hordoz, ezt kell 
összehangolni. Külföldön nagy 
termekben játszik a muzsikus, 
néha tízezer ember előtt, ehhez is 

hozzá kell szokni, hiszen a próba 
egy kis térben zajlik. Ehhez kiváló 
tanárok kellenek. Az én mestere-
im, Kurtág György, Kroó György, 
Mihály András tudták ezt, s meg is 
tanították.
A Nicolaus Esterházy Sinfonia zenekar 
egy olyan szelete az életednek, melyről 
méltatlanul kevés szó esik.
Még zenekari tag voltam, amikor 
a kollégák kérdezték, miért nem 
dirigálok. Egyszer jött hozzám 
Karl Anton Österreicher, a mai 
nagy karmestergeneráció tanító-
ja, s megkérdeztük, kaphatnék-e 
lehetőséget a tanulásra. Igent 
mondott, így kiutaztam hozzá. 
Akkor kerültem át az Állami Hang-
versenyzenekarhoz, s felmerült az 
igény, hogy a bécsi tanulmányok 
tükrében kezdjek el dirigálni. Ka-
posváron volt a tanulóévem. Meg 
kellett szoknom a változást, hiszen 
teljesen más a karmester helyzete, 
mint a zenekari tagé. Elindult a 
második pályám, s akkor jött az 
igény, hogy csináljak lemezeket. A 
Zeneakadémián volt az első kon-
cert: Beethoven II. hegedűversenyét 
játszottuk. Ezt a felvételt küldték 
ki a Naxos lemeztársaságnak, s mi-
vel elnyerte a tetszésüket, azonnal 
megkaptam Haydn és Beethoven 
teljes zenekari életművét. 2000-ben 
a zenekritikusok döntése alapján 

a mi lemezünk, Beethoven összes 
szimfóniája lett az év lemeze a 
világon.
Az új évezred tehát világsikerrel in-
dult, s ez az esztendő hozott Székesfe-
hérvárra is.
Nagyon fontos megemlítenem id. 
Major Istvánt, ő volt a közbenjá-
rója annak, hogy ez a város lett 
az otthonom. Itt ismerkedtem 
meg Somorjai Feri bácsival, aki az 
életem meghatározó szereplője lett. 

Nagyon sokat beszélgettünk a ze-
nén túl az élet különböző dolgairól. 
A mai napig féltve őrzött kincsem 
egy kivételes relikvia, amit tőle 
kaptam. Ez egy karmesteri pálca fa 
tokban, amit ő Ferencsik Jánostól 
kapott. Sok díjat kaptam pályám 
során, de ez a legnagyobb ajándék, 
felbecsülhetetlen érték. Ez hitet, 
erőt adott nekem, hogy az út, amin 
elindultunk, jó. Kell a visszajelzés, 
érezni kell a bizalmat! Fontos volt, 
hogy a városban alkotó művészta-
nárok nagy odaadással fogadtak, 
hittek bennem, segítettek. A közön-
ség elismerése pedig arra sarkallt 
bennünket, hogy mindig újabb és 
újabb korlátokat döntsünk le.
Ez lehetett az alap, de melyik volt a 
kulcspillanat, ami megteremtette a le-
hetőségét annak, hogy önállóvá váljék 
a zenekar?
A zenekarnak veretes, százéves 
történelme van, de ez a szituáció 
mégis semmihez sem hasonlít-
ható feladat volt. Az elmúlt évek 
szisztematikus munkája, a lemez-
felvételek, a turnék, a koncertek 
talán feljogosították a zenekart, 
hogy immár önálló intézményként 
működjék. Ez egy ajándék, amit 
meg kell becsülni, gondozni, meg-
tartani, fejleszteni. Ehhez nagyon 
sok segítséget kaptunk a városveze-
téstől, akik Cser-Palkovics And-

rással az élen elkötelezettek voltak 
a jó ügy iránt. Az ő segítségükkel 
sikerült a ma is népszerű komoly-
zenei koncertsorozatokat beépíteni 
a város kulturális életébe.
A zenekari munkád, a szólókarriered 
mellett beszéljünk a tanításról, hiszen 
ez életed nemkülönben fontos része.
A tanítás a sors ajándéka. Bódi 
Árpád, a zeneiskola igazgatója kért 
fel, hogy tanítsak. Büszke vagyok 
rá, hogy a tanítványaim közül 

szinte mindenki a pályára került. 
Közben a Pécsi Tudományegyetem 
fuvola tanszékének vezetőjeként 
is bemutatkoztam. Ehhez meg 
kellett szereznem a doktorátust, 
majd habilitáltam, és így egyetemi 
tanárként folytattam az oktatást. A 
zenekari, a két egyetemen illet-
ve a doktori iskola oktatójaként 
végzett munkám mára olyan terhet 
rótt rám, hogy kénytelen voltam 
feladni ebből kettőt, ma már csak a 
Zeneakadémián tanítok, ami egész 
embert kíván.
Az idei nyáron két hírt hallottam, ami 
hozzád kapcsolódott. Az egyik, hogy 
Székesfehérvár képviselő-testülete 
díszpolgári címmel ismeri el munká-
dat, ennek szívből örültem. A másik, 
hogy tizenhét esztendő után távozol, ez 
pedig megdöbbentett.
Soha nem gondoltam volna, hogy 
ilyen elismerésben részesít a város, 
elérzékenyültem. Az első reakcióm 
is az volt, s ma is azt gondolom, 
hogy ezt a díjat az a zenekar kapta, 
akikkel ezt a csodálatos másfél 
évtizedet együtt töltöttem. A távo-
zásomról pedig csak annyit, hogy 
ezt a határozott és felelősségteljes 
döntést meg kellett hoznom a saját 
jövőm érdekében. Ugyanakkor 
természetesen nem végleges ez a 
búcsú, hiszen ha hívnak, jövök. 
Hazajövök.
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Altorjay András, az emberség embere

Altorjay András Oscar Wilde-dal vallja: nincsenek elvárásaink, nekünk a legjobb is megfelel!
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Augusztus huszadikán adták át Székesfehérvár 
elismeréseit. A Deák Dénes-díjat az idei évben 
Altorjay András vehette át Székesfehérvár 
közéleti, kulturális életében végzett példát adó 
tevékenysége, művészetpártoló munkássága 
elismeréseként.

Beszélgetésünk munkacíme: Az égi laj-
torján felfelé lépdelő Altorjay. Ehhez 
járul egy mottó, Sobor Antal tanár 
úrtól: „Hogy van-e személyre szóló 
gondviselés, azt nem tudhatom. De 
hiszem!” Azt gondolom, mikor hivatást 
választottál, az eleve elrendelés volt, 
hiszen generációk óta a gyógyító mun-
ka volt a hivatás a családodban.
Fiatal korában az ember tele van 
ötletekkel és ambíciókkal, s ezek 
közül lehet és kell választani. 
Ennek tükrében nekem otthon 
eldőlt a sorsom, de nemcsak az 
én sorsom, hiszen a testvéreim és 
az unokatestvéreim közül négyen 
lettünk orvosok.
Egyenes utad vezetett Szegedre. Mi 
volt az alapvető tanítás?
Azt láttam a többi egyetemistánál 
is, hogy meg kell tanulni az illető 
specialitásnak a gondolatmenetét. 
A mérnöknek a pontos rajzolást, a 
jogásznak a paragrafusok nyelvét, 
az orvosnak a test részeit és műkö-
dését.
Alig egy hónap múlva lesz negyven 
esztendeje, hogy diplomáztál. De 
miként választottál szakirányt?
Az édesapám szemorvos volt, és 
megkérdezte, nincs-e kedvem 
szemorvosnak lenni. Elég furcsán 
válaszoltam rá, mondván, ha szem-  
orvos lennék, csak ennyi minden-
hez értenék, és mutattam a szem-
síkot. Olyan foglalkozást válasz-
tottam, ahol le tudok ülni és meg 
tudok beszélni a beteggel mindent.
Volt példaképed, olyan mentorod, 
akinek a hatására választottad a szak-
irányodat?
Az édesapám és a nagybátyám, 
akinél Szegeden vasárnapi gyerek 
voltam.
A friss diplomás orvosnak el kell 
mennie valahová gyógyítani. A te 
utad messze vezetett, jelesül az ország 
másik végébe.
Ez nem volt véletlen. Gyulán és 
Szegeden, a Tiszántúlon én a „kis” 
Altorjay voltam, viszont úgy gon-
doltam, én is a „nagy” Altorjayak 
közül való vagyok, csak még kicsi. 
Gógl Árpád akkor kezdte szervezni 
itt Fehérváron az új, specialitásokat 
rejtő kórházi osztályt, így lett itt 
helyem.
Ez egy legendás időszak volt a kórház 
életében, hiszen az egykori Romhá-
nyi-tanítványok megérkeztek Székes-
fehérvárra, új alapokat adva a Szent 
György Kórház gyógyító munkájához.
Kuchár Ferenc volt az igazgató, 
aki olyan felütéssel választotta 
a Pécsen végzetteket, hogy akik 
Budapestről jöttek Fehérvárra, 
azok „lejöttek”, s az első adandó 
alkalommal, mikor üresedett egy 
hely, mentek vissza. Pécs azonban 
olyan távol volt, hogy akik onnan 
eljöttek, azokat le lehet telepíteni.
Miként lettél lokálpatrióta, mikor érez-
ted úgy, hogy otthonra találtál?

Még nem laktunk Fehérváron, 
amikor a sógoroméknál, Illyés 
Endrééknél találkoztunk egy baráti 
társasággal, és nagyon megtetszett 
a szellemi kör. 
Nemrégiben hallottam az orvosi pá-
lyaívedről egy gondolatsort...
Amikor fiatal doktor voltam, nagy-
szerű orvos szerettem volna lenni. 

Amikor úgy éreztem, ez sikerült, 
akkor a népszerűségre törekedtem. 
Így is történt, de nem volt időm 
semmire, akkor már megint „csak” 
nagyszerű orvos lettem volna.
Ha valaki valamelyest is ismer, az tud-
ja, hogy az ún. interkulturális modellt 
teljes egészében elutasítod, a tiéd az 
örökkévalóság kulturális modellje.
Annak idején egy Babits-ver-
set hallottam az egyik barátom 
édesanyjától: „Betelni mindenféle 
borral, letépni minden szép virágot 
és szemmel, szájjal, füllel, orral 
felfalni az egész világot.” Így indult 
ez az egész, tehát mindenre kíván-
csi és fogékony voltam. Minden 
érdekelt, s ami megtetszett, azt 
tovább vittem, ami nem, azt pedig 
elengedtem.
Ebben társakra leltél, a teljesség igénye 
nélkül: Pesovár Ferenc, Takács Imre, 
Sobor Antal, Újházi Péter, Ecsedi 
Mária, Kovalovszky Márta, Kovács 
Péter, Nagy Benedek, Kass János, Kal-
lós Zoltán. Veretes névsor, megannyi 
művészeti ágból.

Oscar Wilde mondta, hogy nincsenek 
elvárásaink, nekünk a legjobb is meg-
felel. Ez részben véletlenül adódott, 
az életnek ez a része egy társasjáték.
Vannak a barátságaidnak alapvető 
kritériumai?
Barát az, akit ismerek és mégis 
szeretek. Amíg megismer valakit az 
ember, meg is lehet szeretni.

Vannak legjeid, egyenlők között az 
elsők?
Az orvostudományban és a sze-
relemben nincs mindig és soha, 
nincsenek abszolút kategóriák. 
Ez egy játék. A Kass Janóval olyan 
sok időt töltöttünk együtt és olyan 
sok közös élményünk van, hogy ő 
például más.
Valamennyi barátságodban kiteljesedsz 
te magad is?
Igen, hiszen egy barátság oda-visz-
sza, a kölcsönösség alapján műkö-
dik.
Beszéljünk az orvosi mecenatúrádról. 
Felkaroltad a senior orvosokat, akiket 
méltatlanul elfeledett a társadalom.
Foglalkoztat, hogy miért nem 
tudunk mi elegánsan elengedni em-
bereket. Néha olyan barbár módon 
tesszük ezt, egy tanár, egy lelkész, 
egy közszolgálatot végző ember, 
aki az egész életét a mi világunkért 
áldozta fel, nem ezt érdemli. Húsz 
éve vagyok tagja a Magyar Orvo-
sokért Alapítványnak, és hozzánk 
juttatják el a kérvényeket, ha valaki 

bajba kerül. Magamnak tettem fel 
a kérdést, mit lehetne tenni a mi 
nyugdíjasainkért. Akkor jött a gon-
dolat, terveztettünk egy érmet, ami 
a szolidaritásunkat fejezi ki. Nagy 
Benedek egy Szent Márton-jelene-
tet vésett az éremre, emlékeztetve 
arra, hogy a humán szolgáltatást 
végzők ugyanazt csinálják, a fél 

életüket a rászoruló embereknek 
adják.
Ez évben is gazdára talált a Romhá-
nyi-díj, ez az elismerés pozitív megerő-
sítést jelent annak, aki adja, és annak, 
aki kapja.
Ez a díj, melyet Derényi Gábor 
hívott életre, kiemelten fontos 
számunkra. Romhányi professzor 
Száron született, és a Ciszterci 
Gimnáziumban tanult, és ugyan-
úgy, mint valamikor Semmelweis 
Ignác, orvosegyetemista lett. Egy 
fantasztikus kvalitású ember volt, 
nemcsak jó orvos, hanem nagy 
tanító és játékos agyú feltaláló, 
kutató. Nívós társaságot sikerül 
elismernünk, ez egy életműdíj.
Van egy díj, ami hasonlít erre, bár nem 
ez a neve, a Deák Dénes-díj. Milyen 
gondolatokkal fogadtad?
Meglepődtem, az öröm és az értet-
lenség hullámzott napokig bennem, s 
mikor megnéztem, ki mindenki kapta 
már meg, megállapítottam, hogy talán 
a legjobb társaság, amibe valaha is 
bekerültem. Köszönöm a bizalmat!
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A Károlyiak nyomában – Fehérvárcsurgó
Kastélyok és életek

séllei erzséBet

A Károlyi család az ősi magyar Kaplyon nem-
zetségből származik, gyökereik a legelső hon-
foglaló magyar törzsek vezéreinek vérvonaláig 
nyúlnak vissza, az ötödik magyar törzs vezéré-
hez, Kondhoz kötődnek. A család egyike azon 
száznyolc ősmagyar családnak, akik végleg 
megtelepedtek a szatmárnémeti erődítmény 
körül. Károlyi II. Mihály 1609-ben hűséges 
szolgálataiért és harcokban szerzett érdemeiért 
a piros pecsét használatának kiváltságával 
bárói  rangot kapott, és a magasabb nemesség 
közé emelkedett. A grófi címet Károlyi Sándor 
kapta III. Károly királytól a szatmári békeköté-
sért tett erőfeszítések jutalmaként. 

A család ősi fészke a Szatmár me-
gyei Nagykárolyban van. Hasonló-
an az Esterházy családhoz – csak 
jóval később, 1827. augusztus 28-án 
– a Károlyi család is három ágra 
szakadt. Károlyi I. József halála 
után kiskorú fiai felett özvegyének, 
Waldstein-Wartenberg Erzsébetnek 
új házastársa, Keglevich Ágoston 
gróf vállalta a gyámságot. A fiúk az 
1700-as évek végén és az 1800-as 
évek elején születtek, és a reform- 
kor alatt váltak felnőtté. István, 
Lajos és György bekapcsolódtak a 
reformkori politizálásba, és elosz-
tották a hatalmas családi vagyont. 
Az osztozkodás módja maga is 
különleges: István és Lajos azonnal 
elcserélték egymás között a fóti 
és megyeri birtokokat, mert Lajos 
grófnak többet jelentett Fótnál a 
Bécs és Pest között fekvő Megyer, 
a postakocsik lóváltó állomása. 
Istvánnak Fót volt a kedvesebb. 
György kapta az ősi birtok nagyobb 
részét, a pesti Károlyi-palotát, 
Nagykárolyt és a fehérvárcsurgói 
területet. A három fivér így alapí-
totta meg a Károlyi-ágakat: István 
a fóti, Lajos a megyeri, György a 
fehérvárcsurgói ágat. 1843-tól a 
három testvér közösen ellenőrizte 
az elosztott örökség mindhárom 
harmadát, hogy egyenlő maradjon 
az osztozkodás. A vagyon értéke-
lésénél az 1835-től 1840-ig tartó 
időszakban érvényes árrelációból 
indultak ki, figyelembe véve a 
mezőgazdasági termékek értéke-
sítési piacát. Kiszámolták az egyes 
harmadok jövedelmi különbözetét, 
és kompenzálták. Ahol pedig nem 
tudtak dűlőre jutni, azt a területet 
közös igazgatás alatt tartották. 
Egyszer egy évben komissziót 
tartottak Pesten, melynek alkalmá-
val felülvizsgálták a közös vagyon 
pénzügyi jelentését. 1862-re alakult 
ki elhanyagolható különbséggel a 
végleges osztozkodás az évi elszá-
molások eredménye alapján.
1877-ben a Károlyi-ágak képviselői 
pesti bankházak felügyelete mellett 
létrehozták a Károlyi Alapítványt. 
Célja a közös vagyon intézőinek, a 
régi alkalmazottak öregségi nyug-
díjának, a család elszegényedett 
tagjai éves osztalékának, a levéltári 
alapnak, a jótékonysági és szociális 
kiadásoknak és a Magyarországon 
élő valamennyi Károlyi-özvegy 
nyugdíjának megállapítása és 
kifizetése volt. Úgy tűnik, kordi-

A családi kastélyt a Párizsból visszatért leszármazott, Károlyi György újíttatta fel

vatként működtek ezek az alapít-
ványok, ahol nemzetségi gyűlések 
keretében hozták meg a családfők 
a döntéseiket. A Széchényi család – 
tréfásan krumpli családnak hívták 
magukat, mert a fele már földben 
volt – ilyen nemzetségi gyűlésen 
állapította meg nevük mindenkire 
nézve kötelező, egységes írását.
Csurgó egy része korábban há-

zasság révén a Perényiek birtoká-
ba került, akik elzálogosították 
harminckét esztendőre a Károlyi 
család részére. Azonban a zálogo-
sítás szabályait megszegve néhány 
ingatlant értékesítettek. A jogvitát 
a felek úgy oldották meg, hogy a 
Perényi család  a birtok visszaváltá-
sáról készpénz fejében lemondott. 
Így került ez a birtokrész is gróf 
Károlyi György tulajdonába. Az 
időszerűvé vált jobbágyfelszabadí-
tást a gróf példa nélküli nagylelkű-
séggel teljesítette. Károlyi György 
az osztozkodás után kibővítette és 
modernizálta, feldíszítette, mai for-
májára hozta Pesten, a mai Károlyi 
utcában lévő, sok titkot tudó angol 
klasszicista stílusú Károlyi-palotát, 
és a reformkori társasági élet egyik 
központjává emelte. Széchenyi 
István, Szemere Pál, Vörösmarty 
Mihály, Wesselényi Miklós, Kölcsey 
Ferenc, Batthyány Lajos és mások 
voltak a ház rendszeres látogatói. 
Egyidejűleg nekilátott Fehérvár-
csurgón a régi kúria helyén a köte-
lező vidéki rezidencia építésének. 

Károlyi György szépséges felesé-
ge gróf Zichy Karolina, a vértanú 
Batthyány Lajos hitvesének, Zichy 
Antóniának édes testvére volt. A 
két lány reprezentálta a reformkor 
szép, művelt, politizáló nőideálját. 
A két lelkes honleányról, mint a 
Magyarország egén tündöklő két 
csillagról az elragadtatás hangján 
zengett verset Petőfi Sándor. Zichy 

Karolina azonban a szerelemben 
nővére riválisává vált. Batthyány 
Lajos gróf két feleségként tartotta a 
nővéreket, az ő kis királylányának 
tekintette sógora hitvesét, és őszin-
te szerelmet érzett iránta. Károlyi 
György hatodik gyermeke, Pálma 
nevű kisleánya minden bizonnyal 
tőle származott, bár az atyai névhez 
az anyakönyvben Károlyi György 
neve került. Feljegyzések tanúsít-
ják, hogy 1846-ban a szép Karolina 
asszony több hónapra elutazott 
Pestről. Batthyány Lajos ezen időt 
szintúgy ismeretlen helyen töltötte. 
Aztán 1847. március hónapban 
megszületett a leánygyermek, és 
ők is visszatértek Pestre. Az ügy 
azonban kitudódott és botránnyá 
dagadt, amikor Batthyány Lajos le-
veles ládikája az osztrákok kezébe 
került. Szerelemes leveleit a bécsi 
arisztokrata körökben jókat derül-
ve csemegeként olvasgatták.
A pesti Károlyi-palota a Ferences 
templom közelében áll. A templom 
sarkánál befordulva a Kossuth utcá-
ba, ott állt az első magyar független 

minisztérium épülete. Batthyány 
Lajost, az első független felelős 
magyar kormány elnökét 1849. ja-
nuár 13-án Károlyi György házából, 
a Károlyi-palotából hurcolták el 
sógora és szerelme mellől, akik-
kel Batthyány az estét töltötte. Az 
ekkor negyvenéves rabot a budai 
helyhatósági épületbe szállították, 
ahonnan már nem volt szabadulás. 

1849. október 6-án kivégezték. Fe-
lesége, Zichy Antónia kikérte holt-
testét, és a Károlyi-palota melletti 
Ferences templomban rejtette el.
Zichy Antónia végig kitartott 
mellette. Igazi művelt, megbocsátó, 
romantikus asszonynak és testvér-
nek kellett lennie, hogy mindent 
kibírt. Hiszen a férjét vagyonának 
elvesztésére is ítélték, annak halála 
után az életét újból fel kellett épí-
tenie. Mégis férje kivégzése miatt 
a Habsburg-házzal szembeni mély 
gyűlölete és bosszúja erősebb volt, 
mint a csalfa férje iránti haragja. 
Fiúk, Batthyány Elemér egyéves 
lehetett, amikor édesapja vértanú-
halált halt. Felnőve beleszerelme-
sedett Sissy unokahúgába, Marie 
Louise von Wallersee bárónőbe. 
Már a házasságot is komolyan 
fontolgatták a fiatalok, és úgy tűnt, 
Ferenc Józsefnek sem volt ellené-
re a frigy, amelyben a két család 
közötti megbékélést látta. Özvegy 
Batthyány Lajosné azonban ön-
gyilkosságot helyezett kilátásba, és 
akkor Elemér gróf megértette, hogy 
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apja gyilkosának családjába nem 
házasodhat. Egyébként arról is szól 
a fáma, hogy Ferenc József jelenlé-
tében egyedül Elemér gróf tehette 
meg következmények nélkül, hogy 
nem adja meg a császárnak a köte-
lező tiszteletet. A vértanú leánya, 
Batthyány Ilona ugyancsak minden 
alkalmat megragadott, hogy borsot 
törjön az uralkodó orra alá. Ha 
igaz a történet, a császár hintóval 
igyekezett Gödöllőre. A hírre Ilona 
is befogatta saját hintóját, és az 
uralkodó kocsija elé hajtott, aztán 
jó darabig előttük cammogott...
Ehhez képest a forradalom és sza-
badságharc leverése után a Károlyi-

ak megbocsátottak az uralkodónak. 
A fóti Károlyi Istvánhoz rendszere-
sen ellátogatott Gödöllőről Ferenc 
József és az ő Sissyje. Amikor 
pedig meghalt, temetésén az általa 
alapított fóti templom altemplo-
mába leereszkedett a császárnő, 
és elhelyezte koszorúját a főúr 
koporsóján. Pedig a forradalom le-
verése után a budai katonai bíróság 
parancsára őt is letartóztatták, és 
egy ljubljanai börtönbe szállították. 
Később Olomoucban raboskodott, 
majd Terezínben töltötte le további 
börtönbüntetését. 1850-ben szaba-
dult százezer forint pénzbüntetés 
megfizetése után. Testvérét, Károlyi 
Györgyöt 1849. augusztusának 
második felében fehérvárcsurgói 
otthonából hurcolták el és vetették 
börtönbe. Szabadulása után sokáig 
visszavonultan élt vidéki kasté-
lyában, csak a kiegyezés után tért 
vissza a politika színterére, mint 
császárhű arisztokrata.
Károlyi György halála után, mely 
1877-ben következett be, a hosszú 
életet megélő özvegynek kellett a 

birtokokat öt fia között megosztani. 
Az osztozkodásnál a harmadik fiú, 
Gábor nem vehetett részt, mert a 
csinos Major Amáliával rangon aluli 
házasságot kötött. Fehérvárcsurgót 
a legidősebb fiú, Károlyi Gyula kap-
ta meg. Nem azonnal, csak a má-
sodik fiú, Viktor korai halála után. 
Károlyi Gyula első unokatestvérét, 
Károlyi Georginát vette feleségül, 
az ő házasságukból beteg gyermek, 
a szájpadlás nélkül született – 
nyúlszájú és farkastorkú – Károlyi 
Mihály származott. Nagyanyja, az 
özvegy Zichy Karolina kierőszakol-
ta, hogy egy tehetséges, kreatív bé-
csi orvos arany szájpadláspótlással 

és beszédtechnika-tanítással hozza 
helyre a születési rendellenességet. 
Károlyi Mihály ezzel a segítséggel 
lehetett egyenrangú kortársaival oly-
annyira, hogy IV. Károly király már 
őt nevezte ki miniszterelnöknek. Ká-
rolyi Mihály áldozatává vált az első 
unokatestvérek közötti házasság-
nak. Károlyi Gyula, Fehérvárcsurgó 
ura azonban nem okult az esetből. 
Első felesége halálát követően ismét 
egy közeli rokont, unokanővérének 
leányát, Pálffy Geraldinet vette 
nőül. Ebből a házasságból született 
Károlyi József.
Mihály és József, a féltestvérek 
a politikai küzdőtéren ellentétes 
irányba indultak el. A fiatal és te-
hetséges Károlyi József 1917. július 
21. napján került beiktatásra Fejér 
megye és Székesfehérvár főispáni 
tisztébe. Konzervatív, királyhű 
álláspontot képviselt. 1918. őszén 
a féltestvére személyével egybe-
kapcsolt októberi forradalom miatt 
lemondásra kényszerült. Az élete is 
veszélybe került. Egy estébe nyúló 
beszélgetés után, 1918. november 

elsején személygépkocsijával igye-
kezett haza, amikor Székesfehérvár 
határában az útszéli bokorból két 
katona rálőtt. A golyók csak a gép-
kocsiban tettek kárt.
Amikor kormánybiztosi pozícióra 
kerestek megfelelő jelöltet, Káro-
lyi József mellett tette le a voksot 
politikai befolyással rendelkező ro-
konsága, sógora, az iszkaszentgyör-
gyi Pappenheim Siegfried és a dégi 
Festetics Sándor, akinek a felesége 
szintén Károlyi lány volt. Károlyit 
baráti szálak fűzték az 1917-es év 
rövid időszakában miniszterelnök-
ként funkcionáló csákvári birtokos 
társához, Esterházy Móric grófhoz 
is. Károlyi Mihály 1918. decembe-
rének utolsó napjait, a karácsony 
és szilveszter közötti időszakot 
Károlyi József kastélyában töltötte 
meghitt testvéri szeretetben. Mégis, 
bár igen jelentős volt Károlyi József 
támogatása, testvére, Károlyi 
Mihály miniszterelnök megvétózta 
a javaslatot, hivatkozva arra, hogy 
konzervatív, és nem alkalmas a 
kormánybiztosi tisztségre. Így 
nem lett kormánybiztos Károlyi 
József, amit vélhetően az esemé-
nyek tükrében utólag nem bánt 
meg. A proletárdiktatúra bukása 
után Károlyi József ismét elfoglalta 
korábbi főispáni székét. A második 
főispánsága is rövid ideig, 1921. ok-
tóber 22-ig tartott. Lemondásának 
közvetlen oka IV. Károly hatalom-
átvételi kísérletének kudarca volt, 
mely őt is közvetlenül érintette.
A Habsburg-törvénnyel Ausztriából 
elűzött, Svájcban élő, jó szándé-
kú és szociális gondolkodású IV. 
Károly volt uralkodó 1921. márci-
us és április között, húsvét táján 
Magyarországra érkezett, hogy jobb 
híján, reménytelen anyagi helyzeté-
ben ismét elfoglalja a magyar trónt. 
Szombathelyen várakozott a köré 
gyülekező királyhű arisztokraták 
és a támogató katonaság társasá-
gában. Horthy Miklós kormányzó-
tól követelte a hatalom átadását. 
Horthy, bár korábban több levél-
ben hűségnyilatkozatot tett felé, 
határozottan megtagadta a kérés 
teljesítését. IV. Károly nem kívánt 
erőszakot alkalmazni, visszavonult 
Svájcba, de nem adta fel. Októ-
berben repülőgéppel visszatért 
Cirák-Dénesfára. Sopronban gyüle-
kező híveivel Budapest felé indult. 
A környező államok bejelentették, 
hogy amennyiben Magyarország 
nem tudja meggátolni a király 
visszatérését, idegen csapatok 
teszik meg azt. Horthy a nyomás 
hatására a fegyveres ellenállás 
mellett döntött, és a budaörsi csata 
végleg eldöntötte a királykérdést. 
A tartózkodási helyéül kijelölt tatai 
Esterházy-kastély után a csalódott 
IV. Károlyt Tihanyba szállították, 
majd Bajára, ahol egy brit monitor 
a Földközi-tengeren át Madeira 
szigetére szállította. A hűséges 
fehérvárcsurgói Károlyi József IV. 
Károlyt és Zita királynőt elkísérte 
a száműzetésbe, majd visszatért 
hozzá, hogy a halálos ágyánál 
elbúcsúzzék tőle. Az utolsó magyar 
király Madeira szigetén valószínű-
leg spanyolnáthában hunyt el. Az 
osztrák Habsburg-törvény után, 
1921. november 6-án a Magyar 
Királyságban is törvény született 
a Habsburg-ház trónfosztásáról, a 
trónörökösödési jog és az uralkodói 

jogok megszüntetéséről, a nem-
zetre visszaszálló királyválasztási 
jogról. Horthy Miklós kormányzó-
ként hirdette ki a törvényt. A ki-
rálypuccsban résztvevők kegyelmet 
kaptak, és a legitimizmust képvise-
lő politikai pártokhoz csatlakozva 
parlamenti ellenzékbe vonultak. 
Időközben, 1920. augusztus 8-án 
Fehérvárcsurgón több éves remény-
kedés után Károlyi Józsefet felesége 
végre fiú örökössel ajándékozta 
meg. A gróf csontráktól szenvedett, 
és élete delén, politikai karrierjé-
nek ismét felfelé vezető ívén 1934-
ben hosszú szenvedés után egy 
fővárosi szanatóriumban elhunyt. 
Végrendeletében felelősen gon-
doskodott féltestvérének, Károlyi 
Mihálynak gyermekeiről, bár idő-
közben útjaik végleg szétváltak. A 
végrendelet értelmében ha Károlyi 
Mihály fia, Ádám megfosztatna a 
családi hitbizomány haszonélveze-
tétől, és a vagyon Károlyi Józsefre 
és fiára szállna, az Ádámot egyéb-
ként illető részt el kell különíteni, 
és gondoskodni kell arról, hogy a 
birtokába jusson. Károlyi Mihály 
leányairól pedig úgy kell gondos-
kodni, mintha gyermekének édes 
testvérei lennének. A végrendelet 
intézkedéseit a család betartotta. 
A budapesti két értékes bérházat, 
valamint négyezer holdat Veszprém 
megyében Károlyi Mihály gyerme-
kei kapták meg. Ádám 1939-ben 
Angliában repülőszerencsétlenség 
áldozata lett.
Az özvegy Károlyi Józsefné helytállt 
a birtokon. A mezőgazdasági 
termelés a harmincas évek második 
felére stabilizálódott. Az állatállo-
mány kedvezően alakult. Újdon-
ságként az özvegy angóra nyula-
kat tenyésztett a csikóistállóból 
átalakított területen. Az uradalom 
vadaskertje a muflon- és szarvasál-
lományáról messze földön híressé 
vált. Ha igaz a hír, Károlyi Józsefné 
a budapesti taxitársaság alakulásá-
nál is bábáskodott. A két évtizedes 
fejlődést a második világháború 
állította meg. Minden nehézség 
ellenére a grófnő a szomszédos 
iszkaszentgyörgyi rokonával, Pap-
penheim Siegfrieddel együtt már 
1939. végétől szorgalmazta 120-150 
lengyel menekült elszállásolását, 
és gondoskodott az ellátásukról 
is. A közeli Magyar Bauxitbánya 
Részvénytársaság vezetői pedig a 
menekültek alkalmazását oldották 
meg. A lengyel menekültek hálából 
Szűz Mária, Magyarország Boldog- 
asszonya és a béke tiszteletére 
Fehérvárcsurgón szobrot emeltek.
A fehérvárcsurgói kastélyt a hozzá 
tartozó parkkal a Párizsból vissza-
tért és időközben hazánkat nagy-
követként Párizsban képviselő le-
származó, Károlyi György példásan 
felújította, és kulturális, turisztikai, 
rendezvényi célokra hasznosítja. A 
birtok ma tartós állami tulajdonban 
maradó műemlék, melynek kezelési 
jogát kilencvenkilenc évre az általuk 
létrehozott fejlesztő részvénytársa-
ság látja el. A pesti Károlyi-palotába 
az Irodalmi Múzeum rendezkedett 
be. A Nemzeti Múzeum mögötti 
„Mágnás fertályban” a szerteágazó 
család további palotákat épített. 
Füzérradvány, Somfa, Parádsasvár, 
Parád, Mácsa – és sorolhatnánk 
tovább – kastélyai jelzik a tehetős 
család hagyatékát. 
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Aki a kávé varázsát a poharunkba csempészi

Több éves tanulás előzi meg a pontosan koreografált mozdulatsort

A végső simítások....

Deáki Róbert barista

Legtöbben azért indítjuk egy jó erős kávéval 
a napot, hogy attól kinyíljon a szemünk és 
magunkhoz térjünk. Ugyanezen okból mondanak 
sokan már nemet a délután öt órai kávézásra, 
mert félnek, hogy nem fognak tudni aludni. 
Pedig a kávé élvezeti értékét nem feltétlenül 
a koffein mennyisége határozza meg, sőt egy 
igazán jó minőségű arabicában szinte alig van 
koffein. Mindezt, és még sok ínycsiklandó 
érdekességet egy csésze fantasztikus kapucsínó 
mellett mesélte el nekem Deáki Róbert barista, 
az egyik népszerű belvárosi kávéház üzletve-
zetője.

Nem tudom, önök tudják-e – nekem 
újdonságot jelentett pár éve – hogy 
a kávé mellé felszolgált vizet nem 
a kávéfogyasztás után, hanem azt 
megelőzően ajánlatos meginni. Ami-
kor leültünk a másfél éve nyitott 
kávéház asztalához Deáki Róbert 
baristával, a kávézó üzletvezetőjével 
a szakma szépségeiről beszélgetni, ő 
is letett elém egy pohár vizet – egész 
pontosan kézműves palackozású 
forrásvizet. Rögtön el is határoz-
tam, hogy végére járok a dolognak. 
Elvégre egy igazán minőségi kávét 
szeretnék minél teljesebb mérték-
ben élvezni!
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A kávé mellé felszolgált vizet valóban 
kávéivás előtt javasolt meginni? 
Azért szolgálunk fel mellé vizet, 
hogy kiöblítsük a szánkat, ha eset-
leg ebéd után vagyunk vagy sütizés 
után, hogy aztán tisztán érezzük a 
kávé ízét. Olyannak, amilyennek 
valójában lennie kell. Régen azért 
tettek minden egyes ital mellé egy 
pohár vizet, hogy ellensúlyozzák a 
keserű ízt, a kávé savai által keltett 
gombócot a torkunkban, gyom-
runkban. De akkor még nem volt 
ennyiféle minőségi kávé. Ez egy 
kiváló minőségű arabica kávénál 
nem történhet meg, hiszen azok 
nagyon alacsony koffein- és cser- 
savtartalommal bírnak, emellett hi-
hetetlenül intenzív és egyedi ízűek. 
Az étcsokoládétól a grapefruitig, a 
pörkölt magvas ízektől az egészen 
herbálos ízjegyekig mindenfélét 
felfedezhetünk bennük.
Ezek a kávécserje típusoknak köszön-
hetőek vagy annak is, hogy milyen 
eljárásokon megy keresztül a pörkölés 
során a kávébab?
A legmeghatározóbb ízjegyet a 
fajtavariáns adja, tehát minden 

egyes kávécserjének sajátos íze van. 
Ezeket szokták esetleg keverni, 
akár a borászok egy cuvée-nél, ahol 
két-háromféle szőlőfajtából próbál-
nak egy új ízt előcsalogatni. Aztán 
persze még a feldolgozás módjával, 
ahogyan szárítják, mossák, még 
egy picit változik az íz. Illetve a 
pörkölőnek van óriási szerepe, aki 

igazából meghatározza, hogy milyen 
íz lesz a csészénkben. Ő az első 
olyan pont, ahol elcsúszhat a dolog. 
Mi nagyon szerencsések vagyunk 
azzal a szekszárdi pörkölőüzemmel, 
akikkel együtt dolgozunk. Tóth 
Sándor neve minden kávészerető 
embernek ismerősen csenghet, az ő 
neve a biztosíték arra, hogy a kávé, 
ami itt a poharakba kerül, tökéletes 
minőséget és ízt garantál.
kérdés: Sokan talán még most sincse-
nek azzal tisztában, hogy a kávékészítés 
tudománya egy külön szakma. Milyen 
adottságokkal, tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie egy baristának? 
Egy barista legfontosabb feladata, 
hogy azokat az ízjegyeket, melyek a 
kávét önmagában jellemzik, illetve 
amit a pörkölőmester kihoz belőle, 
azt bele tudja csempészni a pohár-
ba. Ebbe beletartozik a tömörítés, 
a helyes tárolás, az őrlő precíz 
beállítása és a kávéitalok hőfokának 
ellenőrzése. Nem elég csupán egy 
gombot megnyomni, hogy a gépből 
kijöjjön a kávé. Ezt a nagyjából egy 
percnyi munkafolyamatot reggel 
legalább egy órás felkészülés előzi 

meg, és persze több éves gyakorlás 
eredménye az eszközök használa-
tának és a mozdulatok tökéletes 
kivitelezésének összessége. Ha 
ez nincs meg, akkor lehet, hogy a 
következő kávénak más íze lesz. 
Ami a tulajdonságokat illeti, a 
legfontosabb az alázat, enélkül 
nem működhet. Egy adott tudással 
kikerülünk a képzésből, de a lényegi 
része akkor dől el, amikor az ember 
beáll a pultba. Ha csak egy munkát 
szeretne, amiből a csekkjeit kifizeti, 
akkor az valószínűleg a csészében is 
érződni fog. Ugyanígy kifejeződik a 
barista elszántsága is, hogy ő valami 
különlegeset alkosson, akár egy asz-
talos vagy egy borász. Általában ezt 
a szakmát ezért olyanok választják, 
akiknek szenvedélyük a kávé. Nem 
olyan különleges dolog ez, amire 
csak páran hivatottak, mindez meg-
tanulható. A lényeg, hogy mennyire 
elhivatott, aki ezt a tevékenységet 
választja. 
Hány kávét iszol egy nap? 
Legtöbben azért indítjuk egy jó erős 
kávéval a napot, hogy attól kinyíljon 
a szemünk és magunkhoz térjünk. 
Pedig a kávé élvezeti értékét nem 
feltétlenül a koffein mennyisége ha-
tározza meg. Egy igazán kiváló mi-
nőségű arabicában alig-alig található 
koffein. A gyengébb minőségű ká-
vénak magasabb a koffein- és a cser- 
savtartalma, ez az, ami a kellemet-

len érzést váltja ki a gyomrunkban, 
illetve jó alaposan megdobogtatja a 
szívünket. Visszatérve a kérdésedre: 
amikor indul a reggel, én négy-öt 
presszókávéval kezdem a napot. Az-
tán ebédhez is iszom egyet, meg egy 
picit délután. Mellette pedig ott van 
az óránkénti kóstolás. Ha összead-
juk, ez nagyjából tíz-tizenkét kávé 
egy nap, és egyáltalán nincs magas 
vérnyomásom.
Az óránkénti kóstolás azt jelenti, hogy 
folyamatosan ellenőrzöd a minőséget, 
hogy kellően friss-e az a kávé, amit a 
vendégeknek adsz? 
Így van. Ezeket az arabica kávékat, 
amelyekkel dolgozunk, a kényes 
kislány jelzővel is szoktuk illetni. 
Akár két fok különbségre vagy 
néhány százalékos páratarta-
lom-eltérésre is teljesen másként 
reagálnak. Különösen most, így ősz 
elején, amikor reggel még csak tíz 
fok van, délutánra már huszonöt, 
és estére megint hűvösebb. Ez folya-
matosan változó környezetet ad a 
kávénak. Márpedig a kávészemek 
magukba szívják a nedvességet. A 
mi feladatunk az, hogy úgy állítsuk 
be az őrlőket és minden mást, hogy 
akár reggel kilenckor, akár délután 
kettőkor ugyanolyan minőségű 
kávét kapjon a vendég. Nálunk a 
kilencven százalékos minőség sem 
elfogadott, minden egyes csésze 
italnak tökéletesnek kell lennie. Ha 
nem az, akkor borítjuk a mosoga-
tóba. Ha kell, tizenöt-húsz adagot 
egy nap. Ha nem olyan vastag, ha 
nem olyan olajos, ha nem olyan az 
íze, mint megszoktuk. Ezek azok az 
apró különbségek, amik elválaszt-
ják az átlag kávézót egy újhullámos 
vagy speciality kávézótól. És itt jön 
a szerepe a baristának, hogy felis-
merje a kávé és kávé közti különb-
séget, és gondoskodjon arról, hogy 
reggeltől estig ugyanolyan állagú, 
minőségű és hőmérsékletű legyen 
az ital. 
Hogyan kezdődött a te történeted, 
hogyan kerültél kapcsolatba a kávéké-
szítéssel? 
Tizenegy évvel ezelőtt kezdtem 
dolgozni azzal a kollégámmal, aki a 
minőségben, az üzletében nem tűrt 
meg semmiféle kérdőjelet. Koktél-
bár illetve kávéház és cukrászda 
volt az ő üzlete, ami a mai napig is 
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A tejeskávé is egy presszóval kezdődik

Tájékoztatás
A Széphő Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2017. évre 
tervezett távhővezeték rekonstrukciós munkáinak utolsó 
ütemét megkezdi.

2017. szeptember 18-tól Székesfehérváron a következő két 
helyszínen kezdődnek munkálatok:

• A Gáz utcában az E.ON Irodaépületének távhőellátását 
biztosító primer bekötővezeték építése során a kivitelezé-
si munkák várható időtartama a munka megkezdésétől a 
teljes terület helyreállításig, az időjárástól függően nagy-
jából 1 hónap.

• A Honvéd u. – Havranek u. – Malom u. távhőellátását 
biztosító primer távhővezeték építése esetében a kivite-
lezési munkák várható időtartama a munka megkezdé-
sétől a teljes terület helyreállításig, az időjárástól függően 
nagyjából 2 hónap.

Mindkét esetben a kivitelezési munkák során a forgalmat a 
munkaárok fedlapozásával folyamatosan fenntartjuk. Négy 
órát meghaladó szolgáltatáskorlátozással nem számolunk.
Köszönjük a lakosság és a közlekedők türelmét!

Széphő Zrt.

töretlenül fejlődik. Eleinte finom 
süteményeket, rengeteg koktélt 
készítettünk, amivel különböző 
díjakat is nyertünk. Szerettük volna 
a kávékészítést is professzionális 
szintre fejleszteni. Attól kezdve, 
hogy a kávés szakmával ilyen mé-
lyen elkezdtünk foglalkozni, tudtuk, 
hogy szeretnénk egy olyan üzletet, 
ami a kávéról szól. Picit olyan volt, 
mint egy vírus, ami megfertőzött 
minket. Elkerülhetetlen volt, hogy a 
szenvedélyemmé váljon.
Végül mikor nyitottatok? 
Január 13-án voltunk egyévesek, 
most már másfél évünk eltelt. 
Szerencsére egyre többen választa-
nak minket és a minőségi kávéfo-
gyasztást. Rengetegszer éreztük 
a napi tizenvalahány óra munka 
után, hogy ez már túl sok, mégis 
mindig örömünket leltük benne. 
Visszatekintve, ha kellene, újra 
végigcsinálnánk. Ezt az egész csapat 
nevében mondhatom, akik szintén a 
kezdetektől velünk dolgoznak. 
Egyszerre két-háromféle kávéból 
dolgoztok, hogy mindig friss legyen, ne 
veszítsen a minőségéből. Milyen kisze-
relésben érkezik hozzátok a kávé? 
Negyedkilós és kilós kiszerelésben 
hozzuk. Van egy állandó, sötét 
pörkölésű kávénk. Ez egy Don 
Cortez nevű nagy arabica márka, 
mely hétféle arabica keveréke. 
Ebből készítjük a tejmentes italokat, 
a presszókávét és társait. Olyan, 
mint valami étcsoki bomba! Mellette 
van mindig egy világos pörkölésű 
kávénk, ez pedig a Lucky Cuptól. Ez 

egy héten akár többször is változik, 
de egyszerre mindig csak kettőt 
használunk. A világosból általában 
nem rendelünk nagy mennyiséget, 
hiszen szeretnénk minél többféle 
kávét kóstoltatni a vendégeinkkel, 

akik nagyon is értékelik, hogy a 
világ minden pontjáról különböző 
ízű kávékat fogyaszthatnak. 
A világos azt jelenti, hogy rövidebb 
ideig pörkölik? 
Igen, más a pörkölési idő, illetve 
az egyes kávéfajták alapvetően 
más pörkölési időt igényelnek. 
Ezt felügyeli a pörkölőmester, aki 
pontosan tudja, melyik kávénak mi 
az, ami jól áll. Folyamatos kóstol-

gatás mellett ellenőrzik, mikor kell 
az üstből kivenni. Mi már csak a jó 
részét kapjuk a feladatnak, amikor 
el kell készíteni.
Az sem törvényszerű, hogy egy tejeská-
vé kevésbé erős, mint egy presszó? 

A tejeskávénak ugyanúgy egy 
presszókávé az alapja. Hogy mennyi 
tejjel szereti fogyasztani valaki, 
inkább ízlés kérdése, és az ízén 
lágyít valamennyit a tej, nem az 
erősségén. 
Neked van kimondott kedvenced? 
Ha mondhatom így, én régimódi 
vagyok. Presszókávét fogyasztok, és 
nagyon mást nem is. A munkámmal 
járó kóstoláson kívül természetesen. 

És számomra a kávé két dologból 
áll: kávéból és vízből. Nem teszek 
hozzá cukrot sem vagy más édesítőt.
Nekem kisgyerekkoromból is nagyon 
sok kellemes emlék jut eszembe a 
kávéról: ahogy szállt az illata vasárnap 
reggelenként a lakásban, vagy amikor 
először belemártogathattam a kockacuk-
rot a csészébe. Neked vannak hasonló 
emlékeid?
Leginkább arra emlékszem, hogy 
a boltokban összesen kétféle kávét 
lehetett kapni. Az üzletekben volt 
kitéve a nagy tölcséres kávédaráló, 
és még magunknak kellett ledarálni 
a piros vagy a kék címkével ellátott 
kávét. Bár frappánsan hangzana, 
ha azt mondanám, de gyerekként 
egyáltalán nem gondoltam, hogy én 
baristaként vagy egyáltalán vendég-
látós vonalon fogok elhelyezkedni. 
Ha külföldön jársz, igyekszel tapaszta-
latokat gyűjteni, minél többféle kávét 
megkóstolni?
Igen, és szerencsére sok helyen 
járhattam már a világban. Nálunk 
leginkább az olasz eszpresszóvonal, 
az olasz kávékultúra a népszerű. 
Míg például Ausztriában, Német-
országban a hosszabb, hígabb, 
lágyabb kávéitalok jellemzőek, 
akár a filterkávé. Ha pedig tovább 
megyünk, Törökországig vagy a 
Távol-Keletre, még színesebb kávé-
kultúrával találkozunk. A vietnami-
ak például a nemzeti kávéitalukat 
fekete teával ízesítik. Ezeket mind 
érdemes megkóstolni! Bármerre 
járok, az eldugott, helyiek által láto-
gatott kávézókat keresem.



26 2017. szeptember 21.FEHÉRVÁR Programajánló

Horoszkóp
szeptember 21. – szeptember 27.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Beindulnak azok a dolgok, amik eddig nem akartak, 
a környezetével ismét megtalálja az egyensúlyt, mint 
ahogy a kapcsolataiban is a helyes kommunikációt. 
Minden a helyére áll, de ugyanakkor úton vannak az 
újdonságok is. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Most egyedül a munkája jelent Önnek egy kis ments- 
várat, ahol minden a legnagyobb rendben van. Még 
ha nem is teljesen elégedett mindennel, de legalább 
béke van és nyugalom, kell most ilyen tekintetben 
Önnek az állóvíz.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kellemetlen, kissé fájó leckét kaphat az élettől. 
Nem baj, ha egy kicsit megzuhan tőle. Talán pont 
erre megy ki a dolog, el kellene fogadnia, hogy 
Ön is ember, és vannak érzései. Túl sokat vár el 
magától!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Elbizonytalanodhat a sorsában, a küldetésében, az 
útjában. Hirtelen már nem látja a célt maga előtt, 
vagy csak azt gondolja, túlságosan elérhetetlen, 
vagy amiatt kezd aggódni, hogy nem is azzal kellene 
foglalkoznia.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Igen változatos hét előtt áll szerelem terén. A pároknál 
lesz egy-két nap veszekedés, amit aztán isteni békülés 
fog követni, és újra nagy lesz a szerelem. A szinglik 
pedig hol feladják az ismerkedést, hol meg erőszakkal 
próbálják meg rávenni magukat a találkozókra.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Igyekezzen nem visszaélni a tekintélyével a munka-
helyén, azzal, hogy tartanak Öntől. Még ha akkora 
hatalma is van, ne tegyen burkolt fenyegetéseket, 
de lehetőleg nyíltan se alázzon vagy bántson meg 
senkit! 

Böndörödő és Mihály-napi sokadalom  
Programok szeptember 22-től október 1-ig

szabó peTRa

Fehérvári Irodalmi Napok

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

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

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehér-
vár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát 
képező székesfehérvári 524/3 hrsz-ú, Székesfehérvár, Vörösmarty 
tér 12. szám alatti ingatlana értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, vagy letölthető a 
www.szekesfehervar.hu honlapról. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 4. (szerda) 12:00 óra

helyszín: Köfém Művelődési Ház
Verseci utca 1-15.
időpont: Október 7-8., 14-15.
oktató: Baglyas György
tel.: 22/319-031

Agykontroll tanfolyam
Székesfehérváron!

Szeptember 22.
Gyapjúszövő köri foglalkozás
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Folytatódik a gyapjúszövő köri foglalkozás 
Telbiszné Csilla vezetésével. Érdeklődni lehet a 
20 911 8229-es telefonszámon.

Szín-vonal
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Pék Eszter Anna kiállítása. A kiállítást Tölgyesi 
Katalin, az ARTalakulás Galéria vezetője nyitja 
meg. A tárlat október 29-ig látogatható.

Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta szüreti meséket mond.

Bankrupt, Helo Zep!, Red Religion (Bad 
Religion Tribute)
19 óra, Nyolcas Műhely
Egy könnyed punkos-rockos buli.

A fények bűvöletében
19.45, Találkozó a Tourinform Iroda előtt
Fáklyás városnéző túra. A program részeként 
az érdeklődők együtt megnézhetik a Nemzeti 
Emlékhelyen a 20 órakor kezdődő fényfestést 
is. Előzetes regisztráció szükséges, melyet a 
Facebook-oldalon, az irodában személyesen, 
telefonon a 22 537 261-es számon vagy a 
szekesfehervar@tourinform.hu e-mail-címen 
tehetnek meg.

Copy Con – Vendég: Speakers of Zion
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

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

Szeptember 23.
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 47. Ván-
dorgyűlése
8 óra, Megyei Művelődési Központ
Éremcserével, kamarakiállítással, éremkibocsá-
tással és a Seuso-kincsekről szóló előadással 
várják az érdeklődőket.

Székesfehérvári Civilnap
9 óra, Városház tér
Harmincnál is több civilszervezet interaktív 
módon mutatja be tevékenységét a város 
lakosságának. A színes, szórakoztató és 
hasznos programokban bővelkedő nap köz-
ponti témája ezúttal az önkéntesség lesz.

Total Chrono Classic
9 óra, Országalma
Száz oldtimer autóval rajtol a Total Chrono Clas-
sic szombaton az Országalmától. Veterán külön-
legességekkel találkozhatnak az érdeklődők.

 
X. Maroshegyi Böndörödő
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Színpadi programok, bemutatók, játszóház, foglal-
kozások várják az érdeklődőket a szüret jegyében.

V. Öreghegyi egészségnap
9 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Mozgásos programok, szűrővizsgálatok és 
állapotfelmérések várják az érdeklődőket.

Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Kellemes őszi kötésre, horgolásra, varrogatásra 
várják az érdeklődőket.

Fezen Klub szezonnyitó:
20 óra, Fezen Klub
Fellép a Pokolgép és több meglepetésvendég.

Üllői Úti Fák
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Görög táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Gábor Ferenc tanít táncokat az érdeklődők-

nek. Az est 22 óráig tart, a belépés díjtalan. 
Zenél a Taverna Görög Népzenei Együttes.

Szeptember 24.
Gyógynövénygyűjtő túra
9.15, Pákozd
A katángkóró, a fekete üröm, a nagy bojtorján, 
a tövises iglice és a gyermekláncfű gyökerét 
gyűjthetik az érdeklődők. Találkozó a pákozdi 
buszmegálló melletti biciklis pihenőnél 9 
órakor. Előzetes bejelentkezés szükséges 
e-mail-ben vagy telefonon az alábbi címeken, 
számokon: krizsanypannus@gmail.com, 70 338 
6173, lencsesrita82@gmail.com, 30 296 6480.

VII. Székesfehérvári Kamarakórus-fesztivál
15 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Program:
15 óra: Kórusműhely –  Kodály szellemisége 

Szeptember 26.
19 óra: Sóvirág – avagy a létezés 
eufóriája. A Tünet Együttes előadása. 
(Öreghegyi Közösségi Ház)
Szeptember 27.
16.30: Megnyitó – SHARE jóté-
konyser csapra verése (Fejér Megyei 
Levéltár)
17 óra: Irodalmi biciklitúra –  Garami 
Richárd biciklitárolóinak újraavatása. 
Túravezető: Németh Gábor. (Útvonal: 
Magnet Bank – Pelikán Galéria – 
Petz Söröző)
21 óra TrAnzKaPHka: Závada Péter 
és Ratkóczi Huba műsora (Ikon 
Club)

Szeptember 28.
17 óra: Szívlapát – A kortárs vers-
antológia bemutatója. Vendégek: 
Szálinger Balázs, Vida Kamilla és a 
könyv szerkesztője, Péczely Dóra. 
(Fehérvári Pagony Gyerekkönyv- és 
játékbolt)
20 óra: Ablakomba szállt egy idióta – 
Rutkai Bori, Háy János és a Kistotál 
zenekar estje. Közreműködik: Mizsei 
Zoltán, Németh Csaba és Szerető 
Dániel. (A Szabadművelődés Háza)

Szeptember 29.
17 óra: Holtág – Hartay Csaba 
regényének bemutatója. Moderátor: 
Czinki Ferenc (Study Könyvesbolt)
19 óra: Én csak néztem – Laboda 
Róbert zenés könyvbemutatója. Köz-
reműködik: Hekele Dániel (trombita), 
moderátor: Gaborják Ádám (Tinta 
Kultúrbisztró)
21 óra: Kafkabeat kocsmaszínház – 
Slam poetry verseny és showcase. 
Vendégek: Dékány Niki, György 
Ádám, Pion István (Paraba)
23 óra: DR. SAX – Swing&beat tánc- 
est (Paraba)

Szeptember 30.
17 óra: Petz-gasztrodélután – Szakács: 
Bozsik Péter. Vendégek: Juhász Tibor, 
Totth Benedek. Műsorvezető: Babicz-
ky Tibor. Közreműködik Arany Gold 
Zoltán gramofonon (Petz Söröző)
20 óra: Lugaszene: Ujj Zsuzsi és Dar-
vas Kristóf estje (Petz Söröző)

Október 1.
16 óra: Cseh Tamás-délután – beszél-
getés, könyvbemutató, filmvetítés. 
Vendég: Bereményi Géza. Moderátor: 
Barlog Károly (Vörösmarty Mihály 
Könyvtár olvasóterme)
19 óra: Rendben élni – Illésy Éva 
monodrámája Leé József hajléktalan 
költő versei alapján. Az előadás után 
beszélgetés. Társszervező: Fehérvári 
Heti Betevő. (Új Magyar Képtár)
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kapcsolatuknak anyagi nehézségekkel kell megküz-
denie, de az tovább tetézheti a bajukat, ha közben 
egymással is küzdenek. Nem könnyű ilyenkor, de 
össze kell fogniuk, nem csak a megoldás, hanem a 
megerősítés érdekében is!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Úgy tűnhet, nem ez lesz élete legjobb hete, viszont 
szerezhet magának egy új barátot a munkahelyén. 
Talán pont olyannal sikerül összemelegednie, akiről 
elképzelni sem tudta volna, hogy valaha is barátok 
legyenek, és most az derülhet ki, hogy félreismerte. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Legyen óvatos, mert valaki megpróbálhatja az 
orránál fogva vezetni! Túl jóhiszemű, ezért nem 
veszi észre, hogy igazából csak kihasználják. Jó lesz, 
ha időben észreveszi, különben olyanra is rávehetik, 
amit később megbánhat. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha a munkahelyén kikérik a véleményét, akkor 
igyekezzen pártatlan lenni és az igazat mondani. Ne 
azt kutassa, mi az, amit mondania kellene. Jól érzi, 
hogy valahol ez egy teszt, amin sok múlhat, éppen 
ezért legyen őszinte!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bár általában a saját feje után megy, kivételesen nem 
ártana meghallgatnia mások tanácsát, még akkor 
is, ha kéretlenül adják. Értékes segítséget kaphat, 
de ehhez az kell, hogy ne utasítsa vissza mások 
okoskodását. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nemrégiben valaki megbántotta, és azóta sem bírt 
megbocsátani neki. Pedig lassan feloldozhatná az 
illetőt, különösen akkor, ha már igazán megbánta a 
tettét, és törekszik arra, hogy jóvátegye. Nagy szük-
sége van az illetőre, aki ráadásul hiányzik is Önnek. 

A Barátság mozi műsora

Honvédfesztivál 2017

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KŐMŰVES

• ÚSZÓMESTER

• DARUKEZELŐ

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

• TETŐSZIGETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

Készlet frissítés miatt
végkiárusítás  amíg

a készlet tart!
Nagy árengedmények, új 

és használt műszaki  
cikkek, bútorok, kiegészítők.
Jöjjön és alkudjon az árakból!

Familia Bútorbolt
8000 Székesfehérvár, 

Prohászka Ottokár u. 16.
Tel.: 22/612-030

Nyitvatartás : H-P 09.00–16.00 
Szombat 09.00-12.00

és az Öregek c. vegyeskari kórusmű háttere, 
összpróbája. Meghívott előadó: Erdélyi Ágnes, 
a Veszprémi Vegyeskar karnagya
Résztvevő kórusok, akiknek a műsorában 
Kodály-művek is szerepelnek: Vox Insana Ka-
marakórus Budapest (karigazgató:Tőri Csaba, 
vezényel: Orosz Dóra), KVVK Kamarakórus 
Budapest (Magyaróvári Viktor), Comenius 
Kamarakórus Székesfehérvár (Lovrek Károly), 
Pueri Castelli Gyerekkórus (Horváthné 
Csomó Orsolya), Vox Mirabilis Kamarakórus 
Székesfehérvár (Zemlényi Katica). A kórusok 
a délelőtti szentmiséken, istentiszteleteken 
énekelnek.
17 óra: kóruskoncert, a Vox Mirabilis-vándor-
díj átadása, a zsűri értékelése
Összkar: Kodály Zoltán: Öregek (vezényel: 
Erdélyi Ágnes)

Szeptember 25.
Békéből – háborúba
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Szalai Károly könyvének bemutatója.

Arany János: Toldi estéje
18 óra, Királykút Emlékház
Sudár Annamária és Heinczinger Miklós műsora.

Ultimate frizbi edzés (kezdőknek is)
18 óra, First Field
Az edzésekre nemtől és tapasztalattól függetle-
nül lehet jelentkezni.

Szeptember 26.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Dekoratív alátétek készítése szövéssel.

Bütykölde
16.30, Aranybulla Könyvtár Alapítvány rendez-
vényterme
Ötletes ceruzadíszeket készíthetnek a gyerekek.

A Bodeni-tó – több mint útikönyv
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Bagó Tünde és Szalai Krisztián könyvbe-
mutatója és élménybeszámolója. A belépés 
ingyenes.

Hadházi László önálló estje
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Műsorvezető: Szupkay Viktor.

Szeptember 27.
Könyvbemutató
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
Kürthy Réka: Hajnal-ok című könyvének 
bemutatója.

Szeptember 29.
A reformáció történelmi és kulturális öröksége 
az élő népművészetben 
16 óra, Székesfehérvári Evangélikus Egyházkö-
zösség Gyülekezeti Háza
A kiállítás megtekinthető október 12-ig.

A munka világa
18 óra, Új Nemzedék Közösségi Tér
A résztvevők a munka világáról beszélget-
hetnek H. Kovács Judit executive coach 
vezetésével.

Szeptember 30.
Székesfehérvári Makettshow
8 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Repülő-, helikopter-, tank-, harcijármű-, vasút-
modell- valamint dioráma- és papírmakett-kiál-
lítás. Lehetőség lesz a börzeasztalnál makettek 
vásárlására is.

Mesés kézműves foglalkozás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
könyvtára
Meseolvasás és kézműves foglalkozás. Termé-
sekből őszi díszek készülnek.

Szent Mihály-napi Sokadalom
15 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Műsort ad a helyi iskola és óvoda, fellép az 
Apacuka zenekar, a Felicita Táncegyüttes, a 
Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Bokányi 
Zsolt és Grasics Anita, lesz szambashow, tűz- 
zsonglőr-produkció, 20 órától pedig a Karthago 
koncertezik.

Gyermekszínház
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Lúdas Matyi bábelőadás.

Jótékonysági est és koncert
19 óra, Civil Központ
Fellép a Boka és a Klikk. A belépő árával 
az Ezredéves Általános Iskolát és az értel-
mileg akadályozott gyermekek oktatását 
támogatják a résztvevők. 

Ripoff Raskolnikov Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Október 1.
Luciversére Quartet
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszkoncert.

Kedi – Isztambul macskái
Szeptember 22. és 25. 18 óra
Feliratos török-amerikai dokumentumfilm.

Ultra
Szeptember 23., 26. és 28. 18 óra
Magyar-görög dokumentumfilm.

A hetedik alabárdos
Szeptember 25. és 26. 20 óra
Magyar vígjáték.

A kairói eset
Szeptember 22., 23. és 27. 20 óra
Feliratos svéd-dán-német-francia krimi.

Egy kupac kufli
Szeptember 23. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő családi animációs film.

Teljesen idegenek
Szeptember 27. 18 óra
Olasz vígjáték.

Kincsem
Szeptember 28. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Az ígéret
Szeptember 29. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai-spanyol törté-
nelmi film.

Szeptember 23.
A fesztivál nyitányaként benépesül a Mé-
szeg-hegy. A látogatók megismerkedhetnek 
nemzetünk katonai múltjával, hadtörténel-
mével. A jelenkor a különféle haditechnikai 
járművek és eszközök bemutatásával kerül 
testközelbe.
10 óra: Ünnepélyes megnyitó és hagyományőr-
ző szervezetek díszelgése
10 óra: Csatatéri sokadalom
11 óra: Hagyományőrző és katonai szerve-
zetek bemutatói; haditechnikai eszközök és 
újdonságok bemutatói; „Katonadolog” – erőt 
próbáló feladatok fiataloknak
15 óra: 169 éve történt – közel kétszáz fő rész-
vételével megelevenedik a győztes csata ifjú 
nemzetőrök és a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség közreműködésével
17.30: Megemlékezés és ökumenikus ima a 
szabadságharc hőseiért a sukorói református 
templomban
Szeptember 24.
Családi nap, melynek keretében különleges 
programokkal várják a kicsiket és nagyokat.
10 óra: Gyerekprogramok
16 óra: A Csak még egyszer előre! című film 
vetítése
Szeptember 25.
13 óra: Általános iskolák honvédelmi versenye 
(Székesfehérvár)
Szeptember 26.
9 óra: Számháború 2017. (KEMPP)
Szeptember 27.
10 óra: „Kész a csatára a sereg” – ifjúsági 
honvédelmi nap (KEMPP)
Szeptember 28.
9 óra: A hazafiság iskolája – pedagógiai konfe-
rencia (Székesfehérvár)
Szeptember 29.
9 óra: A szárazföldi haderőnem napja
10 óra: Megemlékezés Gyuricza Béla emlék-
táblájánál
11 óra: Koszorúzási ünnepség a csata emlék-
művénél
14 óra: Rohonczy István szobrászművész 
Miska huszár című alkotását felavatja Benkő 
Tibor vezérezredes, honvéd vezérkari főnök.
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Egyesben Udvardy Panna nyerte az első fehérvári női ITF Future tornát 

Hazai győzelem, remek szervezés
kaiser tamás

Hazai sikert hozott a Kiskút Teniszklub első nem-
zetközi női tornája. A XIXO Open Székesfehérvár ITF 
Future torna egyes döntőjében Udvardy Panna 7:5, 
6:3 arányban verte Jani Rékát, ezzel pedig itthon 
tartotta a trófeát a tizenkilenc éves teniszező. De 
a szervezők is jelesre vizsgáztak, akikre hamarosan 
újabb feladat vár!

Egyeseben Udvardy Panna győzött 
Székesfehérváron, míg a párosok dön-
tőjében a Kiskút játékosa Jani Rékával 
az oldalán csak szuper tie breakben 
maradt alul az első helyen kiemelt 
román párossal szemben. A kiváló ma-
gyar eredményeken túl Marosi Katalin 
versenyigazgató a sikeres lebonyolítás-
nak is örült: „Nagyon kedvezőek voltak 
a visszajelzések a tornával kapcsolatban. 
A versenyzők kérdőíveket tölthettek ki a 
különböző területekkel kapcsolatban, ebből 
pedig az derült ki, hogy összességében 
elégedettek voltak a szervezéssel. Nyilván 
ez volt az első ilyen tornánk, így voltak 
olyan dolgok, amikre nem számítottunk, 
de mindent meg tudtunk oldani. Az pedig 
látszik, hogy szükség van az ilyen tornákra 
itthon, hiszen a fiatal játékosok itt tudják 
elkezdeni a pontgyűjtögetést.”
A Kiskút Teniszklub versenyzője, 
Udvardy Panna végig magabiztosan 
menetelt, az eső miatt Rácalmásra köl-
töztetett vasárnapi fináléban Jani Rékát 
verte két játszmában, itthon tartva 
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Veszprémvarsányi napi 
összetett és év végi eredmé-
nyek – Magyar Motocross 

Mxmánia Kupasorozat

Másodosztály Mx1 Rácz Zoltán #677
Napi összetett: 2. hely
Év végi összetett: 1. hely

Másodosztály Mx1 Gaál Norbert #189
Napi összetett: 1. hely
Év végi összetett: 7. hely

Másodosztály Mx2 Horváth Renátó #13
Napi összetett: 1. hely
Év végi összetett: 1. hely

Első osztály Mx1 Szőke Márk #795
Napi összetett: 1. hely
Év végi összetett: 1. hely

Első osztály Mx2 Ragats Roland #126
Napi összetett: 4. hely
Év végi összetett: 1. hely

Horváth Renátó is győzött saját kategóriájában

Taroltak a fehérvári motocrossosok
kaiser tamás

Magyarország legrangosabb motocross-kupa-
sorozatában egyeduralkodó a székesfehérvári 
székhelyű Motoaction Monpet Team. Az egye-
sület versenyzői négy összetett első helyet 
szereztek 2017-ben.

Komoly célokkal vágott neki az 
idei szezonnak a Motoaction 
Monpet Team. A Matern Balázs 
vezette székesfehérvári moto- 
crosscsapat a 2017-es kupasoro-
zatban fiatal, tehetséges verseny-
zőkkel állt a rajtvonalhoz. És ez 
nem bizonyult hibás döntésnek, 
hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a Motoaction Monpet Team 
letarolta hazánk legrangosabb 
kupasorozatát: „Az egyesület ver-
senyzői négy élsport kategóriában 
álltak rajthoz – ez a motocrosskupa 
négy legerősebb kategóriáját jelen-
ti.” – kezdte értékelését Matern 
Balázs csapatvezető. – „A fiúk 
kitettek magukért, a kitűzött célt 
teljesítették, hiszen mind a négy 
géposztályban az első helyen végez-
tünk az év végi elszámolásnál.”
A kupasorozat zárófordulóját a 
hétvégén Veszprémvarsányban 
rendezték, ahol ezúttal is jól 
szerepeltek a fehérvári csapat 
versenyzői: „A veszprémvarsányi 
MX Park adott otthont az utolsó 
fordulónak egy tradicionális jellegű 
pályán. A domboldalra rengeteg 
néző látogatott ki, ahol egy igen 
sikeres napot teljesítettünk. Vol-
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tak ugyan technikai gondjaink a 
motorokkal, de sikerült mindenre 
megoldást találni. Volt, akinek csak 
egy ponttal, volt, akinek nagyobb 
előnnyel sikerült elérnie ezt a remek 
eredményt. Sok-sok apró dolog 
kellett ehhez a nagyszerű szezonhoz, 
a szerelők, a családtagok és nem 
utolsó sorban a támogatóink mind a 
siker részesei, az ő háttérmunkájuk 
nélkül ez egészen biztosan nem így 

alakult volna. A versenyzők is szo-
rosabb baráti kapcsolatba kerültek a 
csapat kötelékében, egymást segítve 
a jobb eredmény elérésében. Remek 
volt ezt látni az év folyamán!” – 
foglalta össze Matern Balázs.
A magyar motocrossbajnokság-
ból egy futam van hátra, illetve 
az év végi csapatbajnoki verseny. 
A fehérvári csapat természetesen 
ezeken is rajthoz áll majd, és ha 

már rajthoz áll, akkor cél a jó 
szereplés, a győzelem, de leg-
alábbis a dobogó! 
„A bajnokságban is dobogós 
pozíciókból várjuk a folytatást, és 
igyekszünk ott is kihozni magunkból 
a legjobb eredményt. Nyársapáton 
október 8-án lesz az utolsó bajnoki 
forduló, rá egy hétre, október 15-
én Tápióbicskén a csapatbajnoki 
verseny, ide szeretnénk nagyon 
összeszedetten érkezni. Szintén egy 
dobogós helyezésben bízunk.” – zár-
ta Matern Balázs.

ezzel a torna trófeáját. Marosi Katalin 
szerint a Fehérváron látott magyar já-
tékosok közül Udvardy mellett Bondár 
Annára is érdemes lesz odafigyelni: 
„Nagyon biztató Panna játéka, és bár 
Bondár Anna nem jutott döntőbe, de benne 
is nagyon sok van. Mindketten nagyon 
fiatalok még, csak tizenkilenc évesek, de 

nagyon jó adottságokkal rendelkeznek, 
remek képességű teniszezők technikailag, 
fizikailag egyaránt. Persze más a játékstí-
lusuk, alkatilag is mások, és taktikailag is 
más a játékuk, de mindkettőnek nagyon 
korszerű, jó játéka van. Bízom benne, hogy 
szurkolhatunk majd értük a következő 
években a Grand Slam tornák főtábláin!”

A jövő héttől újabb feladatok vár-
nak a Kiskút Teniszklubra: szep-
tember 25-től Székesfehérvár ad 
otthont a felnőtt magyar bajnokság-
nak. Az ITF-torna tapasztalataiból 
kiindulva biztosan jó házgazdája 
lesz az országos bajnokságnak a 
fehérvári klub.
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Az idei Alba Fehérvárra is rengeteg mérkőzés vár, kell a bő keret

A hosszú út eleje
somos zoltán

Vasárnap játssza első tétmeccsét az előző idényben 
minden létező hazai elsőséget begyűjtő Alba Fe-
hérvár. A Bajnokok Ligája selejtezőjében idegenben 
lépnek pályára a Dzunics-tanítványok, jövő kedden 
jön a hazai visszavágó. Beindul a verkli, mostantól 
rengeteg meccs vár az Albára!

Az alapszakaszban huszonhat, a 
középszakaszban nyolc, a rájátszásban 
tizenkettő. A nemzetközi kupában 
tizenkettő, a hazai kupában három. 
Összesen ennyi meccset játszott a 
tavalyi szezonban a végül bajnok és ku-
pagyőztes, az alap- és középszakaszt is 
élen záró, és még az Európa-kupában is 
helytálló Alba Fehérvár. Ez a fejlődés zá-
loga, és ezért jó hír, hogy az új idényben 
sem lesz sokkal kevesebb mérkőzés, sőt! 
Az Alba vasárnap a Bajnokok Ligája 
selejtezőjében játszik az észt Kalev 
Tallinn-nal vagy a macedón Karpos 
Szokolival. Jövő kedden Fehérváron 
lesz a visszavágó, és ha továbbjutnak a 
mieink, újabb selejtező vár rájuk a török 
Pınar Karşıyaka ellen. Ez kapásból négy 
olyan meccs, ami a tavalyi versenynap-
tárban nem volt, hiszen akkor nem 
selejteztek Lóránték. Szóval akár még 
az előző idénybeli hatvanegynél is több 
mérkőzés várhat az Albára. A csapat 
mindenképpen felkerül valamelyik euró-
pai kupa főtáblájára, ha nem a BL-ben, 
akkor ismét a FIBA Európa-kupában. 
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Akárcsak a gólszerző Szabó Krisztián (kékben), a Volán is megbotlott a Znojmo elleni meccsen

Az osztrákokkal igen, a csehekkel nem bírtak
TóTh Dániel

Két mérkőzésen három pontot szerzett a múlt hétvégén a Fe-
hérvár AV19. A magyar EBEL-csapat pénteken kapott gól nélkül 
győzte le a Villach együttesét, vasárnap a Znojmóval azonban 
nem bírtak Benoît Laporte tanítványai.

Rémálom. Valószínűleg a legtöbb székesfehér-
vári hokifanatikusnak ez a szó jut eszébe, ha a 
Fehérvár AV19 idei EBEL-rajtjáról kérdezzük. 
A magyar együttes a nyitómérkőzésen, hazai 
közönség előtt 9-1-es vereséget szenvedett a 
címvédő, és ebben a szezonban azóta is hibátlan 
Vienna Capitals ellen, így volt miért kárpótolnia 
szurkolóit Benoît Laporte legénységének.
Pénteken a Villach ellen mindenképpen szeret-
ték volna feledtetni a kisiklást szimpatizánsa-
ikkal a koronázóváros jégkorongozói, ez pedig 
meg is látszott a teljesítményen. Nyoma sem 
volt az egy héttel korábbi, csapnivaló játéknak. 
Sőt a fehérváriak nagyon tudatos, fegyelmezett 
produkcióval rukkoltak elő, és Jeff LoVecchio 
duplájának, Erdély Csanád üreskapus góljának, 
no meg persze Rajna Miklós elképesztő védése-
inek hála 3-0-ra nyertek az addig vereség nélkül 
álló karintiai alakulattal szemben. Nem csoda, 
hogy igazi örömünnep kezdődött az Ifjabb Ocs-
kay Gábor Jégcsarnokban.
Ahogyan azonban a vereségek, úgy a győzelmek 
után sincs sok idő az elmúlt mérkőzésen gondol-
kodni: vasárnap már a Znojmo busza gördült be 
a Raktár utcába. A csehek a tőlük megszokott, 
nem túl látványos, de annál hatékonyabb hokit 
játszották, kétszer mattolták Rajnát, míg a másik 
oldalon Szabó Krisztiánnak egyszer sikerült a 
hálóba találnia. Így a vége 2-1-es vereség lett.
Benoît Laporte – ahogy a közönség is – a küz-
dőszellemmel elégedett volt a találkozó után, 
de véleménye szerint egyes játékelemekben 
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még mindenképpen javulnia kell együttesének: 
„Keményen küzdöttünk, de ebben a ligában minden 
az apró részleteken múlik, amikre mi ma nem figyel-
tünk eléggé. A második bekapott gól előtt egy palánk 
melletti párharcot veszítettünk el, emellett az ember- 
előnyös játékunk egyáltalán nem működött. Ennél 
sokkal jobban kell teljesítenünk, hogy mérkőzéseket 
nyerjünk!”
Most hosszú út vár a csapatra, mely szombaton 
Innsbruckban, vasárnap Bolzanóban szerepel. 

Jó hír a szurkolóknak, hogy a hosszabb időre 
kieső Kóger Dániel pótlására magyar válogatott 
játékost igazolt a Volán, a klubszinten eddig 
csak külföldön szereplő támadó, Hári János 
személyében. A Svédországban pallérozódó 
tehetség megjárta már az elit világbajnokságot 
is a válogatottal, egyértelmű erősítést jelent. 
Egyelőre novemberig biztosan, de ha rangosabb 
ligából nem kap ajánlatot, a szezon végéig is 
Fehérváron maradhat.

Ehhez a terheléshez kell is megfelelő 
mennyiségű játékos, és a Kecskemét 
elleni utolsó felkészülési találkozón 
látszott, hogy valóban igyekeztek 
bő keretet összerakni a fehérvári 
illetékesek. Az öt légiósból Simpson 
sérülés miatt nem játszott, de Hill, 
Harris, Fenner és a friss centerigazo-
lás, Macon pályára lépett. Akárcsak az 
igen erős magyar állomány a két Keller 
testvérrel, Lóránttal, Markoviccsal, 
Kovács Ákossal. És azzal a Filipovics 

Márkóval, aki az előszezonban az 
egyik legjobb teljesítményt nyújtotta, 
remekül élt a neki jutó lehetőségekkel, 
és alighanem epizódszereplőből előre 
lépne a reflektorfénybe. De nem is 
lehet más célja a többi profinak sem, 
vagyis lesz dolga Dzunics Braniszlav- 
nak, hogy megfelelően forgassa és 
menedzselje ezt a „mennyiségileg” 
erős állományt. 
Hogy minőségben eléri-e a tavalyi szin-
tet az Alba, az most még nem tudható, 

az viszont sejthető, hogy az ellenfelek 
nem gyengültek. És mivel itthon min-
den rivális számára a bajnok skalpja a 
legértékesebb, fel lehetnek készülve rá 
a fehérváriak, hogy óriási csaták vár-
nak rájuk. A Kecskemét elleni 82-74-es 
győzelem is ízelítőt adott ebből, és ez 
még csak egy edzőmeccs volt. 
Nekünk, szurkolóknak viszont ez a leg-
jobb: minden héten jó meccsek várnak 
ránk! Az első hazai tehát jövő kedden a 
Bajnokok Ligájában!



30 2017. szeptember 21.FEHÉRVÁR sPort

A Vidi könnyedén szárnyalt, a mohácsiak – ha kellett – csúsztak-másztak

németH krisztián

Könnyed, 4-0-s győzelemmel jutott Mohácson a leg-
jobb hatvannégy közé a Videoton a Magyar Kupában. 
A helyiek ünnepként élték meg a Vidi vendégjátékát. 
Hétvégén komolyabb erőpróba, a Honvéd elleni 
rangadó vár a fehérváriakra.

„Most kell a gól, megzavarodtak!” – 
kiabálta valaki a nézőtérről egy kósza 
hazai támadás közben. Igaz, ekkor már 
két góllal vezetett a Videoton, nyomát 
sem mutatva a zavarodottságnak. Az 
önironikus megjegyzés is mutatja, hogy 
– a sokak által lesajnált, de sportértékét 
tekintve nagyon is tiszteletreméltó – 
„mennyei megyei” világába látogatott a 
Videoton.
Huszonkét év után vizitált ismét NB 
I-es csapat a Kórház utcában, ehhez 
mérten több mint ezren figyelték a kez-
dést. Várható volt, hogy Marko Nikolics 
nem a legerősebb összeállításban küldi 
pályára játékosait, de Nego, Varga és 
Lazovics is ott volt a kezdő tizenegyben.
Utóbbi, ha már ott volt, a hatodik 
percben kiszolgálta Szabó Bencét – aki 
be is lőtte első Vidi-találatát. Majd a 
másik nyári igazolás, Tamás Krisztián 
is betalált Kovács passza után, a félidő 
vége előtt pedig Fejes András bólintott 
zavartalanul a léc alá.
Csendesen csordogált a meccs, ha a 
mohácsiak levegőhöz jutottak, bátran 
futballoztak, de esély sem volt arra, 

Mendyéknek a Kisvárda ellen nem, a Kecskemét ellen összejött az első idei győzelem

A harmadikon az első
kaiser tamás

Egy kalkulált és egy váratlan vereség után 
azzal a céllal utazott az újonc Kecskemét 
otthonába az Alba Fehérvár KC, hogy harmadik 
bajnokiján begyűjtse első győzelmét. Deli 
Rita tanítványai – bár vezettek nagyobb 
különbséggel is – végül négy góllal nyertek 
Kecskeméten.

A Ferencváros ellen talán csak a 
tizennégy gólos különbség volt 
váratlan, a vereséggel lehetett 
számolni. Az első hazai bajnokin, 
a Kisvárda ellen mindenki arra 
készült, hogy az Alba Fehérvár 
megszerzi első győzelmét a női ké-
zilabda-bajnokságban. A végjáték 
azonban jobban jött ki Triscsukék-
nak, ami egygólos vendégsikert 
eredményezett. 
Így szerdán 17 órától Kecskeméten 
két nulla pontos alakulat feszült 
egymásnak. Az újonc az első 
körben otthon kapott ki egy góllal 
a Debrecentől, majd a másodikban 
– több mint negyven gólt kapva – 
tizenkilenccel maradt alul Vácott.
Julia Kučerová révén a Fehérvár 
ellen az első gólt a házigazdák 
lőtték, az Alba azonban Zsilinsz-
kajtye és Pelczéder találataival 
hamar fordított a Hírös városban. 
Sőt Pelczéder második gólja után 
a tizenkettedik percben már 
három volt a különbség, és csak 
nőt tovább. Kevesebb mint hét 
perccel a szünet előtt a nagysze-
rű napot kifogó Májer Krisztina 
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hatodik góljával már hattal, 16-8-ra 
vezettek Deli Rita tanítványai. A 
Kecskemét nem sokkal a félidő 
vége előtt, többek közt egy kettős 
emberelőnynek is köszönhetően 
némiképpen visszazárkózott, de 
még ekkor is öttel állt jobban 
az Alba. Az első harminc percet 
Mendy és stílszerűen Májer góljai 
zárták le, 11-18-at mutatott ekkor 
az eredményjelző.
A Messzi István Sportcsarnokban 
a második félidő elején túlzottan 
nem változott a játék képe, a 
fehérváriak a harmincötödik perc-
ben már nyolc góllal is vezettek. 
Siska Pálmáék azonban nem adták 
fel, és módszeres, alapos hát-
rányledolgozásba kezdtek. Ennek 
pedig meg is lett az eredménye, 
mert tizenhárom perccel a vége 
előtt kettőre(!) csökkent a különb-
ség. De Gjorgjijevska és Mendy 
találatai megnyugvást hoztak a fe-
hérvári szurkolók számára, újfent 
néggyel ment a Fehérvár, de ekkor 
még mindig hátra volt a meccsből 
tizenkét perc. De Claudine Mendy 
hátára vette a csapatot, a francia 
átlövő zsinórban szórt négy gólt, 
a kecskemétiek pedig nem tudtak 
mindegyikre válaszolni, így ismét 
egyre megnyugtatóbbá vált az 
Alba előnye. Majd az 58. percben 
jött az újabb Mendy-gól, amivel 
tulajdonképpen el is dőlt a két 
pont sorsa. Az Alba Fehérvár KC 
29-25-ös győzelmével megszerezte 
első pontjait az idei bajnokságban.

hogy felboruljon a papírforma. Kilenc 
perccel a rendes játékidő vége előtt Ta-
más Krisztián „gyalogolt át” a mohácsi 
védelmen, beadása után Szabó Bence 
fejesből megszerezte csapata negyedik, 
saját maga második gólját.
A kupaderbi legérdekesebb jelenete a 
végére maradt: az egyébként gólve-
szélyesen játszó Lazovics két méterről 
kihagyta a kihagyhatatlant.
De semmi vész! Továbbjutottak a 
fehérváriak, akik számára – bár tavaly 

a Budafok jelentette a végállomást 
– még nem kezdődött el az „igazi” 
sorozat. Habár huszonkét évvel ezelőtt 
a Kispest-Honvéd felidézhette a magyar 
nép zivataros századait, mivel a főváro-
siak 2-1-re kikaptak Mohácson!
Nem kevésbé rossz emlékű Fehérváron 
az előző szezon „döntője”, melyen ép-
pen a Honvéd ünnepelhette az aranyér-
met. A két együttes szombaton először 
találkozik a májusi derbi óta.
Ugyan a Honvéd az előző idényben 

háromból kétszer kikapott a Viditől, 
ráadásul legutóbbi három bajnokiján 
csak egy pontot szerzett, míg a Magyar 
Kupában egyetlen góllal tudta felülmúl-
ni a harmadosztályú Pécset, kétségkívül 
az ősz rangadója következik Felcsúton.
A Vidi is kikapott ugyan a Vasastól 
múlt héten, de semmi vész, még így 
is négy ponttal vezet a Ferencváros és 
öttel a címvédő előtt. Kár lenne elher-
dálni az előnyt, a pontegyenlőség már 
vészjósló lehet!

Semmi vész!
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Hosszú távon a lányok is az NB I-re készülnek

Tóth András (fehérben) játékára ritkán van 
ellenszer

Kezdődhet a bajnokság!
németH krisztián

A hazaiak teljes sikerével zárultak a fehérvári 
röplabdatornák. A MÁV Előre NB I-re készülő 
férfi és NB II-re hangolódó női csapata is 
megszerezte a végső győzelmet a helyi sport- 
élet egykori meghatározó személyiségeiről 
elnevezett emléktornákon. A hétvégén már 
rajtol a bajnokság!

Folytatódó sakkoktatás

Papagorasz Takisztól sokat tanulhatnak a gyerekek

Pattanj biciklire!

Májusra elkészülhet a Széna téri tornaterem

Közös út, közös jövő – 2017-ben ezzel a szlogennel szólítják meg a résztvevőket az Európai mobilitás hét 
szervezői. Pénteken délelőtt a kisiskolások bringázhatnak a Várkörúton, és játékos vetélkedőn mutat-
hatják meg tudásukat, de az óvodások sem maradnak ki a programból, mert lesz kismotoros-futóbiciklis 
felvonulás, majd aszfaltrajzverseny a szlogenhez és az autómentes naphoz kapcsolódóan. 

somos zoltán szűcs-MolnáR Diána

A Fehérvári Sakkegyesület évek óta nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy sokak kedvét meghozza 
a sportághoz, valamit hogy tovább képezze 
a szakköri vagy órarendi keretek közt az 
alapokat már korábban elsajátító fiatalokat. Az 
egyesület ötödik alkalommal indított oktatást 
A Szabadművelődés Házában.

„A Fehérvári Sakkegyesület rendelke-
zik NB II-es csapattal, megyei csapat-
tal. Az utánpótlás-nevelés érdekében 
kerestünk meg székesfehérvári iskolá-
kat, főleg azokat, ahol van sakkszakkör 
vagy órarendi sakk, tehát ahol eleve 

Csaknem hétszázmillió forintból, részben az 
önkormányzat támogatásával egy ezer négyzet-
méteres tornaterem épül a Széna téri Általános 
Iskolában. A gyerekek által is nagyon várt 
beruházás jövő májusban készülhet el.

Egyelőre egy szerényebb, kisebb 
tornateremben tartják a test-
nevelésórát a Széna téri iskolá-
ban, azonban jövő májustól egy 
nagyobb, ezer négyzetméteres 
csarnokban is róhatják a köröket a 
gyerekek. Minárikné Ambrus Mag-
dolna igazgató elmondta: nagyon 
vágytak már a gyerekek és a taná-
rok is egy nagyobb teremre, ahol 
több osztály tud egyszerre tornázni. 
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A munkálatok már elkezdődtek: 
munkagépek zajától hangos az 
iskola hátsó udvara.
„A kivitelezővel eddig nagyon gördü-
lékeny és konstruktív a kapcsolatunk, 
együtt tudunk működni. Az építkezés 
természetesen az iskola életében oko-
zott némi változást: másképpen hasz-
náljuk a megmaradt udvarrészt, parkot 
és az egyéb területeket.” – mondta az 
igazgató.
Az ezer négyzetméteres csarnok-
ban helyet kap egy kézilabdapálya 
is, amit délutánonként az Alba 
Fehérvár KC kézilabdázói használ-
nak majd, délelőttönként pedig a 
gyerekek vehetik birtokba. A torna-
csarnok várhatóan jövő májusban 
készül el.

szakszerűen foglalkoznak iskolásokkal. 
De minden olyan, a városban tanuló 
és sakkozni szerető diákot várunk, akik 
szeretnének a sportággal magasabb 
szinten foglalkozni!” – mondta el 
Fehérvári István mesterjelölt. 
„Egyre több iskolában foglalkoznak 
szakköri vagy tanórai keretek közt a 
sportággal. Kéthavonta versenyt ren-
deznek gyermekek számára Fejér me-
gyében, mindig más településen. Tehát 
aki szeretne elkezdeni sakkozni, várjuk 
minden kedden és pénteken 16.30-tól 
A Szabadművelődés Házában!” – tette 
hozzá Papagorasz Takisz mester-
jelölt. 

A férfi tornával Horváth Károlyra, 
az Alba Line Röplabdaklub néhai 
elnökére, a női megmérettetéssel 
Dévényi Tiborra, a vasutasklub 
egykori első emberére emlékeztek.
A fehérvári férfiak szűk tíz év után 
térnek vissza a sportág legmaga-
sabb osztályába, az NB I-be. A 
helytállásban egy rutinos játékos, 
Tóth András segíti a MÁV Előrét. A 
válogatott sportoló mellett Németh 
Ödön személyében új vezetőedző is 
érkezett.
„Már van elképzelésem az alap hato-
sunkról!” – adta hírül a Révkomá-
romban született tréner, aki koráb-
ban Szlovákiában egy bajnoki és 
egy kupaezüstöt is szerzett. – „Bár 
a MAFC-ot és a Sümeget is szettvesz-
teség nélkül győztük le a tornán, utób-
biak ellen hiányzott a koncentráció. 
Az NB I-ben ezt nem engedhetjük meg 
magunknak! Támadásban az élvonal 
egyik legjobb feladója, Tóth András 
révén rendben leszünk. A nyolcadik 
hely megszerzését tartom reálisnak”.
A MÁV Előre a Dunaferr 2-1-es 
legyőzésével újabb tornagyőzelem-
mel melegített a Jáky Szakközép-
iskola tornacsarnokában a bajnoki 
rajtra. 
„Jól összeszoktunk, jó a hangulat a 
csapatban!” – értékelt Tóth András, 
aki az előző szezonban brillírozott 
a Pénzügyőrrel, kis híján borsot 

törve a bajnoki döntőben a Kapos-
vár orra alá. – „Azt hittem, mentáli-
san többet kell beletennem, de rajtam 
kívül vannak még olyanok, akik tudják 
húzni a csapatot. Pécsen még nyögve-
nyelősen játszottunk, de Sümegen és 
itthon tornát nyertünk.”
Az NB II-es bajnokságra készülő 
női röplabdacsapat is magabiztos 
tornagyőzelmet aratott itthon. A 
Felsővárosi Iskola tornacsarno-
kában a Tatabánya, az Érd és a 
Dunakanyar SE csapatát is szett-

veszteség nélkül győzte le Fésüs 
Irén együttese.
A tornák legértékesebb játékosai 
közé a fehérváriaktól Németh 
Zsoltot és Blázs Esztert is beválasz-
tották.
A hölgyek szeptember 24-én 14 
órától a Felsővárosi Iskolában a 
Kaposvári Röplabda-akadémia, a 
férfiak szintén vasárnap 16 órától 
a Jáky tornacsarnokában a PTE-
PEAC ellen játsszák első bajnoki 
mérkőzésüket.
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A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS! 
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

Március 29. (szerda) 9–16-ig 
Székesfehérvár, Hotel Novotel, Ady Endre u. 19.

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Omega  
Chronograph

Acél:   
akár 300 000 Ft

Arany:   
akár 600 000 Ft

Patek Philippe
Arany: akár  
4 000 000 Ft

Acél: akár  
2 000 000 Ft

Fogaranyat (foggal együtt is!) 
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

Minden pénzt  
megfizetünk  
a régi brilles  
fülbevalóért! 
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)
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Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay  
porcelánt  
megveszünk  
kimagasló  
áron! Töröttet is!  
1 000 000– 
5 000 000 Ft-ig 

Órákat készpénzért vásárolunk!

Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–2  000 000 Ft

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Korall  
ékszereket  
vásárolunk! 

20 000–400 000 Ft 
Csak a piros golyós 

érdekel!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően  
50 000–100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!!

I.W.C.  
Schaffhausen

Acél: akár  
250 000 Ft

Arany: akár  
500 000 Ft

Festményeket  
keresek!  
Scheiber Hugó  
műveit keresem! 
Művektől függően 300 000–2 000 000 Ft-ig!

Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 
E-mail: lakatos@mconet.hu

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS!
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

IDÉN UTOLJÁRA!
Szeptember 26. (kedd) 10–15-ig
Székesfehérvár, Hotel Novotel, Ady Endre u. 19.


