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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

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



2 2018.09.27.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Vezetéket építenek a Fiskális úton

Látványberuházások helyett hosszú távú megoldások Történelmi játék is lesz 
a Honvédfeszten

Megnyitják
a Csíkvári utat

Látogatórekord a strandon

Őszköszöntő a Tóvárosban

A Fiskális út teljes keresztmetszetét érintő rekonstrukció kezdődik október elsején

Négypontos programot állítottak össze

A Tóvárosi Általános Iskolások már felkészülten várják az őszt. Évek óta szeptember végén rendezik 
az Iskola téren őszköszöntő rendezvényüket, elbúcsúztatva ezzel a nyarat. Mészáros Attila alpolgár-
mester, a terület önkormányzati képviselője a rendezvény kapcsán kiemelte: a nemrég felújított tér 
most már méltó helyszínül szolgál az iskolások és vendégfellépők produkcióihoz.                            B. Z.

Szabó Petra

DáviD renáta

neüchel balázS

A Jobbik négy pontból álló javaslatcsomagot 
állított össze. Dévai Csaba, a párt ifjúsági 
tagozatának székesfehérvári elnöke ezek 
végrehajtására szólította fel a kormányt.

A Jobbik Ifjúsági Tagozatának 
székesfehérvári elnöke mutatta be 
azt a négypontos programot, amit 
a párt állított össze. Dévai Csaba 
hangsúlyozta, hogy Magyarorszá-
gon jelenleg problémát okoz a fiata-
lok lakhatásának ellehetetlenítése 
és az elvándorlás kérdése, a javas-

Idén kilencedik alkalommal rendezik meg 
a Honvédfesztivált, mely csapatversennyel 
kezdődött az István Király Általános Iskolában, 
kedden pedig a Katonai Emlékparkba várták a 
gyerekeket egy izgalmas kihívásra.

A számháború alkalmával a 
tanulók nemcsak játszhattak, de 
az idén százhetven éves magyar 
honvédségről is számos érdekes 
információval gazdagodhattak. A 
programsorozat kiemelkedő napja 
lesz szeptember 29-e, amikor több 
száz statisztával és neves színésszel 
zenés történelmi játékot mutatnak 
be a Pákozdi Katonai Emlékpark-
ban. 
Murinkó Attila ezredes, parancsno-
ki irodavezető lapunknak elmond-
ta, hogy a szárazföldi haderőnem 
napját az idén nem szeptember 29-
én, hanem szeptember 27-én ren-
dezik meg. Csütörtökön 18.48-kor 
tartanak fáklyás megemlékezést, 
majd 19.14-kor hadijáték kezdődik.
Szeptember 29-én Gyuricza Béla 
vezérezredes emléktáblájánál lesz 
megemlékezés, majd a Honvédfesz-
tivál kiemelt eseményeként zenés 
történelmi játékot mutatnak be a 
Pákozdi Katonai Emlékparkban az 
Esztrád Színház valamint a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség előadásában.

A buszjáratok három héten át még a Homok 
soron közlekednek.

Hétfőtől, október elsejétől meg-
nyitják a gépjárműforgalom előtt a 
Csíkvári út eddig lezárt szakaszát, 
de a helyi autóbuszok három héten 
át még a Homok sori terelőút-
vonalon közlekednek. Félpályás 
útlezárás még előfordulhat rövid 
időre egy-egy részen, és a Csíkvári 
út mentén hétfőtől tilos a parkolás, 
várakozás is. Kérik az autóso-
kat, hogy kiemelt figyelemmel, a 
kihelyezett közlekedési táblákra te-
kintettel közlekedjenek az érintett 
szakaszon!

Forrás: ÖKK 

A fejlesztéseknek köszönhetően az idei szezonban közel két-
szeresére emelkedett a vendégek száma a Városi Strandon.

A tavalyi évhez képest közel a duplájára 
nőtt a látogatók száma a megújult Városi 
Strandon – derült ki a Városgondnokság 
által összeállított statisztikából. Mintegy 
negyvenezer felnőtt és gyermek pihent az 
új padokon, napozóágyakon a fák lombjai 
alatt, és élvezte a modern vízi játszótér, a 
pezsgőfürdő és a háromcsúszdás medence 
adta élményt. A nagyszabású felújítás miatt 
ugyan csak két hónapot volt nyitva a strand, 
a város lakói – ahogy a számok is jól mutat-
ják – minden időt kihasználtak arra, hogy 
kikapcsolódjanak a város szívében.   
„A strand idei szezonját mutató adatok a siker-
ről szólnak!” – összegezte a Városgondnok-
ság által kiadott statisztikát Cser-Palkovics 

Október elsején megkezdődnek a felújítási 
munkálatok a Fiskális úton. Az erre közle-
kedők útlezárásra számíthatnak a következő 
hónapokban.

Bár a Fiskális út állapota látszólag 
nem rossz, felújítása több szem-
pontból is szükséges – mondja a 
körzet képviselője: „A csapadékveze-
ték kiépítése, a kapacitás emelése felté-
tele annak, hogy meg lehessen javítani 
az Öreghegy nagy átmenő útjait. A 
kis utak felújítását, csatornázását még 
elbírja a rendszer, azonban ha ezt az 
összes csapadékot rávezetnénk a régi 
gyűjtőre, akkor összeomlana.” – hang-
súlyozta Östör Annamária.
A csapadékvíz elvezetése mellett 
további csatornázási munkálatokat 
is végeznek. A régi azbesztcement 
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latok pedig ezekre a problémákra 
kínálnak megoldást: „Az egyetemi 
férőhelyek bővítéséből, egy állami 
szintű bérlakásépítési programból, 
egy az üresen álló lakások ingatlan-
piacba való bevonásából álló javas-
latot terjesztettünk elő, mely magába 
foglalná az önkormányzati bérlakások 
igazságosabb illetve a fiatalokat, fiatal 
családosokat preferáló elosztását.” 
Dévai Csaba arról is beszélt, hogy a 
Jobbik stratégiai partnerként tekint 
a fiatalokra, ezért segítené a lakha-
tásukat illetve Magyarországon való 
elhelyezkedésüket.

ivóvízvezetékeket cserélik, melyek 
a hiedelemmel ellentétben ugyan 
nem szennyezik a vizet, viszont 
strapabíróságuk messze kisebb a 
most használatos műanyag veze-
tékeknél, így ezzel a felújítással 
rengeteg csőtörés lesz megelőzhető 
az útszakaszon.
A csapadékvíz-vezetékek korszerű-
sítése után az út és a járda felújí-
tásával fejeződik be a munka. Egy 
bicikliút is kerül majd a felújított 
szakaszra.
„Közel egyéves munka lesz, így az itt 
lakók türelmére nagyon nagy szük-
ség lesz. Próbálják a kivitelezők úgy 
ütemezni a munkákat, hogy minél 
kevesebb gondot okozzanak. A lakók  
tájékoztatása időben meg fog történni.” 
– mondta Horváth Miklós Csaba, 
Öreghegy déli részének önkor-
mányzati képviselője.

András. – „Székesfehérvár önkormányzata 
minden évben végzett fejlesztéseket a Városi 
Strandon, azonban az idei évben – köszönhe-
tően a tervezőknek és a Városgondnokságnak 
– sikerült kialakítani a város szívében egy 
otthonos, igazi pihenőövezetet.” – mondta a 
polgármester, majd hozzátette: „A hétszáz-
millió forintos, teljes mértékben önkormányzati 
beruházás a strand szempontjából mindenkép-
pen értéknövelő befektetés volt.”
A Városgondnokság által összeállított 
statisztika alapján a tavalyi évben összesen 
20 589, az idei – mindössze két hónapos 
– idény alatt 38 742 belépő fogyott el. A 
családbarát fejlesztéseknek köszönhetően 
háromszorosára nőtt a családi jegyet és az 
idénybérletet, kétszeresére a felnőtt és a 
kedvezményes strandbelépőt váltók száma. 

Forrás: ÖKK
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„A haza minden előtt!”

A találkozó résztvevői Pákozdon, a Don-kanyar emlékkápolnánál megkoszorúzták a II. világ- 
háború magyar hőseinek emlékművét

Boross Péter volt miniszterelnök szerint Magyarországon ma is rang a katonai hivatás

vakler lajoS

Megújult a Dobsinai utca Átadták a Szabadkai utcát

A tervezettnél három héttel hamarabb elkészült a Dobsinai utca. Két szakaszon közel ezer-
háromszáz négyzetméteren újult meg az aszfaltburkolat, és több mint háromszáz méteren 
építettek szegélyt a szakemberek. A harmincötmillió forintos beruházás az önkormányzat 
finanszírozásában valósult meg.                                                                                                          R. H.

Már használható a Szabadkai utca felújított felső szakasza. A munkálatok az iskolai nyári szü-
netben kezdődtek. A tervezett átadási időpont a vízvezeték-hálózat cseréje miatt húzódott. Teljes 
új pályaszerkezet épült aszfaltpálya szerkezetű útburkolattal illetve térkő burkolatú járdával. A 
beruházás önkormányzati forrásból, több mint hatvanmillió forintból valósult meg.                 R. H.

Székesfehérvár adott otthont a Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület 2. Országos Találkozójának. 
Az ülésen megemlékeztek a Magyar Honvédség 
százhetven éves évfordulójáról és a Magyar Királyi 
Honvédség hetvenöt éve bekövetkezett tragédiájáról.

Székesfehérváron rendezte második 
országos találkozóját a Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület. A negyedszázados 
jubileumot ünneplő hagyományőrzők 
ülésén megjelent Boross Péter volt 
miniszterelnök is, aki köszöntőjében 
megerősítette, hogy Magyarország ka-
tonái minden korban esküjükhöz mél-
tóan szolgálták a hazát: „Szívdobogtató 
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minden ilyen találkozó, hiszen sok év után, 
annyi emlék birtokában, amit a szívünkben 
és lelkünkben őrzünk, kicsordul valami. 
Hogy milyen volt magyar katonának lenni 
régen, milyen társadalmi rangja volt ennek 
a hivatásnak – mind olyan lényeges ele-
mek, melyek engem idevonzanak, amikor 
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
találkozóinak résztvevője lehetek.”
Vendéglátóként Cser-Palkovics András 
polgármester hangsúlyozta Székes-  
fehérvár katonaváros voltát, azt az év-
ezredes hagyományt, melynek mentén 
az ország történelmi fővárosa büszke 
lehet a nagy elődökre, akik biztosították 
hazánk szuverenitását: „A Díszterem 
oldalán található falfeliratok és évszámok is 

árulkodnak arról, hogy történelmünk ezen 
eseményei nem történhettek volna meg ka-
tonák nélkül. Fontos, hogy megálljunk egy 
pillanatra, és fejet hajtsunk elődeink előtt.”
Szakály Sándor történészprofesszor, 
az egyesület elnöke szerint az egyesü-
let tagjai sokat tehetnek azért, hogy 
a magyar katonai hagyományokat 
hiteles forrásokból ismerhessék meg 
a polgárok: „A Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület maholnap harminc esztendeje 
azon vállalt céljait tudja továbbadni a fiatal 
generációnak, hogy a mindenkori Magyar-
országért, a magyar hazáért harcoló és hősi 
halált halt katonák emlékét ápolni kell.”
Az ünnepi találkozón köszöntötték 
Smohay Ferencet, a székesfehérvári 

Magyar Királyi „Szent István” 3. Hon-
véd Gyalogezred legfiatalabb akna-
vető parancsnokát, aki mára egyedüli 
túlélője a Don-kanyar tragédiájának: 
„Egyedül maradtam a Don-kanyarban 
harcoló bajtársaim közül. Nem szeretném 
újra átélni azokat az eseményeket. Élet-
ben vagyok és a gondviselés intézkedett 
vagy rendelkezett, hogy sebesülés nélkül 
túléltem.”
Az ünnepségen Szakály Sándor elisme-
rést nyújtott át Cser-Palkovics András 
polgármesternek azért a támogatásért, 
amellyel segíti a hagyományőrzők mun-
káját, majd Székesfehérvár városának 
is emlékplakettel köszönte meg az 
elmúlt huszonöt év munkáját.
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Így lesz a bojtárból tündérkirály

Matuz János a színházszerető és értő közön-
ség kinevelését tartja a legfontosabbnak

Kerkay Rita az Arany János iskola és az 
I. István Szakgimnázium színjátszóit mentorálja

Kozáry Ferenc szerint egy ilyen közös produk-
ció elsősorban világlátást, ügyes kommuni-
kációt, szellemességet és kreativitást igényel

kurucz tünDe, láSzló-takácS kriSztina

Odüsszeia 2019 – tizenkét Fejér megyei álta-
lános és középiskola közel száz diákja formálta 
meg ezt a feliratot szeptember 19-én a Vörös-
marty Színház előtt. A fiatalok ezzel is jelezték, 
hogy idén a Bojtárból tündérkirály program 
keretében Odüsszeusz kalandjai elevenednek 
meg a színház nagyszínpadán. A bemutató 2019 
tavaszán lesz. 

Kinőttek a mesejátékból

Matuz János még Szolnokon, a 
Szigligeti Színházban dolgozott, 
amikor a kilencvenes évek köze-
pén megfogalmazódott benne a 
gondolat, hogy valahogy meg kéne 
szólítani a tizenéveseket: „Alsó 
tagozatban a gyerekek sokféle mese-
játékot tudnak megnézni. A felsősök 
már kinőttek ebből, de még túl fiatalok 
a felnőtteknek szóló darabokhoz, mel-
lesleg jóval nagyobb tananyagot kell 
elsajátítaniuk, ezért a többség szépen 
lassan kezd eltávolodni a színháztól. 
Ha ebbe a folyamatba nem avatkozunk 
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Keller János partnerként tekint a diák-  
színjátszókra
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bele, akkor ezek a gyerekek felnőtt 
korukban alig vagy egyáltalán nem 
fognak színházba járni. Számukra ez 
az élmény elsüllyed.”

A kezdet bukkanói

Matuz még Szolnokon kidolgozott 
egy többlépcsős, Atlantisz nevű 
programot, melynek keretében 
több iskola több száz diákja közö-
sen ad elő egy darabot. Amikor Fe-
hérvárra került, az ötletet Szikora 
János igazgatóval közösen a helyi 
viszonyokra is átültette. A kezdet 
nem volt zökkenőmentes. Az ötlet-
gazda az elején minden fehérvári 
iskolát felkeresett, ahol a pedagó-
gusok finoman szólva is furcsán 
néztek rá, hiszen eddig nem volt 
arra példa a városban, hogy jött 
valaki a színházból és személyesen 
bekopogott, hogy szeretne velük 
együtt dolgozni. De hát bátraké a 
szerencse!

Élmény és közösségépítés 
egyszerre

Először Az ember tragédiáját vitték 
színpadra a gyerekekkel közösen, 
majd a közös munkából mindenki 
leszűrte a tapasztalatot. Az iskolák 
intenzívebb színházi kapcsolatot 
és támogatást igényeltek, ezért 
mentorprogrammal egészítették ki 

a projektet: „A programba becsatla-
kozó iskolák diákszínjátszói kapnak 
egy-egy elkötelezett színészt, akik az 
első pillanattól kezdve végigviszik őket 
a színházcsinálás rögös útján, és olyan 
élményeket adnak mind a tanárnak, 
mind a gyereknek, amit sehol máshol 
nem kapnak meg. A hangsúly az élmé-
nyen van, ugyanis a színház az egyik 
legősibb közösségépítő közeg. Amint 
a rendszerbe bekerül bizonyos számú 
gyerek és felnőtt, a játék hatására igazi 
közösséggá válnak.”
A mentorprogramnak köszönhe-
tően az iskolák egyre szorosabb 
kapcsolatot építettek ki a színház-
zal. Egyre sűrűbben szerveztek 
megbeszéléseket, telefonon és 
hírlevélen tartották egymással a 
kapcsolatot. Így a pedagógusok 
és a diákok is azt érezték, hogy a 
munkájukat komolyan veszik, ezért 
a saját jeleneteikben bátran szaba-
don eresztették a fantáziájukat.

Diákok viszik színpadra először

A színház minden évben olyan da-
rabokat próbál választani, amelyek 
kalandosak, jelenetekre jelenetekre 
bonthatók, a korosztály számára 
érdekes kérdéseket feszegetnek. 
Idén a magyar irodalom klassziku-
sai után Homérosz Odüsszeiájára 
esett a választás. Annak ellenére, 
hogy ezt még korábban senki sem 
állította színpadra.
„Nyár elején újraolvastam Odüsszeusz 
történetét. Bevallom őszintén, többször 
az orromra esett a könyv, mert elég 
nehéz a nyelvezete. Ilyenkor ittam egy 
kávét, és mint Odüsszeusz minden 
hajótörés után, egy gerendába kapasz-
kodva én is úsztam, pontosabban ol-
vastam tovább. Készítettem belőle egy 
rövidebb szövegkönyvalapot, amitől 
bárki tetszőlegesen eltérhet, valamint 
szétosztottam az iskolák játszási stílusa 
alapján a jeleneteket. Nagyjából itt 
tartunk most.” – összegezte Matuz 
János.
A mentorok első perctől kezdve 
segítik a diákokat és felkészítőiket. 
Egyikük, Kerkay Rita színésznő 
már évek óta részt vesz a projekt-
ben. Ő mentorálja az Arany János 
iskola és tavaly óta az I. István 
Szakgimnázium tanulóit is: „Azt 
tapasztaltam, hogy a tanárok elképesz-
tő kreativitással nyúlnak a jelenetek-
hez, és teljes figyelemmel fordulnak a 
gyerekek felé. Öröm látni, ahogy hétről 
hétre épülnek a produkciók! Főleg 
úgy, hogy viszonylag kevés idő alatt 
készülnek el. A hivatásos színészek egy 
hathetes próbaidőszakban majdnem 
mindennap foglalkoznak a darabbal! 
Ezek a gyerekek pedig heti egy, legfel-
jebb két órában és a szabadidejükben, 
amikor éppen össze tudják szervezni.”
A színésznő aktívan vesz részt a 
munkában. Ha kell, véleményez, de 
volt olyan is, hogy az egyik csoport-
jával lyukas órában a tanáriban 
szöveget elemzett és beszédtechni-
kát tanított.
Próba ide vagy oda, a premieren 
Rita sokkal jobban szokott izgulni, 
mint a tanulók. A nagyszínpad a 
gyerekeket inkább inspirálja. Igaz, 
a színésznő igyekszik mindenre 
felkészíteni őket. Például, hogy 

az ügyelő szava szent, ha valamit 
bemondanak a hangosbemondóba, 
akkor hagyják abba a duruzsolást. 
Vagy hogy mások a fények egy tor-
nateremhez képest, és nem biztos, 
hogy pontosan látják a közönség 
reakcióit: „A leggondosabb előkészítés 
ellenére is előfordulnak váratlan ese-
mények. Ha valami kis hiba előfordul, 
az egyik menti a másikat. Az egyik 
előadáson a jelenetünknek már majd-
nem a végénél tartottunk. A szereplők 
egy sorban álltak fel. Egy kislány rosz-
szul lett, mire a másikuk a legnagyobb 
természetességgel kivezette. Annyira 
gördülékenynek tűnt az egész, hogy a 
nézők ebből semmit sem vettek észre.”

Védjegyük a tornaszer

A Kossuth Lajos Általános Iskola 
tanulói először csak nézőként vet-
tek részt a projektben, de annyira 
nagy hatással volt rájuk a diák- 
előadás, hogy a következő évben 
már ők is szerepeltek.
„A Lúdas Matyiban negyven, a Tol-
diban pedig húsz tíz és tizennégy év 
közötti gyerek lépett a világot jelentő 
deszkákra. A színház világa annyira 
elvarázsolta őket, hogy sok tőlünk 
elballagott diák középiskolásként 
továbbra is részt vesz a programban.” 
– mondta Váminé Hegyi Angéla 
magyar-kémia szakos tanár.
Angéláék évek óta Kozáry Ferenc-
cel dolgoznak együtt. A közös 
munka során irodalmi műtől 
függetlenül a történetet igyekeznek 
aktualizálni és közelebb hozni a 
gyerekekhez, amit az is bizonyít, 
hogy a tornaszereket rendszeresen 
beépítik az előadásaikba.

Ugyanolyan lélekkel

„Én pedagógus vagyok elsősorban, 
ezért különösen szeretem a mentori 
feladatot.” – mondja Kozáry Ferenc 
színművész. – „ Egészen más ez, mint 
a profi színházi munka. Egy hatodikos 
vagy nyolcadikos gyerek nem tudja fel-
mérni, milyen az, amikor háromszázan 
nézik, és mit kell ahhoz csinálni, hogy 
az ő előadása a tizenhetedik sorban is 
hasson. Tanítani kell nekik az alapokat 
is, miközben egy művészi produkciót 
hozunk létre. Mivel én nem találok 
különbséget egy hivatásos színész lelke 
és egy tizenhárom éves gyerek lelke 
sőt értelmi képességei között sem, azt 
gondolom, a maguk szintjén ezek a 
gyerekek az égvilágon mindent megér-
tenek. Ha az ember szeretettel fordul 

feléjük és energiát fektet a munkába, 
akkor ez visszajön tőlük.” 
Kozáry Ferenc szerint ez a fajta 
színház amellett, hogy művészi 
produkció, elsősorban világlátást, 
felszabadultságot, ügyes kommuni-
kációt, szellemességet és kreativi-
tást igényel.
Idén Az Odüsszeiából a Szkülla, a 
Szirének és a Héliosz tehenei jele-
neteit kapták a kossuthosok. Egye-
lőre a szöveget ízlelgetik, hiszen 
az idei csapatban sok az ötödikes. 

„Partnerként kell mellettük állni” 

Keller János idén ötödik alkalom-
mal vesz részt a közös színház-  
csinálásban. Az első mentori 
feladatra maga jelentkezett, és 
azóta is szívesen vállalja sőt várja a 
bábáskodást: „Két csoportom van: az 
egyik a Kodolányi, ahol Láposi Anita 
vezetésével felső tagozatosokkal dol-
gozunk együtt, a másik pedig a Teleki, 
ahol Somos Ákos vezeti a gimnazista 
színjátszókat. Az a tapasztalatom, 
hogy teljesen másként kell közelíteni a 
felsősökhöz, mint a középiskolásokhoz, 
ezért különösen izgalmas ez a munka 
számomra. Fantasztikus, hogy mennyi-
re nyitottak ezek a fiatalok!”
Mindkét vezető, Anita és Ákos is 
saját koncepcióval áll elő. A techni-
kai részletekben – mint például a 
szövegmondás, a különböző szituá-
ciók színpadi megjelenítése – János 
segít: „Általában két-három próbán 
kéne részt vennie egy mentornak, de 
én nem bírok magammal, úgyhogy sok-
kal többször ott vagyok velük. Annyira 
megszerettem őket, hogy sokkal több 
időt és energiát fordítok erre, partner-
ként tekintek rájuk. Értékes produkciót 
csak így lehet létrehozni!”
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Tizenkét általános és középiskola több mint száz diákja alkotott élő feliratot a Vörösmarty Színház előtt a múlt héten, hogy felhívja a járókelők 
figyelmét évadbeli közös produkciójukra, az Odüsszeiára

Ciszteresek a kulisszák mögött

Tavaly összesen négyszáz diák szerepelt a Toldiban
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Éljen a kortárs humor!

Káldorné Varga Ágnes, a Szé-
chenyi István Szakgimnázium és 
Szakközépiskola magyar szakos 
tanára elmondta, hogy öt évvel 
ezelőtt éppen akkor hallottak a 
programról, amikor megalakult az 
intézményben a diákszínpad: „Úgy 
gondoltuk, hogy ez egy olyan kihívás, 
amit meg tudunk ugrani. Főleg, hogy 
az iskola vezetősége teljes mellszéles-
séggel mögöttünk állt.”
A programba minden évben 
húsz-harminc gyerek jelentkezik. 
Voltak, akik kilencediktől kezdve 
tizenkettedikig, ha ott maradtak 
szakmát tanulni, akkor tizenhar-
madikig minden évben játszottak. 
A hatás sem maradt el! A fiatalok 
elkezdtek aktívan színházba járni, 
de olyanra is akad példa, akiből 
úgy néz ki, színházi szakember 
lesz.
A széchenyisek a műveket mindig 
aktualizálják, amivel a darabok 
örökérvényűségét szeretnék hang-
súlyozni.
Ahol lehet, igyekeznek egy kis 
humort belevinni a történetbe, 
hogy a fiatalok számára is könnyen 
fogyaszthatóvá tegyék. Idén nem 
kisebb feladattal, mint a Klüpeia 

fejezettel kell megbirkózniuk. Je-
lenleg a szövegkönyvön dolgoznak. 
A próbák csak az őszi szünet után 
kezdődnek el.

Ilyen a közösségi színház

„Nincsenek tehetségkutatók, castingok, 
bárki jöhet közénk, és aki jön, azt ma-
gunkkal visszük.” – mondja Ferenczy 
Noémi, a Ciszterci Szent István 
Gimnázium diákszínpadának 
vezetője.  – „Az évek alatt már elve-
szítettem a fonalat, hány száz gyereket 
is jelent ez. Persze nem ingyen van a 
Fejér Holló Diákszínpadhoz való tar-
tozás! Cserébe az adott szó becsületét, 
a döntések melletti kiállás tisztességét, 
csapatszellemet várok el.” 
A magyartanár szerint játszani 
is csak komolyan érdemes: „Az 
itt és mostot nem szabad elrontani, 
ehhez pedig mindenkinek a helyén 
kell lennie, nincs pardon. Ezt a 
tavalyi előadásunk mindennél jobban 
példázta. A főszereplőnk a főpróba 
napján nem tudott lábra állni, annyira 
megbetegedett. Hatalmas lelki teher 
ez egy fiatalnak, és nagy csapás a 
csapatnak is. Példaértékű, ahogy a 
társa válaszolt, amikor ráböktem, hogy 
ma te leszel Toldi. Rendben. Ennyi 
volt. Betanult, átvette, eljátszotta. 

A többiek mindent beleadtak, hogy 
támogassák, a bikánkkal az élen, aki 
betanította a mozdulatokat. Másnap 
pedig a sápadt első Toldink jött szín-
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padra, és a tömény testi-lelki erőt adta 
elő, miközben alig állt a lábán, olyan 
gyenge volt. Nekem ők hétköznapi 
hősök voltak akkor, örülök, hogy ezek 
után a legjobb előadásnak minősítette 
a jelenetet a zsűri.”
A nyolc-tíz perces jelenetek sokszor 
csupa mellékszereplőt vonultat-

nak fel, ezért meg kell tanulniuk 
egy emberként küzdeni, létezni 
a színpadon. A tanárnő szerint 
ez kirobbanó energiákat eredmé-
nyez. „Hát persze, hogy népszerű ez 
a projekt! Közösséget teremt, amire 
hatalmas igény van. Összehozza 
különböző iskolák fiataljait néhány 
napra, és a megkezdett kapcsolatok 
gyakran folytatódnak a magánéletben 
is. A szereplők hétköznapi fiatalok, 
különböző adottságokkal és vágyakkal, 
tervekkel. Nem is egyformán exhibicio- 
nisták, nem föltétlenül a magamutoga-
tás hozza őket a diákszínpadra.”
A ciszteresek idén az Odüsszeia 
legvégét, a bosszújelenetet kapták. 
Ferenczy Noémi szerint borzal-
masan naturalisztikus, ahogy az 
Odüsszeia leírja mindezt, de szín-  
játszói nem riadnak vissza a ki- 
hívástól: „Lelkesít ez a fajta alko-
tómunka. Azt sem bánom, ha idén 
Odüsszeia fedőnévvel fut, és a szá-
momra legkevésbé vonzó mozzanatot 
kaptam. Én egyébként magyar művet 
javasoltam feldolgozni, de a közakarat-
nak is derűsen engedek!”
A bojtárból tündérkirály prog-
ram olyan népszerű lett az utóbbi 

években, hogy idén már többen 
jelentkeztek rá, mint amennyi 
résztvevőt elbír a darab. A kihívás 
adott, tavasszal pedig megláthat-
juk, mire jutott az a közel ötszáz 
diák, akik a Vörösmarty Színház-
ban az Odüsszeuszt tolmácsolják a 
nagyérdeműnek.
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Böndörödő: egy szép hagyomány

A Gárdonyi Géza Művelődési Házban kiállítás várta a látogatókat

A Böndörödő egyik legnépszerűbb étele a karcagi birkapörkölt volt

Ezen a napon lehetőség nyílt a barátkozásra is

Ki mondta, hogy csak ebéd után lehet szundítani?

vakler lajoS

Nagyszerű közösségi programnak adott 
otthont a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és az 
intézmény előtti tér: idén is nagy érdek-
lődés kísérte a hagyományos Maroshegyi 
Böndörödőt. 

Idén tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg a Maroshegyi 
Böndörödőt. A Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház munkatársainak 
szervezésében ez évben is színes, 
látványos programok várták a 
városrész polgárait és valamennyi 
fehérvárit. Brájer Éva, Maros-
hegy önkormányzati képviselője, 
Székesfehérvár alpolgármestere 
büszke arra, hogy őszi rendezvé-
nyük ma már egyre vonzóbb városi 
közösségi program: „Tizenegy éve 
böndörödünk Maroshegyen. Nem 
mondom, hogy ez az ősz nem várha-
tott volna még egyetlen napig, de ettől 
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függetlenül, amikor reggel Nagy Judit 
vándorszínészei körbeszekerezték a 
városrészt, nekem is nagy melegség 
járta át a szívemet, mert ez a szüreti 
találkozó nagyon a miénk!”
Törő Gábor, a városrész ország- 
gyűlési képviselője fontosnak 

tartja, hogy a maroshegyiek egyre 
inkább magukénak érzik a szüreti 
mulatságot, s egy olyan közössé-
gi esemény résztvevői lehetnek, 
amely valóban mindenkié: „Ez a 
fesztivál olyan tradícióval bír, ami 
évek óta megmozgatja a helyi közös-

séget. Úgy láttam, hogy máshonnan 
is érkeztek vendégek. Ez egy kiváló 
alkalom arra, hogy az emberek ismer-
kedjenek, barátságokat kössenek, jól 
érezzék magukat.”

Iszkádi Erika és a művelődési ház 
munkatársai számára rendkívüli 
kihívás megtartani a Böndörödő 
rangját, az Adorján Viktor egykori 
igazgató segítségével megálmodott 
eseményt évről évre megtölteni, 
felöltöztetni tartalommal: „Nagy 
öröm, hogy egyre több ismerőst 
fedezhetünk fel, és külön öröm, hogy 
sokan vannak, akik először látogatnak 
el hozzánk. A célunk nem is lehet 
más, mint hogy mindenki megtalálja a 
saját szórakozását és jól érezze magát 
nálunk. Évről évre bebizonyosodik, 
hogy ennek a rendezvénynek igazi 
közösségformáló szerepe van.”
A szép hagyomány folytatói, a 
városrész és a város apraja-nagyja 
a kora őszi időben élvezhette az 
együttlét örömeit, és nem hagyták 
otthon a jókedvet sem. A bön- 
dörödni vágyóknak a számtalan 
program mellett attól sem kellett 
tartaniuk, hogy éhen maradnak. 

A gasztronómia szerelmeseinek 
bográcsaiban készült különböző 
finomságok és a jófajta maroshe-
gyi itókák csillapították az éhséget, 
szomjúságot.
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A Láposi Réka munkásságát töretlen 
szimpátiával kísérő szerkesztőségünk 
– és bizonyára a művészetkedvelő 
közönség – figyelmét sem kerülte 
el az utóbbi hetek híre, miszerint a 
színházi elismerés friss birtokosa 
a Székesfehérvári Balettszínház 
művészeti menedzsereként folytatja 
pályáját. Ismerve őt, bizonyosak le-
hetünk benne, hogy új feladatkörében 
is a maximumot nyújtja, a fehérvári 
kultúrakedvelők megelégedésére. 
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Láposi Rékáé a Pro Theatro díj

Chicago a Vörösmarty Színházban

Szikora János szerint Láposi Réka sokat tett azért, hogy hangsúlyos munkatársként tartsák 
számon

Roxie (Kiss Diána Magdolna) és Velma (Varga Gabriella) hisznek az álhírek mindenhatóságá-
ban

vakler lajoS

vakler lajoS

A Vörösmarty Színházban az évadnyitó előadá-
son adta át Cser-Palkovics András polgármester 
a Pro Theatro Civitatis Albae Regalis díjat. 
Az önkormányzat által alapított elismerést 
a kollégákért és a közönségért valamint a 
tehetséggondozásban végzett munkájának, a 
beavatószínházi foglalkozások megszervezésé-
nek elismeréseként Láposi Réka vehette át.

„Amikor megkaptam a levelet, azt 
gondoltam, ez egy szokásos meghívó. 
Kétszer kellett elolvasnom ahhoz, 
hogy megértsem, én magam leszek a 
díjazott. Nagyon megtisztelő, annál is 
inkább, mert mindezidáig színészek 
kapták meg ezt az elismerést, olyan 
emberek, akik a színházi szakma kivá-
lóságai. Nagyon sok minden voltam 
már ebben a színházban: asszisztens-
ként kezdtem, egy időszakban sajtós, 
művészeti titkár majd főtitkár is 
voltam. És ami igazán fontos nekem, 
hogy a város iskoláiban drámaórá-
kat tarthattam. Ez így egyben azt is 
jelenti, hogy a kultúra mindig nagyon 
fontos volt nekem. Talán a művészeti 
főtitkári feladatok megoldásában 
teljesedtem ki.” – mondta el lapunk-
nak a díjazott.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte, hogy 
Láposi Réka a város közéletében 
való közreműködésével kiemelke-

Nagy sikerrel mutatták be a Chicago című 
musicalt a Vörösmarty Színházban. A darabot 
Horváth Csaba rendezésében láthatják a 
színházkedvelők.

A Chicago méltán világhírű 
musical, közel negyven éve 
folyamatosan műsoron van szerte 
a világon. A siker titka: a szerzők 
boszorkányos módon elegyítet-
ték a fanyar társadalmi szatírát a 
káprázatos, buja revüvel. Horváth 
Csaba pedig olyan darabot tár 
elénk rendezésében, melyben 
egyként ismerkedhetünk meg 
az antivilág és a ma ellentmon-
dásaival: „Ez egy határozott műfaj. 
A musicaleknek vannak bizonyos 
szabályai, törvényei, amit részben 
érdemes betartani, részben pedig fel 
is lehet rúgni annak érdekében, hogy 
az ábrázolt kórkép kicsit éleseb-
ben látszódjon. Igyekeztem ezt az 
előadást mindkét dolgot szem előtt 
tartva megrendezni. Fontos, hogy a 
néző megtalálja a kor aktualitásait, 
problémáit és kérdéseit, de az is, 
hogy a musical műfajának megfelelő-
en ábrázoljuk a történetet.” 
Roxie Hart egy nap besokall: 
hidegvérrel lelövi szeretőjét, a 
halálbüntetés elől pedig a legegy-
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szerűbben úgy tud elmenekül-
ni, ha az ördögien fondorlatos 
sztárügyvéd, Billy Flynn segítsé-
gével a címlapokon próbálja meg 
tisztára mosni magát. A karaktert 
megformáló Kiss Diána Magdolna 
így vélekedik szerepéről: „Hogy 
miként formálom meg ezt a karaktert, 
még az öltözőben is ott van a szívem-
ben. Nehéz lecsengetni ezt a szerepet. 
Mindenki követhetően formálja meg 
a saját maga szerepét és ez a fajta 
társadalomkritika ma is helyénvaló.”
Roxie Hart vetélytársát, a szintén 
emberöléssel vádolt, az akasztófa 
árnyékában élő Velma Kelly-t 
Varga Gabriella formálja meg, 
nagyszerűen: „Ebben a műfajban 
ez egy rendkívül tanulságos történet, 
hiszen ma is szembesülnünk kell 
azzal, hogy a celebség mögött milyen 
értékek vannak, van-e mögötte mun-
ka, talentum vagy nincs. Roxy és 
Velma történetének végül is pozitív 
kicsengése van abban az értelemben, 
hogy mégsem győzhet a humbug.”
A Chicago hihetetlenül nyers és 
szókimondó, ahogyan bemutatja 
a korrupt médiát, a sztárcsinálás 
futószalagszerűségének kimerülé-
sét. Hiszen Billy Flynn „sztárjai” 
addig képesek csak az újságok 
címlapján maradni, míg van ben-
nük valami érdekes.

dő teljesítményt nyújtva, a köz ér-
dekében végzett tevékenységével 
segítette Székesfehérvár szellemi 
gyarapodását: „A közgyűlés ebben 
az esztendőben Láposi Rékának ado-

mányozta ezt a címet. Az ő munkáját 
elismerve azt szerettük volna üzenni, 
hogy a színház egy nagyüzem, ahol 
nagyon sok szakma együttműködésére 
van szükség ahhoz, hogy működjön, 

hogy elmondhassuk: az ország egyik 
legerősebb társulata a miénk. Láposi 
Réka nagyon sokat segített a tehetség-
gondozásban, a fiatalok megszólítá-
sában is.” 
Szikora János, a színház igazga-
tója örömmel fogadta a színházi 
szakember elismerését – ahogy 
mondta, Láposi Réka sokat tett 
azért, hogy hangsúlyos munka-
társként tartsák számon: „Ahhoz, 
hogy valaki igazán komoly munkát 
végezzen egy színházban, azt nem 
lehet fizetésért csinálni. Az a plusz 
amit Láposi Réka hozzáadott az el-
múlt évek színházi tevékenységéhez, 
az messze több volt annál, mint ami 
pénzben kifejezhető. Ez a plusz, ez a 
lelki, szellemi többlet az, ami kiemeli 
a többiek közül és érdemessé teszi az 
elismerésre.”
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JÓGA a
hét MINDEN

napján! 

Hozd
egyensúlyba magad!

Nagy Gáb�
Jógarádzsa díjas, a Magyar Jógaoktatók
Szövetsége által minősített jógaoktató

www.gaborjoga.hu
+36 20 917 5865

info@gaborjoga.hu

Prána Jóga és Egészségközpont
8000 Székesfehérvár, Zámoly út 59.

„A jóga felszabadította a számítógép előtti üléstől
beszűkült izmaimat, és elmúlt a hátfájásom.
Energikusabb és kiegyensúlyozottabb lettem.”

Brigi, 39 éves dolgozó nő,
két kisgyermek édesanyjaTe mik� kezded?

Programok az egészség jegyében

Szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással, tornákkal és kóstolókkal várták az érdeklődőket 
az Öreghegyi Egészségnapon. Hatodik alkalommal szerveztek ilyen programot a városrész-
ben. A vizsgálatokat ezúttal is a kórház szakemberei végezték a Humán Szolgáltató Intézet 
munkatársainak közreműködésével. Az Öreghegyi Nyugdíjasklub jóvoltából egészséges ételek 
készültek a kemencében, a finomságokat a látogatók meg is kóstolhatták. Jógabemutatót is 
tartottak és gyógytornára is várták a látogatókat.                                                                              L. V.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Jógázni voltam, és ez történt velem
papp brigitta

Második gyermekem születése után döntöttem el: 
jógázni kezdek! Mivel sok év szertorna és még több év 
magabiztosság állt mögöttem, úgy határoztam, megol-
dom én ezt online is.

Aztán néhány év sufnijógázás után 
készítettem egy interjút a székesfehérvári 
Nagy Gáborral, aki tavaly megkapta a 
Jógarádzsa Kiválósági Díj közönségdíját, 
vagyis a jógaoktatásra járók őt tartották 
a legjobbnak az országban. Úgy alakult, 
hogy elmentem és kipróbáltam, milyen 
az, ha élőben vezetik a gyakorlást. Nem 
szeretek poént lelőni, de most mégis ezt 
teszem: erre mondják, hogy ez egy másik 
kávéház...
Bár az itthoni gyakorlásnál is megkaptam 
a felszabadult érzést az izmaimban, ám 
legfeljebb egy-két óráig tartott, aztán 
ahogy visszaültem a gép elé és felvettem 
a gépelőpózt, visszaálltak az izmaim, egy-
egy sűrűbb nap után hátfájással spékel-
ve. A jógaóra után azonban egy nappal 
később is könnyű és felszabadult maradt a 
mozgásom, ami megfizethetetlen kincs.
Sokáig a közösségi médiában látott képek 
is visszatartottak, amelyeken a tökéletes 
alakú lányok kis híján körbetekerik a 
lábukat maguk körül, miközben egyetlen 
kezükön tartják az egész testüket. Na, ez 
nekem nem fog menni! Egyrészt nagyon 
kötöttek az izmaim, és a néhány év szer-
tornás nyújtás-lazítás-feszegetés hatása 
már bőven a múlté, és a csípőízületeim 
sem a régiek.
Úgyhogy egy szép hétfői napon a kez-
dőknek is ajánlott órára óvakodtam be a 
Zámoly úti Prána Jógastúdióba. Először is 
meglepett a vegyes korosztály: a húszas 
éveik közepén járóktól egészen a hetven 

fölöttiekig voltak a teremben, és a hölgyek 
mellett férfiak is. Aztán persze az is 
hamar kiderült, hogy el tudom én végezni 
a feladatokat, de éppen a kötött izmaim 
miatt akkor is beleerőltetem magam az 
ászanába, ha az úgy nem precíz, és nem 
ugyanazt a hatást adja.
Persze nincs is otthon jógatéglám meg jó-
gahevederem, ami ilyenkor mankót nyújt, 
hiszen segítségükkel – mint a láb és kar 
meghosszabbítása – akkor is el tudjuk vé-
gezni helyesen a gyakorlatot, ha egyébként 
nem vagyunk (még) elég hajlékonyak. Jó 
volt, hogy saját tempómban haladhattam, 
és az sem volt ciki, ha két jógatégla helyett 
háromra ültem. De ami a legfontosabb: 
otthon senki sem állt mellettem, aki pon-
tosan látta, hogy nem rossz, amit csinálok, 
csak éppen a vállam ne a fülem, hanem a 
csípőm felé mozduljon.
Az itthoni jógázás közben lecsendesedni 
sem tudtam annyira, mint Gábor veze-
tésével, hiszen ott éppen annyi idő van 
arra szánva, amennyi kell, hogy ráhan-
golódjak, majd utána „lejöjjek” a jógáról. 
Amitől kerekké válik az egész és többet 
ad, mint bármilyen edzés. Amitől békés 
lesz a világ, és úgy érzi az ember, hogy 
megérkezett.
A negyedik óra után vallom: kötelező 
jelleggel kellene felírni a jógát minden-
kinek. Nálam biztosan marad! És nem 
csak itthon, hiszen kizárt dolog, hogy 
ne tudjam legalább hetente egyszer beil-
leszteni a napomba. És a cél, hogy igenis 
olyan lazák és erősek legyenek az izmaim, 
hogy ha ahhoz van kedvem, magam köré 
tudjam tekerni a lábamat, miközben 
egyetlen kezemen tartom a testemet! Meg 
persze a tökéletes alak is, de előbbi cél 
megvalósítására pillanatnyilag nagyobb 
esélyt látok...
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Ezer éve keresztényként

A fehérvári gyülekezet tagjai az evangelizáció mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szenvedélybetegek és a hajléktalanok körében végzett szolgá-
latra. A zenés dicsőítés fontos szerepet kap szertartásaikon. 

bácskai gergely

Vasárnap délután tartotta hálaadó ünnepélyét a 
Magyar Pünkösdi Egyház Székesfehérvári Gyüle-
kezete a Tompa Mihály utcai gyülekezeti házban. A 
közösség a város polgármesterét arra kérte, hogy 
Fehérvár ezeréves történelméről tartson előadást. 
Cser-Palkovics András a közös hitéleti és világi 
értékekről és az értékválasztás fontosságáról is 
beszélt előadásában.

A Magyar Pünkösdi Egyház Székes-
fehérvári Gyülekezetének jelenleg 
mintegy hatvan felnőtt tagja van. A 
gyerekeknek Bibliaiskolákat tartanak, 
és vasárnap délutánonként jönnek 
össze a Tompa Mihály utcai gyüleke-
zeti házban, ami közel tíz éve készült 
el. 
A vasárnapi hálaadó ünnepélyen 
Cser-Palkovics András is ott volt, akit 
arra kért a közösség, hogy a város 
ezeréves múltjáról tartson előadást. 
Simon István, a fehérvári gyülekezet 
lelkipásztora elmondta, hogy mindig 
nagyon jó kapcsolatot ápol a közös-
ség a várossal: „Mi másért lehetnénk 
még hálásak Istennek, mint a város 
ezeréves keresztény múltjáért, ami a mai 
világunkban különös hangsúllyal bír és 
felértékelődik.”
„Egyénként éljük a mindennapjainkat, 
de Székesfehérvár a közösségek otthona 
is.” – hangsúlyozta Fehérvár polgár-
mestere. – „Sok közös gondolat van 
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Hálaadás a Szőlő utcai keresztnél
lugosi balázs

Szabadtéri szentmisére gyűltek össze a Vasút-
vidéki Prohászka és a Maroshegyi Egyházközsé-
gek tagjai a 2013-as Szent István-emlékévben 
felújított Szőlő utcai keresztnél a felszentelés 
évfordulóján. A Szent Kereszt felmagaszta-
lásának ünnepéhez kapcsolódó misét Lovász 
Rajmund OFM, a Magyarok Nagyasszonya 
Ferences Rendtartomány örökfogadalmas tagja 
celebrálta.

„Ha egy közösség fontosnak tartja, 
hogy legyen egy hely, ahol keresztet 
állít, legyen egy hely egy pillanatra 

A Szőlő utcában Vida Pál hegymester kezdeményezésére 1902-ben közadakozásból állították 
fel a feszületet, mely 2013-ban megújult. Kialakult az a hagyomány is, hogy kora ősszel, a 
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódóan hálát adnak a városrész lakói.
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megállni, egy imádságot elmondani, az 
nagyon kifejező dolog.” – emelte ki 
szentbeszédében Lovász Rajmund. 
– „Minden élethivatásnak megvan a 
maga keresztje. És mi mintha félnénk 
ezektől a keresztektől. Sokszor úgy 
érzi az ember, hogy ezek a keresztek 
sokkal nagyobbak, mint ő maga, nem 
tud eleget tenni, megfelelni nekik, 
képtelen ellátni azt a feladatot, amit 
rábíztak. A szabad ég alatt felállított 
keresztek azonban emlékeztetnek 
bennünket arra, hogy Isten a saját fiát 
sem kímélte, hanem áldozatul adta 
értünk.”  

egy egyházi és egy városi közösségben 
az értékek megválasztása terén. Beszél-
het-e egy polgármester egy gyülekezet 
meghívására egy imateremben vagy 
beszélhet-e egyházi személy egy városi 
rendezvényen? Az állam és az egyház 
szétválasztása működési szétválasztást 

jelent, ami nem más, mint hogy az önkor-
mányzat nem szólhat bele egy egyházi 
közösség életébe. Vannak azonban olyan 
közös értékeink, amiket közösen vallunk, 
és a mai világban különösen fontos, hogy 
legyen egy önkormányzatnak és annak 
vezetőjének is értékválasztása. Székes- 

fehérvár ezeréves történelme összekap-
csolódik a hittel. Nem jött volna létre 
a hit értékválasztás nélkül. Azonban a 
jelenben is számos közös pont van az 
egyházak és az önkormányzat között, elég 
csak az óvodákra és iskolákra vagy akár a 
szociális és kulturális területre gondolni.”
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Nézze meg videónkat a próbáról a 
Fehérvár Tv honlapján vagy közösségi 
oldalán!

Gőzerővel készül a társulat
Közönségtalálkozó és új bemutató is lesz októberben

Új esttel készül és kibővített létszámmal dolgozik a balettszínház társulata

látrányi Viktória

A Székesfehérvári Balettszínház társulata 
már nagyon készül, hiszen októberben lesz az 
első három felvonásból álló estje a most már 
intézményi formában működő táncműhelynek. 
A Bolero című esten öt kortárs táncszínházi 
darabot visznek színre három felvonásban. Az 
előadás előtt közönségtalálkozóra invitálják az 
érdeklődőket.

Hetek óta kibővített létszámmal 
dolgozik a Székesfehérvári Balett-
színház társulata a Malom utcai 
próbateremben, hiszen immár 
tizenhárom táncművész és hét 
gyakornok alkotja a csapatot. Így 
cselekményes baletteket is színre 
tudnak vinni. Hamarosan pedig 
a társulat első három felvonásból 
álló estjét láthatja a közönség: 
„Október 16-án 19 órakor a Vörös-
marty Színházban lesz látható a 
következő estünk Boleró címmel. 
Itt ismét több egyfelvonásost láthat 
a közönség. A felvonások esetében 
nem egymásra épülő történetről be-
szélünk, hanem különálló előadások-
ról. Ezeket egy-egy szünet választja 
el egymástól. Lesz egy vadonatúj 
egyfelvonásos balett, ez a Zárt 
függönyök címet viseli.” – mondta 
el a próbán Egerházi Attila, a 
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Bokros János emlékezete
vakler lajoS

Nyolcvan éve született Bokros János tanár, 
költő. Alakját és pályáját a Felépítjük a temp-
lomot című zenés irodalmi emlékesten idézték 
meg A Vörösmarty Társaság tanítványokkal, 
pályatársakkal, irodalomkedvelőkkel megtelt 
termében, ahol kiállítás nyílt relikviákból és a 
versekhez kapcsolódó grafikákból.

„Büszke is volt szívem, s az lesz, amíg 
csak élek, mert nekem büszke érzés 
szeretni ezt a népet: belőlük lettem én 
is, köztük vagyok csak itthon, és semmi 
sincs a földön, mi tőlük elszakítson.” 
– idézte köszöntőjében Brájer Éva 

Székesfehérvár őrzi Bokros János emlékét 
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Sárkeresztúr adta, semmihez sem 
fogható világlátásáról, hitvallásáról 
szóló sorait. 
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társa-
ság elnöke emlékező gondolataiban 
a hallgatóság előtt megjelenítette a 
szakrálist és profánt egyszerre magá-
ban hordozó embert, akinek életében 
kiemelt szerepet játszott a hűség. 
A Vörösmarty Társaság termében 
kiállítás is nyílt a költő hagyatéká-
ból – fotókkal, írógéppel, köte-
tekkel – és Varga Gábor Farkas 
képzőművész versekhez készült 
grafikáiból.

Székesfehérvári Balettszínház 
igazgatója.
A Zárt függönyök című egyfelvo-
násosban tíz táncost láthat majd 
a nagyérdemű. Természetesen 

szétnyílik majd a függöny, és egy 
ismeretlen-ismerős világra csodál-
kozhatunk rá: „Nem kevesebbről, 
mint rólunk, emberekről szól a darab, 
hogy mi végre vagyunk itt a földön. 

Mindezt a költészet nyelvén mondja el. 
A zenei világa is erősen költői. Nagyon 
komoly szakmai és művészi kihívások 
elé állítja a társulatot.” – árulta el 
Egerházi Attila. 
Az első felvonás a Blablabla című 
balettal indul, ami humoros módon 
tárja a hétköznapok problémáit a 
nézők elő. Az est második darabja, 
az Aquarell szivárvány egy keser- 
édes hangulat, a felvonást záró 
Csókok pedig vidám tánc-puzzle. 
A második felvonásban a Zárt füg-
gönyök című produkció látható. Az 
estet lezáró harmadik felvonásban 
a Rúzs című darab Ravel Bolerójá-
nak elementáris zenei megnyilvá-
nulásait fogalmazza tánccá. 
A nagyközönség ebben az évadban 
október 16-án találkozhat először a 
társulattal. Az új bemutató előtt kö-
zönségtalálkozót szerveznek, ahová 
várnak minden érdeklődőt, akik 
szeretnének jobban megismerkedni 
a balett világával, szívesen találkoz-
nának az alkotókkal, táncosokkal. 
A közönségtalálkozó este negyed 
hétkor kezdődik a Vörösmarty 
Színház kávézójában.
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Szent Mihály-napi sokadalom és Kutatók éjszakája
Programok szeptember 28-tól október 7-ig

Szabó Petra

Látogatható kiállítások
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Október közepén:
• Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)

Október 26-án:
• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (E-000683/2014/A004)

November 6-án:
• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (E-000683/2014/A059),

• Gyógypedagógiai segítő munkatárs (E-000683/2014/A060)

November-december hónapban:
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015),

• Kazángépész (E-000683/2014/A012),

• Hegesztő (eljárások szerint) (E-000683/2014/A033-A036)

Induló OKJ-s képzéseink:

Bélyegkiállítás a Móri Bornapokon

A Móri Bornapok hosszú évekre visszatekintő hagyománnyal rendelkezik: nívós kultúr-
műsorok, néptáncfesztivál, különböző kiállítások színesítik a hazai és külföldi résztve-
vőknek szánt programsorozatot. A bornapokon ezúttal egy különleges bélyegkiállítást is 
rendeznek, melynek helyszíne a rendezvények központjában lesz, és remélhetőleg olyan 
látogatókat is vonz, akik nem gyűjtők. A kiállítás alkalmából személyes bélyeg és kisív, 
alkalmi boríték, alkalmi bélyegző valamint reprint képeslapok is készülnek. Megnyitó 
október 4-én 16.30-kor a móri régi községházán. A kiállítás október 7-ig látogatható.

Szeptember 28.
XIII. Székesfehérvári Sárkányhajó-fesztivál
13 óra, Csónakázó-tó
A fesztivál keretében rendezik meg az év 
utolsó Nebuló és Kisdiák Kupáját valamint 
az utolsó sárkányhajó-fesztivált is.

Kutatók éjszakája
16 óra, Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara
Az idén a program fókuszában a 
robotok és a mesterséges intelligencia 
lesznek. A látogatók találkozhatnak 
emberszabású, játék- és ipari robotok-
kal. Ezen kívül lesznek előadások és 
bemutatók is.
17 óra, Corvinus Egyetem Székesfehér-
vári Campusa
A program során a felvezető előadásban 
bemutatják a Gyulai István Memorial 
Atlétikai Magyar
Nagydíjról szóló 2018-as aktuális kuta-
tás eredményeit, ezt követően a sport 
hatásairól lesz szó, majd a digitális tech-
nika turizmusban betöltött szerepéről 
beszélgetnek a résztvevők és megismer-
hetik a Felelős Gasztrohőst.

Isten veled, nyár!
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház Díszudvara (rossz idő esetén Szent 
István-terem)
Nyárbúcsúztató koncertet ad a Camerton 
férfikar, mely Székesfehérvár lengyel 
testvérvárosából érkezik. Az opolei kórus 
olasz és lengyel slágereket énekel, de reper-
toárjukban a Gyöngyhajú lány is szerepel 
– magyarul. 

Grabarits Ágnes előadása
17 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
A lelkigondozó, zenész, zenetanár, az Adeia 
Bibliatörténeti Gyűjtemény projektvezetője 
tart előadást Egészség – zene – barokk cím-
mel. A program a székesfehérvári barokk év 
rendezvénysorozata.

Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Csóka Judit a ludakról mesél.

Szubsztancia
18 óra, Pelikán Galéria
Szécsi Katalin Zs. festő- és Szarka Tamás 
keramikusművész közös kiállítása. Látogat-
ható november 2-ig, keddtől péntekig 10-től 
18 óráig.

Szeptember 29.
Séta a mellrák ellen
9 óra, Városház tér, Országalma
Ismét indul a mellrák elleni séta, melynek 
résztvevői a megelőzésre és a szűrővizsgá-
latok fontosságára hívják fel a figyelmet. A 
rendezvény háziasszonya Závodszky Noémi 
színésznő. A séta gyülekezője 8.40-től 
az Országalma mellett lesz, ahol minden 
résztvevő megkapja a szimbolikus rózsaszín 
léggömböt és szalagot.

Richter Egészségváros
9.25, Palotai kapu tér
A szűrővizsgálatokon és előadásokon részt-
vevők a Szent György Kórház támogatásá-
hoz járulnak hozzá.

Szent Mihály-napi Sokadalom
13 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
Program:
13 óra: kemence- és kertikonyha-avató, 
köszöntők
13:15: a Szárazréti Óvoda és a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola Farkas-
vermi úti Tagiskolájának műsora
13:45: Répa, retek, mogyoró – interaktív 
szűlő-gyerek műsor
14:30: Felicita táncklub
15:15: Váradi Eszter Sára és Keller János 
16 óra: Négyen az élen – a Fourtissimo 
koncertje
17 óra: Boka Akusztik és a Boogie Band 
17:45: Táncolkodó Táncegyüttes
18:10: Artons rockzenekar
19 óra: Sapka tűzzsonglőr-bemutató
20 óra: Fenyő Miklós élő koncertje

Megemlékezés a pákozd-sukorói csatáról
9.30, KEMPP
A csatára emlékeznek a Katonai Em-
lékparkban Gyuricza Béla vezérezredes 

emléktáblája előtt. 10 órakor koszorúzási 
ünnepség a csata emlékművénél. Az ese-
ményen részt vesz Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter. 12.30-kor kezdődik a Pákozd 
1848 – A reményt adó győzelem című 
zenés történelmi játék az Esztrád Színház 
előadásában. Sok száz ifjú nemzetőr, 
százötven gyalogos, hetven lovas hagyo-
mányőrző és sok táncos eleveníti fel a 
legendás csatát.

VIII. Székesfehérvári Kamarakórus-fesz-
tivál
14.30, Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház
Kórusműhely Bubnó Tamással (Szent Efrém 
Férfikar), kórusok hangversenye, Vox Mira-
bilis-vándordíj átadása.

Szoborséta a mozdulatlan legendák nyo-
mában
16 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
A városnézés során a résztvevők Székes-
fehérvár híresen szép és érdekes, néha 
elfeledett szobrai mentén járják körbe 
a belvárost. Meséik, legendáik nyomán 
ismerkedhetnek meg a város történetével.

Aurevoir
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Szeptember 30.
Tengerre fel! Mesés várlátogatás.
9 óra, Bory-vár
Irány a fedélzet!

EduShow
11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora.

Lélektől lélekig
19 óra, Jézus szíve templom
Vox Mirabilis Kamarakórus hangverseny-
bérlet. Vendégek: Drahos Rebeka fuvola- 
művész, Zemlényi Eszter énekművész és 
Tabajdi Ádám orgonaművész. Közreműkö-
dik a Vox Mirabilis Kamarakórus, vezényel 
Zemlényi Katica. 

Október 1.
Alakformáló női torna
18 óra, István Király Általános Iskola
Hétfőnként ingyenes alakformáló tornára 
várják a hölgyeket az István Király Általá-
nos Iskolába.

Tíz év fotói a lánglovagokról
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Fotókiállítás Koppán Viktor Dávid fotós, 
önkéntes tűzoltó fotóiból. Megtekinthető 
szeptember 28-ig.

Kiállítás a világhírű kamaszról – nem csak 
kamaszoknak
Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei és számító- 
gépes részlege
Kiállítás Anne Frankról, az íróról. Megtekint-
hető október 29-ig.

Ékszerek és ékszertartók
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
Rózsavölgyi Ágnes kiállítása. Megtekinthető 
szeptember 29-ig.

Selmeczi Anna és Selmeczi Mátyás Ma című 
kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Képzőművészeti tárlat. Megtekinthető 
október 12-ig.

A magyar géniuszok
Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlaton a Magyarországon született tudós 
elmék világraszóló eredményei kerülnek 
bemutatásra. Megtekinthető október 14-ig.

Barokk mennyország – kincsek, rejtélyek a 
Szent István-székesegyházból
Csók István Képtár
A kiállítás szorosan kapcsolódik a székes-
fehérvári barokk év programsorozatához, 
melyet a Szent István-székesegyház befejezé-
sének kétszázötven éves évfordulója inspirált, 
és annak kiemelkedő eseménye. A kiállítás 
fő témája a bazilika barokk műkincsei, de a 
sok kiváló minőségű műtárgy segítségével 
az egész korszak szellemiségét idézi fel, 
teszi átélhetővé annak egyik legfontosabb 
jellegzetessége, a felfokozott vizualitás felől. 
Megtekinthető október 23-ig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. Megtekint-
hető: november 4-ig.

Akit Jeruzsáleminek nevezünk
Csók István Képtár
A rendhagyó tárlat keretein belül bemutatásra 
kerülnek II. András életének legfontosabb 
eseményei. Kiemelt szerep jut szentföldi 
hadjáratának, az Aranybullának és Gertrúd 
királyné szarkofágjának. Izgalmas installációk 
idézik meg a múltat és kalauzolják végig a lá-
togatókat. A kiállítás megtekinthető december 
31-ig, hétfőtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, 
közlekedés, napi 
aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

07:10 A nap témája: 
Mosoly világnapja

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája – 

Mosoly világnapja
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10  Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

19:10  Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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

2018. 9. 30. Vasárnap 2018. 10. 1. Hétfő 2018. 10. 2. Kedd 2018. 10. 3. szerda 2018. 10. 4. CsütörtöK 2018. 10. 5. pénteK

00.0 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Cseke 

András Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka

18:10 Sport műsor 

19.00 Beszélgetés Mits 

Marcival

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Természetesen 

egészségesen Vendég: 

Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk a 

HEROSZ Menhely 

lakóinak. Vendég: 

Krepsz Györgyi

13:10 Műsorvezető: 

Iszkádi Erika

           Vasárnap délutáni 

hangulat, vendégekkel 

négy órában

17.10 Zeneturmix – 

Műsorvezető: 

Kiss György

20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2018. 9. 29. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

07:10 A nap témája: 
Kutatók éjszakája

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
  Benne: Nap témája 

– Kutatók éjszakája, 
riportok a fehérvári 
eseményekről

10:10 Műsorvezető: Bóna Éva
  Benne: Bűvös erdő 

interaktív kiállítás: 
Kovács Adrienn

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divatműsor Vendég: 

Kernya Mariann
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18:10 Nyelvstúdió
19:10  Pénzügyi percek 

Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával 
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája 
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Mesterségem címere 

Vendég: Korik Péter
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

19:10 Tanulószoba 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája 
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Lánglovagok 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

07:10 A nap témája: 
Állatok világnapja

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája – 

Állatok világnapja
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

A zene világnapja
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Városunk iskoláinak kórusai, vegyeskarai, 
zenei együttesei, táncosai egy estén.

Október 2.
Bajos kastélyok
17 óra, Aranybulla Könyvtár olvasóterme
Fertő Imre úti filmjének vetítése az 
Aranybulla Könyvtár Alapítvány Utazni jó! 
sorozatában.

A magyar-horvát kiegyezés
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében Schwaczwölder 
Ádám történész lesz az előadó.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Mandics György: Mátyás király a rovás-  
krónikákban című előadása.

Október 3.
A Szent Efrém Férfikórus hangversenye
19 óra, Szent Imre-templom
Theotokos – Énekek az Istenszülőhöz 
címmel tart hangversenyt a Szent Efrém 
Férfikórus a Szent Imre-templomban a 
magyar katolikus kultúra napjai jegyében. 
Közreműködik a Vox Mirabilis Kamara- 
kórus. 

Beszélgetés Cserna-Szabó Andrással
19 óra, Petz Söröző

Október 4.
Dabóczy Gergely Grafikától festészetig 
2.0 című kiállításának megnyitója
17 óra, Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár olvasóterme
A megnyitót Sipos Mari költő, festőmű-
vész, az Ősfehérvár Alkotóközösség 
vezetője tartja. Közreműködik Dabóczy 
Hanna. A tárlat egy hónapig tekinthető 
meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

Festménykiállítás
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Horváthné Elbert Mária és Horváth 
Péter kiállításának megnyitója.

Színek és fények
17 óra, Aranybulla Könyvtár olvasó-  
terme
Kovácsai Gabriella üvegfestő kiállítása.

Útkereső filmklub
17.30, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház
Most és halálunk óráján – film a rózsa-
füzérimáról.

Nyitott akadémia
19 óra, Művészetek Háza
Pál Feri Hogyan segítsünk önmagunk-
nak és másoknak? című előadása.

Made to break
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Posztmodern dzsesszkoncert.

Október 5.
Gyerekpszichodráma
16 óra, A Szabadművelődés Háza
A rajzos, mesés, játékos foglalkozásokra 6-9 
éves gyerekeket várnak.

Online gyerekek és offline szülők
17 óra, Németh László Általános Iskola
Tari Annamária előadása.

Kalmár Lajos Gábor Nagyvadak című 
fotókiállítása
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Kalmár Lajos Gábor vetítéses előadást tart, 
melyből kiderül, hogy a természetfotózás 
komoly előkészületeket igényel. A tárlat a 
hónap végéig látogatható.

Október 6.
Nagy őszi gardróbfrissítés
9 óra, Civilközpont
Megunt, kinőtt, sosem hordott ruhadara-
bok, kiegészítők vására.

Fekete szombat
10 óra, Hiemer-ház
Idén első alkalommal kerül megrendezésre 
a fehérvári Fekete szombat a kávé jegyében.
Minden a kávéról, a kávézásról szól a kávé-
szemtől a tejhabfelhőig.

Deepartment
22 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Modern elektronikus zenei koncert.

Jonas Kaufmann – Csillagok alatt
Szeptember 28. 18 óra
Komolyzenei koncertfilm.

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
Szeptember 28. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai zenés vígjáték.

A hihetetlen család 2.
Szeptember 29. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs 
film.

A hely
Szeptember 29. 18 óra
Feliratos olasz vígjáték.

Könyvklub
Szeptember 29. 20 óra, október 5. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai vígjáték.

Napszállta
Október 1. 18 óra, október 6. 19.30
Magyar-francia dráma.

Egy fantasztikus nő
Október 1. 20.30
Feliratos chilei-német-spanyol-amerikai film- 
dráma.

Három nő
Október 2. 18 óra
Feliratos iráni dráma.

Könyvesbolt a tengerparton
Október 2. 20 óra
Feliratos angol dráma.

Izlandi amazon
Október 4. 18 óra
Feliratos izlandi akcióthriller.

Skate kitchen
Október 4. 20 óra, október 6. 18 óra
Amerikai dráma.

Barátom, Róbert Gida
Október 6. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai animációs vígjáték.
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Múlt heti rejtvényünk az elektromos autókkal foglalkozott. Az első ilyen autót még a 
19. század végén egy Thomas Parker nevű feltaláló alkotta meg nagyjából egyidőben 
az első benzines kocsikkal. A huszadik századot ugyan ez utóbbi változat uralta, de a 
kilencvenes évek végén a kimerülő kőolajmezők és a környezetvédelem miatt a villany-  
autó ismét középpontba került. Az első megfejtésből kiderült, melyik cég gyártotta 
belőle az első szériát: General Motors. 
A második rejtvény annak az alkatrésznek a nevét rejtette, ami az elektromos autó 
lelke: lítiumion akkumulátor. 
A 21. században több nagy autógyártó is piacra dobta saját modelljét. A harmadik 

megfejtésből kiderült, 2015-ben globálisan hány villanyautó volt az utakon: egymillió 
darab.
Mostani újságunk fókuszában egy különleges projekt áll, mely több száz általános és közép-
iskolás diákot visz közelebb a színházi élményekhez. A közös munka végeredménye pedig 
nem más, mint egy színdarab, melyben fehérvári diákok mutatják meg tehetségüket. Első 
feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, milyen elnevezést kapott ez a program.
A rejtvény második megfejtése az a színmű, amit először vittek színpadra ebben a 
közös produkcióban.
Végül magára az ötletgazdára vagyunk kíváncsiak. Ki ő?
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Fahéjas tönkölychurros

Hozzávalók egy adaghoz

A tésztához:
• hetven gramm tönkölyliszt
• negyven gramm vaj
• húsz deka cukor
• egy tojás
• kb. egy deci víz
• egy csipet só
• bő olívaolaj a sütéshez

A forgatáshoz:
• egy evőkanál őrölt fahéj
• négy evőkanál cukor

Churros: a tízperces fánk

A churrost forró olívaolajban kell kisütni

Friss gyümölccsel és mentával is nagyon finom A churros és a baracklekvár remekül illik egymáshoz

A fotózásra szánt adag pár perc alatt elfogyott...

kurucz tünDe

A spanyolajkúak egyik legkedveltebb édessége 
a churros, amely egy forró olajban kisütött 
fánkszerű tészta. Mivel rendkívül könnyen, 
tíz perc alatt össze lehet dobni, ezért mára kis 
túlzással az egész világot meghódította.

A churra juh ihlette

Hogy az első churrost ki készítet-
te, nem lehet tudni. A spanyolok 
szerint évszázadokkal ezelőtt a 
hegyekben legeltető pásztorok ta-
lálták fel, akik a tűz fölött egyszerű 
kenyeret akartak sütni. Hosszas 
próbálkozások és kudarcok során 
rájöttek, ha hosszúkás, csillagfor-
májú tésztát készítenek, könnyeb-
ben átsül a belseje úgy, hogy a 
kérge ropogós marad. Mivel a ke-
nyérke alakja hasonlított a birkák 
szarvára, ezért az általuk legeltetett 
churra fajtájú birkáról churrosnak 
nevezték el.
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Vagy Kínából érkezett?

A portugálok szerint az „ős-
változat” receptjét még ők 
hozták Kínából. Az eredetileg 
sós, youtiao névre hallgató étel 
később vált a spanyol pásztorok 
kedvenc édességévé. Eredet ide 
vagy oda, a churros igazán akkor 
terjedt el, amikor a spanyol és 
a portugál nemesek elkezdték a 
tésztarudacskákat csokoládéba 
mártogatni.

Sajtos, gyümölcsös vagy vaníliás

Ma a churrosnak tengernyi válto-
zata létezik. Spanyolországban a 
tészta vastagsága és alakja szinte 
városonként változik. Sevillában 
például spirál alakban sütik ki. 
Kelet-Andalúziában lazább tésztá-
val dolgoznak, ezért vékonyabbak 
a rudacskák és teljesen sima a 
felületük. Kubában gyümölcslek-
várral, Brazíliában csokoládéval, 
Mexikóban vaníliakrémmel töltik. 
Kolumbiában cukros tejjel teszik 
fényessé a felületét. Uruguay-ban 
pedig sós-savanyú, sajttal töltött 
változatot is készítenek.

Van tojás, nincs tojás

A spanyolok a churrosba sohasem 
tesznek tojást, csak olívaolajat. 
Ettől lesz az egész ropogós. Az 
amerikai kontinensen kerülhet bele 
tojás is, és olaj helyett vajjal lazítják 
a tésztát, így sokkal könnyedebb 
lesz a végeredmény.
Mi most az amerikai változatot 
készítettük el, amit aztán fahéjban 
forgattunk meg és házi barack-  
lekvárral kínáltunk.

Egy nyeles fazékban felforraljuk 
a vízben a vajat, a cukrot és a sót. 
Egy főzőkanállal sűrűn keverjük, 

nehogy leégjen az alja. Amikor a 
massza elkezd forrni, kisebb lángra 
tekerjük a tűzhelyt, és hozzáadjuk 
a lisztet. Addig keverjük, amíg 
az egész tésztagombóccá nem áll 
össze. Ez nagyjából két perc. Utána 
lehúzzuk a fazekat a tűzről. Várunk 
néhány percet, majd belekeverjük a 
tojást. A tésztát hagyjuk nagyjából 
negyed órát hűlni!
Közben előkészítünk egy nagyobb, 
csillagfejű habzsákot. Ha műanyag 
zsákkal dolgozunk, akkor célszerű 
a pótzsákokat is kikészíteni. A tész-
tát nem olyan könnyű átnyomni, 
ezért a nejlon viszonylag könnyen 
kiszakad.
Egy wokban vagy más magas falú 
edényben felforrósítjuk az olíva- 
olajat, és közvetlenül belenyomjuk 
a nagyjából öt-hat centi hosszú 
tésztarudakat. (A bátrabbak akár 
kört is formázhatnak belőle.) Nagy-
jából három-négy perc alatt arany-
barnára sütjük. A churrost ezután 

megforgatjuk a fahéjas cukorban, 
és még melegen lekvárral vagy 
csokoládépudinggal tálaljuk.



16 2018.09.27.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: M
ol

ná
r A

rtú
r

„Független közéleti szereplő csak a mesében létezik” Városismereti vetélkedőt indít a város

Bobory Zoltán ezúttal Róth Péterrel beszélgetett

Szerda reggel az Árpád Szakképző Iskolából indult útjára a Siklósi Staféta. A kezdeményezés 
célja, hogy hírét vigye a középiskolákban a Sikósi Gyula professzor nevét viselő városismereti 
versenynek, melyen huszonegy székesfehérvári intézmény diákjai mérettetik meg magukat.

lugosi balázs Szabó Petra

Kedd este Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere 
volt az évad első disputájának vendége az Öreghegyi 
Közösségi Házban. Az est házigazdája Bobory Zoltán, 
a Vörösmarty Társaság elnöke volt, aki diákévekről, 
közéletről, kultúráról és városfejlesztésről is kérdezte 
vendégét.

„Magamat politikusként határozom meg, 
független közéleti szereplő csak a mesében lé-
tezik, mindenkinek van egyfajta világnézete.” 
– válaszolta a házigazda közéleti-politikai 
alapállásra vonatkozó kérdésére Róth 
Péter, majd így folytatta: „Már középis-
kolában érdeklődtem a közélet iránt, családi 
indíttatásból is. Pannonhalmára jártam 
– 1994-től 1998-ig, tehát a Horn-kormány 
négy éve alatt – amely egy viszonylag zárt 
közösség, de nem elzárt: komoly lehetőséget 
biztosít a fiataloknak, hogy saját érdeklődési 
területükön kibontakozhassanak. Nap mint 

Siklósi Gyula nevét viseli az a városismereti 
vetélkedő, ami idén indul, és a középiskolásokat 
célozza meg. A megmérettetés új szemszögből kö-
zelíti meg Székesfehérvár történelmét. A fiatalok-
nak szükségük lesz telefonjaikra, kreativitásukra, 
művészi vénájukra és persze tudásukra.

Geocaching, online képzések, 
filmkészítés – többek között ilyen 
elemei is lesznek annak a város- 
ismereti versenynek, mely idén 
októberben indul. A vetélkedő II. 
András és IV. Béla korszakát járja 
körbe többek között zenei, gasztro-

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Amit kínálunk:
•  megemelt, versenyképes fizetés,  

260 000 Ft bruttó alapbér,
•  átlagon felüli műszakpótlék: 

20% délután, 60% éjszaka,
•  jelenlétösztönző: 

évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
•  negyedéves bónusz: maximum 42%,
•  cafeteria: éves bruttó 300 000 Ft,
•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  

bruttó 50 000 Ft,
•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap  

dolgozója (negyedévente bruttó 10 00 Ft),
•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod az 
allasfehervar@mdlz.com e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8. postacímre.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között 
lehet a +36-22-513-740 számon.

Várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

ELEKTROMOS 
ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe. 

Székesfehérvári székhelyű, tehergépkocsik javításával foglalkozó 
DEPÓNIA Nonprofit Kft. keres

AutÓSzErElőt éS 
AutÓvIllAmoSSágI SzErElőt.

Elvárás:
• Szakirányú  középfokú végzettség
• Szakmában eltöltött idő min 5-10 év
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Előny:

AutÓSzErElő
• Hidraulika rendszerek javításában szerzett tapasztalat
• Ív-lánghegesztő végzettség
• Targoncavezetői érvényes engedély
• Hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat
• C kategóriás jogosítvány

AutÓvIllAmoSSágI SzErElő
• Autószerelési ismeretek
• Hidraulikus rendszerek elektromos szerelésében való jártasság
• Műszerész végzetség
• Diagnosztikai ismeretek

Amit ajánlunk:
• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Stabil hosszú távú  munkavégzés lehetősége
• Vidékről történő munkába járás támogatása
• Képzett jó kollektíva

 Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk.

nap elejétől a végéig elolvastam a Magyar 
Nemzetet. Innen tájékozódtam, hogy mi van 
az országban, a világban. 1998-ban az érettsé-
gi után azon a napon költöztem haza, amikor 
megalakult az új országgyűlés. Másnap besé-
táltam a Piac téri Fidesz-irodába. Kampányok 
jöttek-mentek, majd 2002-ben Gógl Árpád 
felkért, hogy segítsem a parlamenti munkáját. 
2006-tól a megyei közgyűlés akkori elnöke, 
Balogh Ibolya mellett dolgoztam, egészen 
2010-ig. Akkor ősszel a városi közgyűlésben 
mandátumot szereztem.”
De Róth Péter nemcsak képviselő, 
hanem Cser-Palkovics András felkérésére 
alpolgármester is lett, az önkormányzat 
társadalmi kapcsolataiért felel. Ezzel 
kapcsolatban kiemelte: „Nagy dolognak 
tartom, hogy Fehérvár polgármestere évente 
háromszor a Facebookon is tart fogadó- 
órát. Szakemberek segítségével ott és akkor 
válaszolunk mindenkinek, és amint tudunk, 
cselekszünk.”

nómiai, gyermeknevelési, öltözkö-
dési és sportolási szempontból. A 
versenyre a fiatalok egy bemutat-
kozó videóval nevezhetnek. Majd 
novemberben, decemberben és 
januárban online előadások segítik 
a felkészülést az elődöntőre, ahon-
nan a nyolc legjobb jut tovább a 
döntőbe, ami egy igazi showműsor 
lesz. A verseny tétje egy külföldi 
utazás, de műszaki cikkek, kultu-
rális programokra szóló belépők, 
fesztiválbérletek és különféle aján-
dékcsomagok is gazdára találnak 
majd a legkitartóbb és legügyesebb 
csapatok között.
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Infokommunikációs segédeszközök mozgáskorlátozottaknak

Új udvar a Munkácsyban 

Huszonöt éves a ráchegyi nyugdíjasklub

Szeptemberben biztonságos, esztétikus udvar fogadta a gyerekeket a Munkácsyban. Széles- 
körű összefogással újították fel az általános iskola alsós udvarát. Kiépült az iskola hátsó udva-
rának csapadékvíz-elvezető rendszere, a fák alatt vastag, szintkiegyenlítő zúzottkő ágyazatot 
építettek és járdákkal összekötött, térköves játszószigeteket alakítottak ki, továbbá új kosár-
labdapalánkokat szereltek fel. A felújítást több cég és magánszemély illetve a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ is jelentős összeggel támogatta.                                                          Forrás: ÖKK

Összesen negyvenhá-
rom bejegyzett taggal 
büszkélkedhet a Ráchegyi 
Nyugdíjasklub, akik közül 
valamennyien a negyed-
százados évforduló megün-
neplésén is jelen voltak. 
Sokan már több mint húsz 
éve tagjai az egyesületnek, 
mely évről évre érdekes 
programokkal, vetélkedők-
kel, orvosi előadásokkal és 
kirándulásokkal is készül a 
tagok épülése és szórakoz-
tatása érdekében.       B. Z.

A Gebotech Kft. munkatársat keres
lovasberényi telephelyére az alábbi pozíciókba:

HEGESZTŐ
LAKATOS

elektródával hegeszteni tudó
NYOMÁSPRÓBÁZÓ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649 
telefonszámon vagy a hr@gebotech.hu email címre.

www.gebotech.hu 
8093 Lovasberény,

Lujza major
Hrsz. 0127/11

További információ a Széphő Zrt.-ről a 
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Új kazánok biztosítják a meleget

Két új gázkazánnal gazdagodott a szedreskerti 
fűtőmű. A Széphő Zrt. beruházásának köszönhe-
tően tovább nő a telephely kapacitása.

A meglévő öt megawatt teljesít-
ményű kazán mellé építették be a 
két új hőtermelő egységet. Ezáltal 
megháromszorozódik a Szeder utcai 
fűtőmű kapacitása. 
„Lecseréltük a koros, negyven év fölötti 
kazánjainkat. A tavalyi évben érkezett 
egy öt megawattos kazán, az elmúlt 
héten pedig további kettőt üzemeltünk 
be. A tizenöt megawattos beépített telje-
sítmény a hőkörzet csúcshőigényének a 
tizenöt-húsz százalékát tudja kielégíte-
ni.” – mondta el lapunknak Szauter 
Ákos, a Széphő Zrt vezérigazgatója. 
A kazánok bekötését és a próbaidő-
szakot követően még idén megkez-
dődhet a hőtermelés a telephelyen. 
Szauter Ákos hozzátette: a több mint 
kétszázmillió forintos beruházás-
nak köszönhetően a szedreskerti 
fűtőmű nagyobb részt kap a város 
hőellátásában: „A több lábon álló 
hőtermelés nagyobb üzembiztonságot 

Schéda Szilvia

Daru emeli a helyére az új kazánt. A szed-
reskerti kazánház is bekapcsolódik a városi 
távhőszolgáltatásba.

jelent, mert bárhol, bármilyen meghi-
básodás van, egy másik fűtőmű be tud 
lépni a rendszerbe. Másrészt a vizet 
sem kell keringetni a városban hosszú 
kilométereken keresztül ahhoz, hogy a 
legtávolabbi pontot is elérjük. Így például 
a Szedreskertet már ebből a kazánházból 
tudjuk ellátni.” 
Székesfehérvár alaphőellátása 
mostantól három telephelyről valósul 
meg: a Bakony utcai és a tóvárosi 
egységek mellett hamarosan a szed-
reskerti kazánházból is kapjuk majd 
a meleget, míg a Király sor kazánjai 
jelentik a tartalékot.

Ké
p:

 M
eg

ye
ri 

Zo
ltá

n

Fo
tó

:  B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

rába henrietta

A mozgáskorlátozottak mindennapjaiban 
nyújtanak segítséget számítógéphez csat-
lakoztatható újfajta eszközök: nagy méretű 
billentyűzet, egér és gomb. A Mozgáskorlá-
tozottak Egyesületeinek Országos Szövet-
sége Korlátok nélkül című programjának 
lehetőségeit a munkatársaktól ismerhették 
meg az érintettek a Viktória Rehabilitációs 
Központban.

Ez egy olyan eszköztámogatás, 
amellyel a fogyatékkal élők a 
mindennapokban könnyebben 
tudnak közügyeket intézni. Csiz-
madia Péter, a Korlátok nélkül 
projekt menedzsere elmondta: 

„Minden fogyatékos embertársunk, 
aki mozgásában korlátozva kénytelen 
élni mindennapjait, olyan speciális 
kiegészítőkkel felszerelt számítógépet 
kaphat, amit használni tud.” Ezek 
az eszközök az országban hatszáz 
mozgássérült számára érhetők el 
a programon keresztül 2021-ig. A 
cél, hogy az önállóságot, az önren-
delkezést, a társadalmi felzárkó-
zást támogassák a projekttel.
A Mozgáskorlátozottak Egyesü-
leteinek Országos Szövetsége az 
eszközök biztosítása mellett sors- 
társi segítséget is nyújt a projekt 
alatt. Két évig mentorok segítik az 
igénylőket. A programra október 
közepéig még lehet jelentkezni.
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Két keréken demonstráltak

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

Horoszkóp
szeptember 27. – október 3.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nehéz időszakot élhet meg a munkahelyén. Talán túl 
sok a munka, a felelősség, túl szűkösek a határidők 
vagy más miatt érezheti azt, hogy a feje tetejére állt az 
egész hely és bolondokháza van. Igyekezzen terveket 
készíteni, betartani a kitűzött célokat, és ne kapkodjon!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Szerencsés hét elé néz, ugyanis több dologban is sikerek fogják 
érni. Viszont érdemes lenne jobban odafigyelnie a környezetére 
és segíteni ott, ahol tud. Ha úgy adódik, ne térjen ki a beszélgeté-
sek alól, ugyanis úgy kaphat segítséget, tanácsot másoktól, hogy 
nem is kérte, de mégis értékes információként könyvelheti el. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Azt érzi, hogy változtatnia kell. Készen áll arra, hogy meg-
reformálja az életét, véget vessen annak, aminek nem látja 
értelmét. Egyesek még arra is rászánják magukat, hogy elköl-
tözzenek és másutt keressék a boldogságukat. Mindenképpen 
gondolja át, mire készül, és hosszú távra tervezzen! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Mostanában elhanyagolta a testi és lelki szükségleteit, aminek az 
lehet a vége, hogy ágyban köt ki. Nem ártana észrevennie, mik 
azok, amikkel mérgezi magát vagy legalábbis energiát von el 
magától. Egy alapos életmódváltásra lenne szüksége, ami segítene 
abban, hogy egészségesebb legyen és több energiára tegyen szert.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ön is érzi, hogy megtalálta a lelki békéjét, aminek köszönhe-
tően mindenkivel kedves és türelmes. Eddig sem volt ezekkel 
gondja, de most igazán az, és nem vár cserébe semmit. 
Egyszerűen megtalálta a pozitív gondolkodásának titkát, és 
végre képes arra, hogy szívből mosolyogjon az egész világra.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Semmi sem alakul a kedve szerint, kezd betelni a pohár. Bosszantja 
a környezete vagy éppen a saját sikertelensége. Nem találja a 
helyét, szíve szerint elmenekülne és vissza se nézne. Ha lehetősége 
van rá, menjen el egy-két napra kikapcsolódni, hogy le tudjon 
higgadni, és átgondolja, mit is szeretne igazából.

Veterán csodakocsik rajtoltak Fehérvárról 

Egy ilyen autónak a motorja külön esztétikai élmény

A mezőnyben feltűntek amerikai, olasz, angol, francia és német járműcsodák is

Az európai mobilitási hét keretében megrendezett Critical mass kerékpáros felvonulás a 
Haleszból indult szombaton délután. A legtöbben kerékpárral, de voltak, akik rollerrel, 
görkorcsolyával, tandemmel „demonstráltak”. A szervezők legfontosabb célja az autósok 
figyelmének felkeltése és a balesetek csökkentése volt.  

láSzló-takácS kriSztina

A Total Chrono Classic túraverseny az Oldtimer Szuperkupa, Magyarország legnagyobb veterán- 
autós túraverseny-sorozatának egyik utolsó futama, ahol a gyönyörűen restaurált és műszakilag 
kiváló állapotban lévő autók nemcsak kiállításszerűen láthatók, hanem működés közben is 
megcsodálhatók voltak. Idén is Székesfehérvárról rajtolt el a mezőny. A Csónakázó-tótól mintegy 
száz veteránautó és különleges youngtimer indult neki a klasszikus verseny Balatonlelléig tartó 
távjának.
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Óvodások lepték el a Gáz utcát

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Újabban egy kicsit háttérbe szorítja a családot, és 
a barátokat, kollégákat, esetleg a társasági esemé-
nyeket részesíti előnyben. Nem az a baj, hogy él és 
kapcsolatokat ápol, hanem hogy hirtelen a szerettei 
elhanyagolva érezhetik magukat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Mostanában egy kissé fáradékonyabb, levertebb lehet. 
Ne ijedjen meg, nem jelenti azt, hogy le fog betegedni, 
de érdemes odafigyelni ezekre a jelekre és kicsit fékeznie. 
Szánjon a héten magára több időt, foglalkozzon olyan 
dolgokkal, amikkel igazán szeretne, és amik feltöltik.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vegye észre, hogy zavarja a környezetét a viselkedése! 
Mostanában Ön akar irányítani, már-már dirigálni, és 
valósággal rátelepszik az emberekre. Ha nem változtat 
ezen, akkor nem csak veszekedésekre kell számítani, 
de sokak támogatását, szeretetét is elveszítheti. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kétszer is gondolja meg, mire alapoz. Ne dőljön be a 
gyors vagy könnyű pénzszerzési lehetőségeknek vagy 
azoknak a munkalehetőségeknek, amelyek túl jól hang-
zanak. Mindig csak megerősített forrásoknak higgyen, 
máskülönben könnyen rászedhetik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nem kimondottan jellemző Önre, de a héten mégis 
igaz lesz, hogy mindennek tud örülni. Minden rossz- 
ban meglátja a jót is, képes kellő humorral kezelni 
a problémákat, az akadályokat, és még arra is jut 
energiája, hogy mások életébe egy kis fényt vigyen.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Színes és izgalmas társasági életét él. Jót tesz Önnek a környe-
zet, amiben szeretik, elfogadják és elismerik. Egyre erősödik 
az önbizalma és a hangulata is napról napra jobb. Mindemel-
lett értékes beszélgetésekben lehet része a napokban, és sok 
hasznos tanáccsal, bölcsességgel lehet gazdagabb.

Kívül is, belül is meg lehetett nézni, milyen járgányokkal utaztak a múlt század első felében

Egy ilyen oldalkocsis motor nemcsak szép, de romantikus is Viszlát Balatonlellén!

A veterán járműcsodákat Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics András 
polgármester rajtoltatták el

Apró motorosok, rolleresek és biciklisek lepték el múlt pénteken a Gáz utcát: az európai 
mobilitási hét keretében pattantak a gyerekek a járművekre. A város ezzel is a megnö-
vekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra valamint a 
fenntarthatóság fontosságára hívta fel a figyelmet az autómentes napon.                     D. R.
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Ercsi – báró Eötvös József családi környezetéről
Kastélyok és életek

Lilien báró és Eötvös Lóránd

A negyvennyolcas forradalom évében szüle-
tett Eötvös Loránd Heidelbergben doktorált, 
tizenhat évig volt a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, és Wekerle második 
kormányában vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri posztot töltött be. Nevét ma is őrzi 
Magyarország egyik legnagyobb egyeteme. 

Séllei erzSébet

Időznünk érdemes még egy gondolat 
erejéig Eötvös József családjánál, foly-
tatva a róla szóló megemlékezést. Családi 
környezete legalább olyan izgalmas, mint 
az élete. Anyai nagyszülője, Lilien József 
báró korának legnépszerűbb mezőgaz-
dásza, aki üzleti és baráti kapcsolatain 
keresztül kibővítette az unoka látókörét és 
emberszeretetre, türelemre tanította. Fia, 
Eötvös Loránd az élet örömeit, kihívásait 
élvező sportember, világhírű fizikus. Róluk 
szól az írás.

Eötvös József apai nagyanyja, 
a sályi birtokán élő Szepessy 
Mária – aki férje császárhűsége 
ellenére ki nem állhatta a néme-
teket – Lilien Józsefet tartotta az 
egyetlen tisztességes német em-
bernek. Az ercsi báróról először 
az alcsúti uradalom kiépítésével 
kapcsolatban hallottam. Minta-  
gazdaságának híre gyorsan 
terjedt. József nádor főherceg 
a munkálatok során Lilien 
tanácsait kérte ki és követte 
hűen. Martonvásári szomszéd-
ja, barátja, Brunszvik Ferenc 
gróf elsőként hasznosította az 
általa bevezetett reformokat, de 
Metternich herceg a Kressó me-
gyében fekvő birtokain is Lilien 
báró útmutatásait vette igénybe.   
A westfáliai származású nemes 
Lilien család 1756-ban – három 
évvel azután, hogy megszületett 
Lilien József – nyerte el a biro-
dalmi báróságot. Lilien József 
1805-ben magyarországi honos-
ságot kapott. Felesége, Szapáry 
Julianna grófnő révén került Er-
csibe, és 1828-ban bekövetkező 
haláláig itt gazdálkodott a 23-24 
ezer holdas területen, amit ma-
gas bérleti díj ellenében bérelt 
apósától, Szapáry Pétertől, majd 
sógorától, Szapáry Vincétől. 
Az addig főleg birkalegelőként 
használt területen megterem-
tette az ország egyik első angol 
mintájú virágzó gazdaságát. Jó-
kor volt jó helyen. A napóleoni 
háborúk miatt minden termény 
eladhatóvá vált a piacon. A nagy 
kiterjedésű területet a műve-
lés szempontjából több részre 
bontotta. A ma Sinatelepként 
ismert, gyakori áradásnak kitett 
kisbesnyői részen a ménes és a 
gulya legelt, Savanyúréten épült 
ki a központi major. Épületeinek 
elhelyezésénél figyelembe vette 
a tűztávolságot és az istállók 
miatt az uralkodó szélirányt. A 
feljavított juhállomány után a 
külön szakember által gondosan 
kezelt gyapjút Londonban is 
értékesíteni tudta. A szeszfőzde 
moslékja és az olajütő malom 
olajpogácsája a disznókat 
hizlalta. A neves iregi ménesből 
hozatta a tenyészlovakat. A sváj-
ci mürzthali, jól tejelő tehenek 
tejéből sajt és túró készült a 
pesti piacra. A trágyát elterítette 
a szántóföldeken. Csak azokat 
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a kisebb területeket pihentet-
te ugarként, ahová nem jutott 
trágya. A rosszabb földeken 
elsőként hozott létre mestersé-
ges legelőket.   
Bevezette a vetésforgós mű-
velést. A növénytermesztést 
gépesítette. Külföldről hozatott 
sorvető gépet. Elsőként húztak 
a térségben lovak fogatos kapát, 
azaz ekekapát. Cséplőgépet 
alkalmazott, amíg az tisztá-
zatlan körülmények között le 
nem égett. A különlegességnek 
számító olajütő malmában a 
hidegen és melegen sajtolás 
technológiáját alkalmazta. A 
repcemagból világítóolajat saj-
tolt. A napraforgómagból a biro-
dalom legjobb minőségű étke-
zési olaját nyerte ki. Olajsajtoló 
üzeme a len és a mák olajának 
kisajtolásával is kísérletezett. 
Olajtermékeit a bécsi, budai és 
pesti valamint a székesfehérvári 
piacok vették fel. Martonvásár 
ura, Brunszvik Ferenc angol 
vendégével külön azért látoga-
tott Ercsibe, hogy Lilien olajütő 
malmával eldicsekedjék. A 
majorságban működő szeszfőz-
dékben a helyben termelt burgo-
nyából főztek alkoholt. A likőrt, 
puncsot, rumot és kölnivizet 
Bécsben adták el. Sörfőzde és 
élesztőgyár is működött a Lilien- 
féle uradalomban. Érdekesség-
ként: az itt vándorlegényként 
dolgozó Haidekker József későb-
bi sörfőző mester vásárolta meg 
1876-ban a sörházat. 
Lilien báró kínai olajretek, 
káposztarepce és vadrepce ter-
mesztésével is próbálkozott. A 
gazdaság legsikeresebb termé-
nye a vörös színű, textilfestésre 
szánt festőbuzér volt, melyet 
porítva árult. A bakonyi betyár 
Sobri Jóskáról nemrég írtunk. 
Előszeretettel rabolt nemes asz-
szonyoktól divatos vörös színű, 
„bécsi” kendőket, hogy a szegé-
nyebb leányokat, asszonyokat 
ezzel kényeztesse. Feltehetően 
Ercsiből származhatott a Bécsbe, 
Prágába küldött festék, melynek 
növényi hordozóját még Lilien 
báró halálát követően is, 1836-ig 
itt termesztették. Kísérletezett 
indigónövénnyel és dohány-
termesztéssel is. A Lilien-ura-
dalomban zajlottak a magyar 
répacukorgyártás első kísérletei 
– inkább kevesebb, mint több 
sikerrel.   
Lilien jól képzett és jól meg-  
fizetett gazdatiszteket állított a 
majorságok élére. Tudta, hogy 
robotra korszerű mezőgazda-
ságot nem alapozhat, mégsem 
nélkülözhette: minden munka-
erőre szüksége volt. A minőségi 
munkákra fizetett mezőgazdasá-
gi munkásokat fogadott. Aratóit 
Budáról, kaszásait a Felvidékről 
szerződtette. Árokásásait és a 
faültetéseket a budai gránátos 
katonákkal végeztette József 

nádor engedélyével. 1828-ban 
bekövetkező halála után az új 
birtokosok – Eötvös Ignác és 
Eötvös Dénes – kevésbé jól 
szervezett uradalma erősen a ro-
botra épült, melynek a jobbágy-
felszabadítás vetett véget.  
Lilien bárónak köszönhetően Er-
csiből terjedt el Fejér megyében 
az okszerű, modern gazdálko-
dás. A halála után a szétziláló-
dott ercsi birtokot 1845-ben báró 
Sina György Simon vásárolta 
meg és virágoztatta fel ismét. 
Fia 1859-ben Ercsiben szervezte 
meg az ország első ekeverse-
nyét, mely valóságos nemzeti 
ünnepéllyé vált. Sina így adózott 
elődje emlékének.   
Eötvös József politikus, jeles 
író és költő életének fő műve 
fia, Eötvös Loránd Ágoston. 
1848-ban, a forradalom évének 
nyarán született meg a budai 
Svábhegyen. Az újszülött az 
Ágoston utónevet keresztapja, 
Trefort Ágoston után kapta. 
Apját Ercsihez ekkorra már csak 
az emlékek kötötték. A kivételes 
tehetségű Lilien báró kivételes 
tehetségű dédunokája a ter-
mészettudományok bűvkörébe 
került, ezért a megkezdett jogi 
tanulmányok alól apja felmen-
tette. A heidelbergi egyetemen 
akkoriban három világhírű 
tudós tanított. Két hallgató dip-
lomázott egyidőben summa cum 
laude eredménnyel, mindkettő 
magyar: Eötvös Loránd fizikus 
és Kőnig Gyula győri illetőségű 
matematikus. Eötvös itthon be-
iratkozott a bölcsészkarra, hogy 
az egyetemi katedrára magán-  
tanári képesítést szerezzen. 
Jedlik Ányos nyugalomba vonu-
lása után készen állt a kísérleti 
fizikai tanszék vezetésére.

Alig múlt húszéves, amikor a 
kapillaritás jelenségének tanul-
mányozásába kezdett. Az általa 
kidolgozott mérési módszerrel 
elméleti úton felismerte, hogy a 
folyadékok felületi feszültsége 
és molekulasúlya között ma-
tematikailag meghatározható 
összefüggés van. Ez az Eötvös- 
féle törvény. A földfelszín alatti 
rétegek sűrűségváltozásának 
(a gravitációs tér változásának) 
mérésére megszerkesztette világ-
hírű ingáját, mellyel a földkéreg 
mélységeibe enged betekintést, 
„ahová szemünk nem hatolhat és 
fúróink el nem érnek”. Amerika 
leggazdagabb kőolajforrásait 
ezzel az ingával tárták fel. Ezzel 
vette kezdetét a nyersanyagkuta-
tó geofizika. Már Newton – majd 
később Einstein – ösztönösen 
ráéreztek a relativitáselmélet 
alapjaira. Newton törvénye sze-
rint a testek gravitációs vonzása 
arányos a tehetetlen tömeggel és 
független a test anyagi minősé-
gétől. Eötvös Loránd ingájának 
továbbfejlesztésével képes volt a 
newtoni törvény – „a tehetetlen 
és súlyos tömeg arányosságá-
nak-azonosságának” – kísér-
leti igazolására, ami a magyar 
kísérleti fizika egyik csúcstelje-
sítménye. Végül az Eötvös-effek-
tus kifejti, hogy a járműveken 
kelet vagy nyugat felé haladva 
látszólag eltérő a gravitáció, 
mivel a föld forgásából adódó 
centrifugális erő megváltozik. 
Ennek alapján a kelet felé mozgó 
test súlya csökken, a nyugat felé 
mozgó pedig növekszik.
A kísérletezés mellett a felüdü-
lést az jelentette számára, ha a 
hajnali órákban a múzeum háta 
mögötti Nemzeti Lovarda Szent-
király utcai hátsó kapuján erős 
irlandi lován kilovagolhatott a 
rákosi rétekre két felnőtt lányá-
val. Délután az „öregúr” a régi 
versenytérre, a „ligeti” pályára 
ment lova hátán gyönyörködni 
és fogadni. Megnézte, milyen 
lova fut Festeticsnek, Forgách-
nak, Springernek, mennyi teher 
van a ló hátán, kik ülik meg, 
majd egy ötkoronást feltett a 
kiválasztott lóra. A hatodik fu-
tamnál csendesen hazalovagolt. 
Frissen, kipihent fejjel tért visz-
sza laboratóriumába dolgozni. 
Kerülte a „legfelsőbb négyszáz” 
barátságát és társaságát. A ló és 
a lovaglás volt az egyetlen arisz-
tokratikus szokása. A másik az 
arisztokratikusnak éppen nem 
nevezhető hegymászás. Olasz-
országban a 2837 méteres Cima 
di Eötvös viseli nevét. Csak 
érdekességként említem, hogy 
egy ercsi orvos, Tauscher Frigyes 
felesége volt az első magyar nő, 
aki 1881-ben megmászta Euró-
pa legmagasabb hegycsúcsát, a 
4807 méter magas Mont Blanc-t. 
Hamarosan Eötvös Loránd 
lányai is követik példáját.
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A cowboy jobb és bal keze: középen Jim Ward vezetőedző, jobbján a védelemért felelő Boda 
Gábor, balján pedig Pál Tibor Kornél, a klub elnöke

Kemény cowboy az Enthroners élén
néMeth krisztián

Neves amerikai vezetőedzővel vág neki a 
felkészülésnek a Fehérvár Enthroners, mely 
új védőkoordinátort is igazolt egy sokat 
bizonyított hazai szakember személyében. 
A hazai élvonalban és az osztrák harmadik 
ligában szereplő együttesnek a bajnoki cím 
megszerzése a célja.

„Igaz a sztereotípia: a texasi férfi-
ak kemény cowboyok.” – igazolta 
fizimiskáját és kisugárzását Dallas 
szülötte, a Koronázók új vezető-
edzője, Jim Ward. 
A hatvankét éves tréner nem a ran-
csokon és a farmokon képzelte el 
életét, sokkal inkább az amerikai- 
futball-pályákon. Tekintettel az 
ötszörös Super Bowl-győztes helyi 
Cowboys csapatára, nem is csoda. 
Először a tengerentúli egyetemi 
bajnokságokban dolgozott, majd 
az öreg kontinensen folytatta a 
munkát. Skandináviában, Cseh-
országban is megfordult, több 
klubbal is értékes helyezéseket, 
bajnoki címeket szerzett, prágai 
csapatát a kontinens legjobb húsz 
alakulata közé vezette. Legutóbb 
az osztrák élvonalban, Európa má-
sodik legerősebb bajnokságában 
dolgozott.
„Meggyőzött az Enthroners menedzs-
mentjének hozzáállása, amely olyan, 

Kifogták Dél-Amerikát

Endrész Klaudia (balra) és Takács Boglárka nemcsak 
klub-, hanem szobatársként is segíti egymást a nem-
zetközi versenyeken

néMeth krisztián

Az ARAK két üdvöskéje, a sprinter Takács 
Boglárka és a távolugró Endrész Klaudia 
is utazik az október hatodikán kezdődő 
Buenos Aires-i Nyári Ifjúsági Olimpiára.

Takács Boglárka az Ifjúsági 
Eb-n, a 100 méteres síkfutás 
döntőjében szerzett ezüstérem-
mel váltotta meg repülőjegyét a 
játékokra. „Maradt bennem tüske, 
mindössze hat ezredmásodperccel 
maradtam le az aranyéremről, 
sajnos a végén nem koncentráltam. 
Úgy utazom ki, hogy azt a hat 
ezredet mindenképpen visszaadom, 
már csak azért is, mert ott lesz az 
első helyen végző izlandi.” – hang-
súlyozta az ARAK sprintere, aki 
ifjúsági korosztályos csúcsot 
futott a szezonban.
Endrész Klaudia szintén az ifi 
Eb-n, távolugrásban megszerzett 
ötödik helyével szerzett kvótát, 
de említésre méltó a junior vb-n 
szerzett hetedik helye is: „Jól 
sikerült a felkészülés, a közelmúlt-
ban két centire megközelítettem az 
egyéni csúcsomat. Legalább ilyen 
jól szeretnék majd ugrani, érzem 
magamban az eredményt, ráadásul 
az olimpián számomra kedvezőbb 
a lebonyolítási rend, mivel kétszer 
négy kísérletem lesz.”
A hetvenkilenc tagú magyar 
csapat – köztük az ARAK 
atlétanői valamint Tamás József, 
a Volán Fehérvár öttusázója – 
október másodikán utazik el a 
jövő szombaton kezdődő Nyári 
Ifjúsági Olimpiára.
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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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Sarló u. 16. 8/49. szám 
alatti , 53 m2 alapterületű, részben felújított , 
2 szobás, távhővel ellátott lakás. 
Irányár: 19,5 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

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; 
 uzemeltetes@szepho.hu

mint a legjobb európai egyesületeké, 
és azt is fontosnak tartom, hogy a 
város vezetése mennyire támogat-
ja a sportágat, a klubot. Azt már 
megtapasztaltam, hogy a játékosok 
rendkívül eltökéltek és lelkesek. 
Mentálisan és fizikálisan is szeretném 
felkészíteni a csapatot a cél elérésére, 
ami nem lehet más, mint a bajnoki 
cím megszerzése!”

Az új vezetőedzőt új védőkoor-
dinátor segíti Boda Gábor sze-
mélyében, aki évek óta dolgozik 
a sportág fejlesztésében. Őt az 
eddigi egyik legnagyobb ellenfél-
től, az Eaglestől csábították a First 
Fieldre. 
„Sanyi sok jó alapot letett a csapat-
nál.” – mondta a Kovács Sándor 
örökébe lépő tréner. – „Viszont Jim 

Ward hozott magával egy új védelmi 
stratégiát, ami merőben más, mint 
amit eddig játszott az Enthroners, 
ezért szinte a nulláról kell felépíteni 
a védelmet. Nagyon jó játékosállo-
mány áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
gyorsan össze is tudjuk rakni ezt a 
csapatrészt”.
Az Enthroners újoncként az 
ötödik helyet szerezte meg a 
nyolccsapatos magyar élvonalban, 
az osztrák negyedik ligában pedig 
bajnoki címet szerzett, így már a 
harmadik divízió elsőségéért hajt-
hat. És ehhez az infrastrukturális 
feltételek egyre inkább adottak a 
klubnál. 
„A város próbál segítséget biztosítani 
ahhoz a szisztematikus munkához, 
ami évek óta zajlik a klubnál.” – erő-
sítette meg Cser-Palkovics And-
rás polgármester, hogy a város 
támogatására a továbbiakban is 
számíthat az Enthroners. – „Kész 
az új konditerem és a műfüves pálya, 
az infrastruktúra fejlesztése együtt jár 
a csapat további erősítésével, ami az 
utánpótlásra is vonatkozik.”
A felkészülési időszak szeptem-
ber elején már megkezdődött. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan ősszel 
is játszik mérkőzéseket a csapat. 
Az első edzőmeccset október 
21-én játsszák, minden bizonnyal 
külföldi ellenféllel szemben. 
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A Klagenfurt és az Innsbruck ellen is győztött a Fehérvár, hasonlóan sikeres hétvégében bíznak Sofronék

A Lóránt-Heath centerpáros, ahogy a Révkomárom ellen is látszott, nagy erőssége lesz az 
Albának

Jó rajt után jó folytatásban bíznak

Az egyensúly keresése

kaiser taMás

soMos zoltán

Igaz, még csak négy meccsen van túl a 
Fehérvár AV19, azonban jó ránézni az EBEL 
tabellájára: a Volán jelenleg az ötödik helyet 
foglalja el. 

A nyáron Fehérvárra visszatérő 
Sofron István miden bizonnyal egy 
másik táblázatra is szívesen pillant 
rá, hiszen a pontlistán három 
góllal és ugyanennyi gólpasszal 
hat ponttal a hatodik helyen áll: 
„Jól kezdtük a szezont, és nagyon jó, 
hogy itthon háromból hármat tudtunk 
nyerni! Ez nagyon jó előjel a foly-
tatásra. Persze sok meccs van még 
hátra, szóval messzemenő következte-
téseket nem szabad levonni. De egy jó 
rajt mindig jó alaphangot ad. Annak 
is örülök, hogy nekem is jól megy a 
játék, gólokat tudok lőni. Hiányos-
ságok persze vannak és mindig is 
lesznek, amiket ki kell javítani, ezeket 
folyamatosan videózzuk is. A véde-
kezésünket még acélosabbá kell tenni: 
a Klagenfurt ellen sokszor beragad-
tunk a harmadban, és a győzelemhez 
kellett a kiváló kapusteljesítmény 
Mac Carruth-tól. Szóval van még mit 
csiszolni!”
Sofron István szerint az eddigi jó 
szereplés egyik legfontosabb pillé-
re, hogy a Volán három olyan sor-
ral rendelkezik, amely bármikor 
képes gólt lőni: „Jó csapatunk van, 
jól tudunk együttműködni! Valóban 
van három remek sorunk, ez pedig 
ebben a kiegyenlített ligában nagyon 

A kosárlabda-szurkolók által legjobban 
várt időpont, a szezon kezdete elérkezett. 
Az Alba Fehérvár komoly változáson átesett 
csapata hazai pályán, a Pécs ellen kezdi az új 
bajnokságot.

Pénteken este nyolckor dobják fel 
a labdát: az Alba – PVSK meccs 
lesz az első a szezonban, rögtön a 
televízió nyilvánossága előtt. Ha 
úgy tetszik, ország-világ láthatja, 
mennyire és hogyan alakult át 
a fehérvári keret és játék a nyár 
folyamán. Gyanítjuk, a stílus 
nem változik annyit, mint az 
állomány, mert bizony rendesen 
kicserélődött a társaság.
„Amióta itt vagyok, még nem volt 
ekkora változás a keretben. Azt 
megszoktuk, hogy a légiósok jönnek- 
mennek, de idén a magyar mag is 
teljesen átalakult. Hogy gyengültünk 
vagy erősödtünk, még korai lenne 
kijelenteni. Bízom benne, hogy 
hazai pályán győzelemmel kezdjük 
a bajnokságot!” – mondta Lóránt 
Péter csapatkapitány, akinek 
Cartwright, Freeman, Boykins, 
Bullock és Heath személyében öt 
új amerikai csapattársa van. 
Ami pedig a magyarokat illeti, 
Keller Ákos és Kovács Ákos távo-
zása után a legfrissebb fejlemény, 
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hogy fegyelmi okokból Markovics 
Lukára sem számít az első csa-
patnál Dzunics Braniszlav vezető-
edző. Így aztán a tavalyi együttes-
ből Lóránton kívül Filipovics és 

Keller Iván maradt hírmondónak. 
Mindez nem jelenti azt, hogy 
feltétlenül változik a csapat já-
tékstílusa, hiszen ebben az edző 
szerepe az igazán meghatározó. 

„Mivel a vezetőedzőnk ugyanaz, 
biztos, hogy a stílusunk alapvetően 
nem változik. Gyors kosárlabdát 
fogunk játszani, ehhez választja ki 
mindig a légiósokat, és jól is szokott 
választani, ahogy az eredmények 
igazolják. Szerintem az idei légiósok 
jobbak, mint a tavalyiak, de nem 
szeretném elkiabálni.” – nyilatkozta 
ezzel kapcsolatban Lóránt Péter.
Persze Dzunics mester maxima-
lizmusát ismerve messze állunk 
attól, hogy elégedett legyen a 
csapattal, de minden további 
munkát már a tétmeccsek köze-
pette kell elvégezni. „Egyáltalán 
nincs kész még a csapat, a felké-
szülési időszakban keveset tudtunk 
együtt dolgozni. Szerencsére a többi 
csapat is küzd hasonló gondokkal, 
bár például első ellenfelünk, a Pécs 
korábban kezdte a munkát nálunk, 
és talán jobban összeállt. A támadó-
játékban sok mindent meg tudtunk 
valósítani, de még nincs meg az 
egyensúly, a védekezést próbáljuk 
összerakni. A csapatban megvan a 
potenciál, az akarattal sincs problé-
ma, csak időt igényel, hogy szerve-
zettebb legyen a játék.” – mondta 
két nappal a szezonrajt előtt 
Dzunics Braniszlav.
Ha meglesz az a bizonyos egyen-
súly, megjósolható, hogy idén is 
nagy célokért küzdhet az Alba.

fontos! Szinte három első sorunk van, 
ami nagyon jónak számít az EBEL-
ben. Talán ez lehet a titka annak, 
hogy jól szerepeljünk az alap- és a 
középszakasz ötvennégy mérkőzésén.”

A Fehérvár AV19-re a hétvégén két 
idegenbeli meccs vár. Sofronék 
előbb pénteken az eddig négyből 
négyet nyerő Dornbirn, vasárnap a 
nyeretlen Salzburg otthonában lép-

nek pályára: „A Dornbirn valóban 
száz százalékos, a Salzburg pedig még 
nem nyert. Azt azonban látni kell, 
hogy a Salzburg nagyon jó csapat, 
mindig erősek. Eddig is olyan meccse-

ket veszítettek el, melyeken jóval töb-
bet lőttek, mint az ellenfeleik, szóval 
valamikor ki kell, hogy jöjjön nekik a 
lépés. A Dornbirn pedig valóban erőn 
felül kezdett! Nehéz találkozók várnak 

ránk, messze is utazunk. Az egyik gár-
da nagyon jó formában van, a másik 
pedig bizonyítani akar. Ezzel együtt 
azt gondolom, hogy ha azt játsszuk, 
amit eddig, akkor nem lesz gond!”

Sofron István bízik benne, hogy 
legalább az egyik meccs után 
győztesen hagyják el a jeget, de 
maradéktalanul csak a hat pont 
begyűjtésével lenne elégedett.
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Dévay Márk (hátul) a világbajnokságon is „szökésben volt”

Armin Hodžić is elrontott már egy büntetőt Vidi-színekben, de így is két győzelem részese volt 
a héten

Optimizmus a világbajnokság után

Folyamatosan pályán a Vidi

kaiser taMás

soMos zoltán

Sikeres világbajnoki szereplésen vannak 
túl a Dévay fivérek. Az Alba Triatlon SE két 
sportolója közül Márk az U23-asok közt lett 
tizenegyedik, míg Zsombor harmincötödik.

Bemutatkozott az Európa-ligában, tovább-
jutott a Magyar Kupában és bajnokit is 
játszott a Vidi egyetlen hét alatt. 

Múlt heti számunkban Danko 
Lazovics kurta-furcsa távozásá-
val fejeztük be a Vidinél történt 
események krónikáját, azóta 
pedig hivatalosan is megerősítet-
ték, hogy a szerb támadó befejez-
te pályafutását. Tulajdonképpen 
szép szavakkal köszönt el tőle a 
klub, de ezekből sem derült ki, 
amire mindenki kíváncsi volt, 
hogy közvetlenül mi vezetett a já-
tékos elhatározásához. Meglehet, 
ez örökké Lazovics titka marad, 
a klub szerint egyedül ő hivatott 
válaszolni a vonatkozó kérdések-
re. Vélhetően nem fog…
Ami viszont biztos, hogy je-
lenléte elkélt volna az előző 
lapszámunk megjelenésének 
napján játszott Európa-liga 
csoportmeccsen, ahol hiába 
buzdította csaknem tizenötezer 
ember a Groupama Arénában a 
Vidit, a fehérorosz BATE Bori-
szov rutinosan játszva elvitte a 
három pontot (0-2). Pedig többet 
támadott a Nikolics-csapat, 
de ez talán még kedvezett is a 
vendégeknek, akik tudták: nem 
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Dévay Márk az ausztráliai vi-
lágbajnokságon elért tizenegye-
dik helyével bizonyította, hogy 
stabilan ott tud lenni a világ 
legjobbjai között. A Dévay 
testvérek idősebbik tagja ugyan 

még csak huszonkét esztendős, 
tehát még U23-as korú, ezen a 
nyáron a Sprint Európa-bajnok-
ságon tizenegyedik, az olimpiai 
távú Eb-n pedig hetedik lett az 
elit mezőnyben.
„Elégedett vagyok a vb-eredmé-
nyemmel, főleg, mert tavaly egy 
technikai hiba miatt nem tudtam 
befejezni a versenyt.” – kezdte az 
értékelést Dévay Márk. – „Az 
úszás során volt egy kis vereke-
dés, így a mezőny végéről kellett 
felúsznom, de sikerült. Így pedig 
sikerült elmennem a kerékpáron 
a szökevénycsoporttal. A bringán 
nagyon keményen dolgoztunk, 
hogy ne érjenek fel ránk a többiek, 
végül körülbelül másfél perces 
előnyt harcoltunk ki, és úgy 
mentünk futni. A futás is rendben 
volt, nagyjából hét kilométernél 
volt egy holtpontom, de hamar 
túllendültem rajta, és ezután 
már ismét rendben volt minden. 
Nagyon örülök, hogy Ausztráliá-
ban is sikerült a mezőny elejében 
végeznem, ahogy a többi világver-
senyen is az idén. Persze bennem 
van, hogy jó lenne még előrébb, 
még előrébb…”
A szezonnak pedig nincs még 
vége, Márkra vár még két 
nagyon fontos verseny: október 
közepén Izraelben áll rajthoz 
az U23-as Európa-bajnoksá-
gon, majd egy héttel később 
az Európa-kupa döntőjében, 
Portugáliában kell helytállnia. 

Ráadásul vezeti is a sorozat 
pontversenyét! „Tavaly Velencén 
az U23-as Eb-n bronzérmes vol-
tam, jó lenne megismételni! Nem 
lesz egyszerű, mert harminc-negy-
ven fokos hőség vár minket kint, 
itt, Fehérváron meg lassan már 
csak tíz fok van. Keményen készü-
lünk, mindent elkövetünk édes-
apámmal, egyben az edzőmmel, 
Dévay Lászlóval, hogy a lehető 
legjobb eredményt érjük el!”
Márk öccse, Zsombor is nagy 
reménysége a magyar triatlon-
nak. A kisebbik Dévay fiú a 
juniorok mezőnyében jutott ki 
a világbajnokságra, ami már 
önmagában nagy dolog. Auszt-
ráliában végül a harmincötö-
dik helyen ért célba élete első 
vb-jén, igaz, nem sokon múlt, 
hogy jóval előrébb végezzen: 
„A kerékpározás során volt egy 
szökés. Én ekkor sajnos a boly 
végén voltam. A szökés pont egy 
kanyarban indult, így nem tudtam 
lereagálni. De nagyon boldog 
vagyok: ott lehettem a világbaj-
nokságon, junior vagyok, tehát 
még nagyon sok évem van hátra 
nemzetközi mezőnyben. Szóval 
elégedett vagyok!”
Dévay László szerint Márk és 
Zsombor esetében a jövő szem-
pontjából egyaránt biztató az 
idei év. A progresszív edzéster-
vet is úgy alakították ki, hogy 
2019-re továbbfejlődjenek a 
srácok.

a kreatív futball a fehérváriak 
erőssége, kezdeményezőként 
nem voltak olyan hatékonyak, 
mint amikor ők várták az ellenfél 
rohamait. Így aztán az előzetesen 
legkönnyebben nyerhetőnek ítélt 
csoportmeccset elbukta a Vidi, 
a folytatásban pedig rögvest a 
legnehezebb jön, hiszen jövő 
héten a Chelsea otthonában kell 
helytállni. A Stamford Bridgen 
persze aligha lesz az a probléma, 

hogy miként értékesítse sok 
helyzetét a csapat, jöhet megint a 
szervezett védekezés…
De addig még akadt feladat 
itthon is, vasárnap a Magyar 
Kupában volt jelenésük a piros- 
kékeknek. A harmadosztályú 
Cigánd ellen nem esett meg az a 
csúfság, mint az előző években 
Budafokon vagy Vácon: hozta a 
kötelezőt a Vidi (2-0). Igaz, egy 
tizenegyest megint sikerült ki-

hagyni, ebben a szezonban már 
az ötödiket! Ezúttal az első fehér-
vári góljára hajtó Armin Hodžić 
hibázott, és bár Huszti később 
értékesített egy büntetőt, még 
így is elég lehangoló a vonatkozó 
statisztika. 
Mindenesetre továbbjutott a 
csapat, vagyis újabb meccsek 
várnak még rá a kupában is, 
ami azért érdekes, mert amikor 
szerda este a Mezőkövesdet 
fogadta Felcsúton, már a tizenhe-
tedik tétmérkőzésénél járt a Vidi 
július 10. óta. És decemberig 
még ugyanennyi vár rá, vagyis 
fél szezon alatt csaknem annyi 
meccs kerül a lábakba, amennyi 
más magyar csapatnak egy egész 
idényben. Érthető, ha felüti fejét 
a fáradtság, de a bajnokságban 
jól rajtoló kövesdiek ellen így 
is kötelező volt a győzelem. Az 
első félidőben ennek megfelelő-
en kétgólos előnyt építettek ki 
a fehérváriak: Juhász fejesgólja 
után nem sokkal Katanec saját 
kapujába talált. Nagy izgalmak 
ezután sem voltak, Scsepovics 
is betalált, a Mezőkövesd pedig 
csak szépíteni tudott. Így 3-1-re 
nyert a Vidi, csökkentve hátrá-
nyát a Ferencvárossal szemben. 
Vasárnap Diósgyőrben folytató-
dik az erőltetett menet.
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kerkay	Rita

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	
Vendég:	Boda	Róbertné	Jenka

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	László	
Klaudia	és	Lázár	Evelin

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Törteli	Zoltán
14:10 Honvéd7 
14:30 Napi színes – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	András	Krisztina
15:15	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés
15:45	 Fehérvári	beszélgetések	Extra	
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ács	János	
16:35	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok	2017	–	LGT-koncert
17:05	 A	láthatatlan	madárfotós
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Mihály	Szende	
Annamária	és	Csorba	Daria

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 A	szomszéd	vár
19:50	 Alba	Fehérvár	–	PVSK	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 Gyógyult	utakon
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2018. 9. 30. VASárnAp 2018. 10. 1. Hétfő 2018. 10. 2. Kedd 2018. 10. 3. SZerdA 2018. 10. 4. CSüTörTöK 2018. 10. 5. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek:	Mihály	Szende	
Annamária	és	Csorba	Daria

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kerkay	Rita
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Boda	Róbertné	Jenka
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 A	természetfilm	

magyar	találmány?
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	László	
Klaudia	és	Lázár	Evelin

15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:45	 Musica	Sacra	2018	–	Rossini:	

Petite messe solennelle
17:25 Napi színes – ismétlés 
17:40	 Vershúron	–	gálaműsor	a	

Szent	István	Király	Múzeum	
udvarában – ismétlés 

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 IX.	Fehérvári	Versünnep	

döntő	2018
22:35	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:55 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	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

16:40	 A	szomszéd	vár	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Tóth	Gábor
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 DVTK	–	MOL	Vidi	
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
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	Tóth	Gábor

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

Henrietta.	Vendég:	
Kiss	György	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Aqvital	FC	Csákvár	–	
Kaposvár	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 Paletta magazin – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendég:	
Kiss	György	

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

Vendég:	Péntek	Imre
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 VIII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	
–	ünnepi	gála	

21:40	 Királyi	Napok	2018	–	Egy	
este New Yorkban és 
Szabó	Balázs	Bandája	
–	összefoglaló

22:10	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Péntek	Imre

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Tihanyi	Tamás

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Fehérvár köszönti 
katonáit 2017

	 A	Vörösmarty	Színházban	
tartott gálaest 
közvetítése	felvételről	

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 Bajnokok városa – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Tihanyi	Tamás

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

Vendég:	Heczel	Sándor
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Géniuszok	kézfogója	2017
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 1. 20:15 DVTK – MOL Vidi labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
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NORDIO
ZENEKARI KÖRKÉP
SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR 
2019. MÁRCIUS 1. 19:00

Közreműködik: Domenico Nordio hegedűművész /Olaszország/ 
Savaria Szimfonikus Zenekar  |  Vezényel: Gudni Emilsson /Izland/

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNY 

2019. JANUÁR 1. 17:00

Közreműködik:  
Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Dubóczky Gergely

CSUPA ROMANTIKA
2018. OKTÓBER 12. 19:00

Közreműködik: Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar   |  Vezényel: Dubóczky Gergely

KÉT HANG, KÉT LÉLEK 
2019. FEBRUÁR 4. 19:00

Közreműködik: Rost Andrea Kossuth-díjas  
operaénekes, Harazdy Eszter 

Alba Regia Szimfonikus Zenekar  |  Vezényel: Janos Acs

BOUSFIELD, A HARSONAMŰVÉSZ
2019. ÁPRILIS 29. 19:00

Közreműködik: Ian Bousfield harsonaművész,  
a berni Hochschule der Künste professzora 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar  |  Vezényel: Halász Péter
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ARSO Jegypénztár:  Székesfehérvár, Fő utca 8.

+36 70 509 8805  |  +36 22 503 503  |  jegyiroda@arso.hu
Nyitva: H–P 10–18 óráig

Jegyét a Fehérvári jegyirodában és  
a www.arso.hu oldalon is megvásárolhatja!

További információ:  +36 70 514 0485   |   pr@arso.hu   |   www.arso.hu

Farkas Ferenc 
H A N G V E R S E N Y B É R L E T

2018/ 2019

Jegyárak: 2000 Ft, 2600 Ft, 3200 Ft
A hangversenybérlet ára:  9900 Ft 

SZÉKESFEHÉRVÁR

A koncertek helyszíne:  
VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

Zenével koronázunk 


