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VOKS

Válaszoljon
ma éjfélig,

lapunk
online

oldalán

/vok

az idé
lújítást?

• Csak ami
halaszthatatlan.

• Igen, végre van rá
fedezet.

• Évek óta nincs rá
pénzem, az idén
sem jut.

A szavazás eredményét
keresse szombati számunkban!

Jó reggelt,
Fejér megye!

Erőss Zsolt halála után
sokan „temetni kezd-
ték” a magyar hegymá-
szást. Zsolttal valóban
az egyik legismertebb
hegymászót veszítettük
el, ám szerencsére so-
kan vannak, akiknek
drukkolhatunk. Itt van
például a halk szavú
Szlankó Zoltán, aki je-
lenleg éppen a Lhotse
csúcsára tart, vagy Kle-
in Dávid, aki a Mount
Everestre próbál feljut-
ni, ha a hegy szelleme
kegyes lesz hozzá. És
itt van az aradi Török
Zsolt, aki már elérte az
Annapurna kettes tá-
borát. És ne felejtsük
el Gál Lászlót, a Szé-
kesfehérvári Hegymá-
szó Sportklub tagját
sem, aki három éve el-
ső magyarként, Erőss
Zsolttal jutott fel a
8516 méteres Lhotse
csúcsára.

Házi Péter

hazi.peter@fmh.plt.hu

BOROSTA Újra összeáll az
Express zenekar – tudtuk meg
Solymos Antaltól 12. OLDAL

A 8-as út
fejlesztése

Veszprém (trt) – A 8-as fő-
útvonal fejlesztése a
Veszprém megyei szaka-
szokon 2017-ig látványos
lesz, de arra még több
mint egy évtizedet várni
kell, hogy az osztrák ha-
tárig 2x2 sávon eljussunk.

A 8-as főut fejlesztésével
összefüggésben 2016-ban át-
adják a Székesfehérvár nyuga-
ti elkerülő III. ütemét, amely
hét kilométer, 2x2 sávos új
nyomvonalat jelent az M7 au-
tópálya és a 8-as főút között.

Vas megyében is zajlik
munka, a Jánosháza–Szeme-
nye közötti 12,4 kilométeren,
valamint a Vasvár–Körmend
közötti 11,8 kilométeren a
burkolat megerősítésével jövő
nyáron elkészülnek.

A tervezőasztalon már
összeállt a főút Jánosháza és
Körmend közötti 50 kilométe-
res szakaszának 2x2 forgalmi
sávra történő fejlesztése, kü-
lön szintű csomópontokkal.
Ennek keretében Szemenye és
Körmend között új nyomvona-
lon haladna a főút, és biztosí-
tanák a kapcsolatot az M9 au-
tóúthoz (Szombathely, Zala-
egerszeg). Azt azonban nem
látni, ezt mikor kezdhetik. Ha-
sonló a helyzet a Körmend–or-
szághatár közötti szakasszal.
A 30 kilométeres, autópályává
fejleszthető gyorsforgalmi út –
amely kapcsolatban áll majd
az osztrák S7 úttal – esetében
az engedélyezési terv készíté-
se van folyamatban. (3. oldal)

CSÚCSOK Erőss Zsolt Emlékkiállítás nyílott Seregélyesen

Ők az ég gyermekei

Seregélyes (ma) – Ma már
csak képek, rövid filmek
őrzik Erőss Zsolt alakját,
hangját, s emlékeztetnek
bennünket a Hópárducra.

Erőss Zsolt néhány évvel
ezelőtt személyesen is járt a
seregélyesi általános iskolá-
ban, ahol a gyerekek áhítattal

hallgatták az erdélyi hegymá-
szó történeteit. A diákok ta-
valy aztán emléket is állítot-
tak a tragikusan fiatalon el-
hunyt hegymászónak, a Hó-
párducnak, aki bár ígérte,
újabb csúcstámadásának tör-
ténetét már nem tudta meg-
osztani a gyerekekkel. He-
lyette most Kollár Lajos, a

„Magyarok a világ nyolcezre-
sein” expedíciósorozat egyik
alapítója, vezetője mesélt a
nyolcezresekről, s nyitotta

meg azt a tárlatot, mellyel
Erőss Zsoltra emlékeztek, s
amit a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósága hozott létre.
Horváth Sándor a tárlat meg-
nyitóján a képeket látva úgy
fogalmazott, a hegymászók
bizony az ég gyermekei.
(Folytatás a 2. oldalon Lesz
még csúcstámadás címmel)

Horváth Sándor polgármester (balra) és a diákok is ámulva hallgatták Kollár Lajost, aki a világ legmagasabb hegyeiről mesélt
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Ma: GYÖRGY
nevű olvasóinkat köszöntjük!

min. 12°
max. 23°

„Ezek az én díjaim”
ELISMERÉS Kitüntették a kitűnő építészt

Székesfehérvár (kn) – A
műemlékvédelmi vi-
lágnap alkalmából
Forster Gyula-emléké-
remmel tüntették ki a
fehérvári építészt, Csu-
tiné Schleer Erzsébetet.

Éppen gőzerővel dolgo-
zik kollégáival egy nagyon
szép feladaton: az ozorai
Pipó várának külső helyre-
állításán munkálkodnak,
immár három éve. Lenyű-
gözi a történelem, órákat
tudna mesélni, milyen volt
és lesz a vár, hogy zajlik

egy ilyen helyreállítás, mit
lát majd a látogató.

– Minden munkámba
bele tudok szerelmesedni,
csak így dolgozhatok, mu-
száj teljes lelkesedéssel be-
levetnem magamat– nevet
a város- és megyeszerte
örökségvédelmi elhivatott-
ságáról is széles körben is-
mert, kedves és vidám épí-
tész asszony, akivel arról
(is) beszélgettünk, mit je-
lentettek, jelentenek szá-
mára a szakmai elismeré-
sek. (Folytatás a 3. olda-
lon, Városvédő... címmel)

Csutiné Schleer Erzsébet a minisztériumi díjátadás után
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A Fa-hajó keresztapja
Trieszt (tt) – Fa Nándor ha-
jóavatójának ünnepén in-
terjút készítettünk a Spirit
of Hungary vitorlás ke-
resztapjával, Kiss Péterrel,
a Zoltek Corporation nyu-
galmazott alelnökével.

– Mit érzett, amikor fela-
vatta a nagyszerű Spirit of
Hungaryt, a versenyvitorlást?

– A könnyeimmel küsz-
ködtem, mert ez nekem vala-
hol a Zoltek-sztori vége is.

– De mikor volt az eleje?
– Az 1988-ban, egy jó vi-

torlázással, egy házibulival
kezdődött, amikor Csopakon
megismerkedtem egy magyar
amerikaival, aki 1956 előtt
még Magyarországon élt.

Ő aztán az Egyesült Államok-
ban kiváló vegyészmérnök,
aztán üzletember lett, és meg-
hívott engem Amerikába.

– Miként döntött?
– Kimentem 1989 elején és

karbon-fiberrel kezdtem fog-
lalkozni. (Az interjú folytatá-
sa Fa Nándor és a Zoltek-
sztori címmel az 5. oldalon)

Székesfehérvár (zsf) – Nagy sikere volt a tegnapi húsvéti hangversenynek, amelyen Drahos Béla
vezényletével adták elő a fellépő szólisták, vegyeskarok és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Haydn A Megváltó hét szava a keresztfán című művét a Szent István Bazilikában
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Részletek a negyedik oldalon.

Új református
iskola indul
kis létszámú

osztályokkal Pátkán!

10
15

52
-T

I

Még 1 nap

Keresse április 25-én
a játékszelvényt a lapban!
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http://www.fejerdigital.hu/20140424-seregelyes-kiallitas/
http://www.fejerdigital.hu/20140424-szimfonikus-koncert/
http://kepek.plt.hu/machform/view.php?id=1533

