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Úgy fest, Fehérvár mégis biztonságos Száz éve nyílt meg az olasz front

A konferencia előtt megkoszorúzták az első világháborús olasz katonák sírját a Szentlélek temetőben

Nagy ZoltáN Péter gásPár Péter

Május 8-án, pénteken reggel nyolc órakor kezdi 
meg tanácskozását Székesfehérvár közgyűlése. 
Elsőként bírósági ülnököket választanak. A továb-
bi harmincegy nyilvános napirendi pont között 
szerepel egy jelentés a város közbiztonságáról, 
közrendjéről, méghozzá meglepő adatokkal.

Mielőtt a rendőrségi jelentésről és 
előterjesztésről esne szó, néhány 
pont a napirendek közül: a közgyűlés 
foglalkozik az idei költségvetéssel, 
hiszen év közben többször korrigálni 
kell egy-egy költségvetési rendeletet. 
Javaslatot terjesztenek be a Kaszap 
István-emlékév alkalmából, amely 
alapján támogatásban részesül az 
egyházmegye valamint a cserkészszö-
vetség, ha a testület elfogadja. Az elő-
ző esztendő éves beszámolóját tartja 
több fehérvári vállalat, és egyben 
az idei év üzleti tervét is benyújtják 
elfogadásra.
A tavalyi beszámolók sorát az első 
napirendi pontban a rendőrség nyitja. 
A benyújtott előterjesztés és az Index 
Urbanista című blogjának írása meg-
lepő adatokról tanúskodik a fehérvári 
közbiztonságot illetően. Az ellenzék 
kritikai észrevételei alapján már több 
helyen is olyan vélemények fogalma-
zódtak meg, hogy Székesfehérvár a 
“bűn városa”. Ezeket hallva az em-
berek kezdik elhinni a rémhíreket és 
félelem alakul ki bennük. Ez alapján 
a legkeményebb települések között 
kezdtük a kutakodást a a 2014-es 

Olaszország első világháborús hadba lépésének századik 
évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát 
rendeztek Székesfehérváron. 

A tudományos emlékülést megelőzően 
Maria Assunta Accili, Olaszország ma-
gyarországi nagykövete, Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgármestere, 
Szabó Péter, a Kodolányi főiskola rektora 
és Antonio Dal Fabbro, az ANA Olasz 
Alpesi Tartalékosok Magyarországi Szek-
ciójának elnöke közösen koszorúzta meg 
a Szentlélek temetőben az első világhábo-
rús olasz katonák sírját.
Cser-Palkovics András polgármester 
kiemelte, hogy itt Európában feladatunk és 
kötelességünk együtt visszatekinteni a száz 
évvel ezelőtt történtekre, ennek méltó szim-
bóluma a tudományos konferencia. Maria 
Assunta Accili szerint morális kötelességünk 

Távhővezeték-csere a Sarló utcában Újabb csíkos járdák 
Novák rita sZabó Petra

A Gáz és a Sarló utca sarkán a távhővezeték hibája 
miatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az 
autósoknak. A csövek cseréjének idejére teljes 
szélességben felbontják az útburkolatot az érintett 
szakaszon. A munka május 11-én kezdődik.

Az elmúlt héten nem volt meleg víz a 
Vízivárosban, mert elrepedt egy táv-
vezeték a Gáz utcában. A Széphő Zrt. 
szakemberei még aznap hozzákezdtek 
a javításhoz. A szolgáltatás másnapra 
helyreállt, de hogy később se legyen 
fennakadás, a negyvenéves csöveket 
kicserélik – tájékoztatta lapunkat a 
Széphő Zrt. vezérigazgatója, Szauter 
Ákos. A bontási munkálatok a Gáz és 
a Sarló utca kereszteződésében már el-

Több ütemben készül el a Szilvamag utca 
felújítása Maroshegyen. A területen a járda 
kialakítását követően megújult az útburkolat, 
parkolókat építenek, és megtörténik a terület 
parkosítása. A felszíni csapadékvíz-elvezető 
rendszert is rendbe tették. Múlt héten szerdán 
egy újabb csíkos járdaszakaszt vehettek 
birtokba a lakók.

Még tavaly ősszel kezdődött a Szil-
vamag utca felújítása. Maroshegy 
ezen forgalmas részén az elmúlt 
időszakban már problémás volt a 
parkolás és a gyalogos közlekedés 
is. A fejlesztésnek köszönhetően a 
régi kőlapos helyett immár új, csí-
kos, térköves járdán sétálhatnak a 
városrészben élők. A területen par-
kolókat is kialakítottak. A felújítási 
munkálatok folyamatosan zajlanak, 
a közeljövőben lefedik a csapa-
dékvíz-elvezető árkokat, valamint 
még az idei évben útfelújításra is 
sor kerül. De megtörténik a terület 
parkosítása is, az üzletek mellett 
lévő parkolók pedig térköves bur-
kolatot kapnak. A Szilvamag utca 
fejlesztése a Saára Gyula-program 
részeként valósulhat meg.

Közéleti programok

Törő Gábor országgyűlési 
képviselő

Fogadóórát tart május 14-én, 
csütörtökön 16-tól 17 óráig 
Feketehegy–Szárazrét (Új 
Közösségi Ház, Farkasvermi 
u.2.), utána 17 órától 18 óráig 
Alsóváros–Tóváros (Sárke-
resztúri u. 1/A., képviselői 
iroda), végül 18 órától 19 óráig 
Maroshegy lakói számára 
(Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház).

Huszonöt éves a KDNP 
Székesfehérvári Szerve-
zete

A Kereszténydemokrata Nép-
párt Fejér Megyei Szervezete 
és Székesfehérvári Szerve-
zete május 12-én, kedden 
18 órakor tartja jubileumi 
emlékünnepségét a Szent 
István Teremben (Liszt 
Ferenc u. 1.). Az emlékülés 
díszvendége Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, a 
KDNP országos elnöke. Földi 
Zoltán, a KDNP Székesfehér-
vári Szervezetének elnöke és 
Spányi Antal, a Székesfehér-
vári Egyházmegye püspöke 
megnyitóját követően Semjén 
Zsolt mond köszöntőt. Az 
ünnepséget vers, történe-
ti előadás, kamarazenei 
program és állófogadás teszi 
emlékezetessé.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Szakbizottságának 355/2015. 
(IV. 16.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában lévő 
alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a http://lakaslicit.szekesfe-
hervar.hu/ weboldalon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Cím
(Székesfehérvár)

Ősz utca 7. I/4.

Rákóczi út 26. 
II/8.

Zombori út 10. 
fsz. 4.

Alapterület
(m2)

35 m2

44 m2

27 m2

Szobaszám
 
1

1,5

1

Komfortfokozat

összkomfortos

összkomfortos

komfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

19.250,-

24.200,-

18.225,-

kezdődtek. Mivel a vezetékszakasz rossz 
állapotú, így cserére kerül sor, melynek 
során teljes szélességben felbontják a 
Sarló utca útburkolatát. A munkálatok 
idejére teljes útzár lesz: május 11-től 
előreláthatólag egy héten át. Ezen 
időszakban a Sarló utca és a Vízivárosi 
lakótelep kizárólag a Király sor–Gőzma-
lom utca útvonalon lesz megközelíthető, 
illetve elhagyható. A Gáz utca irányából 
be- és kihajtani nem lehet majd.
A Széphő Zrt. távhővezetékei összesen 
kilencven kilométer hosszan húzódnak 
Székesfehérváron. A csövek átlagéletko-
ra huszonöt-harminc év, ami azt jelenti, 
hogy a Sarló utcain kívül több szakasz 
is korszerűsítésre szorul. Amint ezzel 
a cserével végeznek a szakemberek, a 
Skála környékén folytatják a munkát. 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

emlékezni a múltra. A nagykövet felhívta a 
figyelmet arra is, hogy Európa népei renge-
teget változtak, haladtak előre az elmúlt száz 
év alatt, de további fejlődés szükséges, ezért 
is fontos a közös emlékezet. A konferenciát 
követően a Zichy ligetben, a Magyar Királyi 
17. Honvéd Gyalogezred emlékművénél is 
koszorúkat helyeztek el.
Az 1915-ös esztendő komoly változást 
hozott az első világháború menetében: 
a központi hatalmakkal szövetségesi 
viszonyban álló Olasz Királyság május 
23-án hadat üzent az Osztrák–Magyar 
Monarchiának. A döntés senkit sem le-
pett meg, hiszen az olaszok számos okból 
sokkal inkább az antant irányába húztak. 
A szomszédos Ausztria-Magyarországgal 
szemben területi követeléseik voltak, és 
pozíciókat építettek ki a Balkánon. A 
gyors hadi sikerek helyett az Isonzó völ-
gyében, Doberdónál és a Dolomitoknál 
több évig tartó állóháború alakult ki.

teljes esztendőről szóló jelentésben. 
A lista elején nem leltük városunkat, 
de az igazság az, hogy a közepén sem. 
Viszont egy másik adathalmaz elején 
rátaláltunk Fehérvárra, ez a halmaz a 
legkevésbé fertőzött városok „cso-
magja” volt. Azon belül is a nagyon 
előkelő hatodik helyen állunk. Ez azt 
jelenti, hogy 2014-ben Magyarország 
legbiztonságosabb városai között 
Székesfehérvár a hatodik helyen áll. 
Olyan települések előzik meg, mint 
Göd, Piliscsaba, Solymár, Veres-
egyháza és Gyál. Ezek közül Gyál a 
legnagyobb 23 ezres lélekszámával. 
Fehérváron az ezer főre jutó bűnese-
tek száma a többi nagyváros hasonló 
adatának a felét sem éri el, de olyan 
megyeszékhely is van, ahol a bűn-
esetek száma több mint háromszo-
rosa városunkénál. Utánanéztünk a 
2013-as adatoknak is. Megállapítható, 
hogy két esztendeje is a tíz legbiz-
tonságosabb város közé tartozott 
Fehérvár. A legnagyobb meglepetést 
az okozta, hogy 2013-ban a második 
legbiztonságosabb megyeszékhely 
volt városunk, 2014-ben pedig a 
legbiztonságosabb. Az Index írása 
jelentős elemzést végzett a rendőrségi 
jelentések alapján. Ez az elemzés meg 
sem említi Fehérvárt, csak a bizton-
ságos városok táblázatába írták be a 
nevét. A pénteki közgyűlésen minden 
bizonnyal ugyanerről számol be Ko-
vács Zsolt városi rendőrkapitány, aki 
a tavalyi tapasztalatokról ad részletes 
tájékoztatást.
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Májusban írásban, júniusban szóban bizonyíthatnak

Folytatja az ítélkezési munkát
Leköszönt a székesfehérvári törvényszék elnöke

Bíró Viktória:  „Többen inkább a novellaelemzést választották, 
azt látom. Ahhoz kevésbé kell tárgyi tudás, életrajzi adatok. Úgy 
érzem, felkészültem minden eshetőségre, a vizsgák előtt maximum 
még egyszer belelesek a táblázatokba. Kabalám nekem is van, a 
ballagásra kaptam egy kis baglyot. Azt mondták, szerencsét hoz. A 
vizsga alatt az asztalon ül mellettem. A magyar érettségin segített, 
hiszen bíztam benne, hogy lesz novellaelemzés, és így is volt.”

Molnár Máté
„A korábbi évekhez képest magyarból a szövegértés nehezebb 
volt. Nincs bevált rituálém vizsgák előtt, magamra hagyat-
kozom.”

Gerber Tamás visszatér az ítélkezési munkához. Döntésének hátterében nem szakmai ok, 
hanem összeférhetetlenség áll, amit így tud feloldani.

leffelholcZ Marietta

látráNyi viktória

Bertók Bianka: „Az osztály többsége a novellaelemzést válasz-
totta, hiszen azt gyakoroltuk a legtöbbet az órákon. Az idei 
magyar érettségi nehézségére tízes skálán hatost vagy hetest 
adnék. De remélem, az elefántos fülbevalóm, ami a kabalám 
is egyben, segített!”

Országosan 115 300-an érettségiznek 2015-ben. Több mint  
79 000 végzős középiskolás ad számot tudásáról, rajtuk kívül 
pedig még több mint harmincezer fiatal tesz legalább egy vizs-
gatárgyból érettségit a következő hetekben. A vizsgázók választ-
hatnak, emelt vagy középszinten bizonyítanak. A statisztikák 
szerint még mindig többen voksolnak a középszintű érettségire, 
de egyre emelkedik azok száma, akik az emelt szintre vállal-
koznak. Székesfehérváron tizenhat iskola 1626 diákja izgulhat, 
sikeresen veszi-e az akadályokat.

Felmentették vezetői tisztségéből a Székesfe-
hérvári Törvényszék elnökét, Gerber Tamást. 
Ezzel egyidejűleg pályázatot hirdettek a 
Székesfehérvári Törvényszék elnöki tisztségére. 
Gerber Tamás 2013. március elsejétől töltötte 
be a Székesfehérvári Törvényszék elnöki 
tisztségét. Most visszatér a terepre, bíróként 
folytatja az ítélkezési munkát, ami mindig is 
közel állt a szívéhez. 

A leköszönő elnök felmentésének 
hátterében kizárólag összeférhe-
tetlenség áll, ugyanis két közeli 
hozzátartozója, a testvére és a fele-
sége is a Törvényszéken dolgozik 
bíróként. „Az összeférhetetlenséget 
nem sikerült megszüntetni a meg-
határozott felmentési időszak alatt. 
Mérlegeltünk, és úgy döntöttünk, a 
lehető legjobb megoldás, ha az elnöki 
tisztségből visszatérek az ítélkezéshez. 
Mindössze ez áll a döntés hátteré-
ben.” – nyilatkozta a Fehérvár 
magazinnak Gerber Tamás.
„Nagyon sok mindent sikerült 
megvalósítani kollégáimmal azokból 
az elképzelésekből, amiket két évvel 
ezelőtt megfogalmaztunk. Lendületbe 
hoztuk a törvényszéket, szolgáltatá-
sainkat erősítettük. A mediációban 
élen járunk. Egyfajta szemléletváltást 
próbáltunk elérni, hogy minél keveseb-
ben válasszák a peres utat. A bíróság 
nyitottságát erősítettük. Középiskolák-
kal, általános iskolákkal alakult ki jó 
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Tudta-e?
• Magyarországon 1849-ben, a forradalom leverése után vezették be az érettségit.
• A vizsgát magyar és német nyelven tehették le a diákok. Ha az iskolájuk nem rendelkezett vizsgáztatási joggal, akkor el kellett utazniuk valamelyik 

vizsgaközpontba, ezekből viszont mindössze hét volt az országban.
• Indigóval másolták az érettségit.
• Nem volt kötelező az érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok befejezését követően, csak azoknak, akik a felsőoktatásba kívántak bejutni.
• A lányok először csak a kereskedelmi iskolákban érettségizhettek. 1900-ban már a leánygimnáziumokban is lehetővé vált az érettségizés, de csak 

1935-ben ismerték el egyenértékűnek a fiúkéval.
• A hetvenes években ideiglenesen eltörölték a történelem érettségit.
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kapcsolat. Sokaknak adtunk tájékozta-
tást a bírósági szervezetről, az igazság-
szolgáltatás, mint független hatalmi ág 
társadalmi szerepéről. A tanúgondozá-
si programunk is népszerű.” – sorolta 
eredményeit Gerber Tamás.
A leköszönő elnök arról is beszélt, 
hogy az elmúlt két évben sikerült 
pályázati forrásból egy szervezetfej-
lesztési programot is megvalósítani 
a Székesfehérvári Törvényszéken. 
Az uniós finanszírozású pályázat 
célja a belső hatékonyság növelése 
volt. A program keretében feltérké-
pezték a bíróság jelenlegi helyzetét, 
és ez alapján jelölték ki a fejlődés 
lehetséges útjait. Számos gyakor-
lati haszna is volt a programnak, 
hiszen több teljesítménynövelő 
intézkedést is bevezettek. Ilyen volt 
például a végzésminták kidolgo-
zása és a belső internetes rendszer 
megújítása, de nélkülözhetetlen 
hozadéka lett az ügyfél-elégedett-
ség mérése is.
„Nagy megtiszteltetés volt a tör-
vényszék elnökeként dolgozni. Széles 
kitekintést adott, más szemléletű 
munkát jelentett vezetőként egy 
csapatot irányítani. A kinevezésem 
előtt a Székesfehérvári Törvényszé-
ken dolgoztam polgári jogi, gazda-
sági szakos bíróként. Mindig is a 
szívemhez közel álló terület volt az 
ítélkezési munka. Jó szívvel térek 
hozzá vissza.” – mondta a leköszö-
nő elnök.
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„Minden építőkövet megkaptunk”

Reméljük, bármennyire kacskaringós a lépcsősor, az út mindig felfelé vezet!

Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtit-
kára a ballagás napján egykori iskolájában, a Telekiben az érettségiről tartott tájékoztatót.

Mészáros Attila alpolgármester büszke a székesfehérvári diákokra

vakler lajos

A kedvezőtlen időjárás miatt ez évben elmaradt 
városunkban az immár hagyományos Városház 
téri közös ballagás. A végzős diákok saját 
intézményükben búcsúztak el az alma matertől. 
Idén hatvanhat osztály ezerhatszázhuszonhat 
tanulója fejezte be tanulmányait Székesfehér-
vár középiskoláiban. 

A Belvárosi I. István Szakközépis-
kola Hunyadi Mátyás Tagintézmé-
nyében száznyolc fiatal búcsú-
zott. Czibikné Kornicz Márta, 
az intézmény vezetője köszönt 
el diákjaitól: „Fájó szívvel enged-
jük útjára őket, azzal a reménnyel, 
hogy ez a négy illetve öt év ebben 
a nehéz kamaszkorban is hozott 
nekik annyi tapasztalatot és tudást, 
amivel megállják a helyüket jövendő 
munkahelyükön, a főiskolákon és az 
egyetemeken.”
Marton Dávid búcsúztatta di-
áktársai nevében a végzősöket. 
„Megtiszteltetés számomra, hogy 
elbúcsúzhatok azoktól a barátaimtól, 
akiktől mi magunk is sokat tanultunk. 
Ahhoz, hogy ezt méltóképpen tegyük 
meg, emlékeznünk kell minden olyan 
pillanatra, jóra vagy rosszra, amit 
együtt töltöttünk. Azzal, hogy feldí-
szítettük a folyosókat és a tanterme-
ket, jeleztük: köszönetet mondunk 
nekik, hogy öregbítették iskolánk 
hírnevét.”
Keresztély Imola mosolygós 
arccal, de nehéz szívvel mondott 
búcsút az érettségizők nevében: 
„Nagyon nehéz összefoglalni, amit ér-
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Hatvanhat osztály végzősei ballagtak el szombaton

ségen az intézmény nappali és 
levelező tagozatán végzett diákok 
búcsúztak. Székesfehérvár ön-
kormányzata nevében Mészáros 
Attila alpolgármester köszöntötte 

zünk. Fiatal felnőttként most döbben-
tünk rá, hogy eddig burokban éltünk 
családunk és tanáraink segítségével. 
Most rajtunk a sor, mert bármennyire 
is vártuk a pillanatot és készültünk 
rá, megélni sokkal nehezebb, mint 
bármelyikünk gondolta volna. Há-
lásak vagyunk tanárainknak, hogy 
felkészítettek bennünket a számunkra 
ismeretlen felnőtt világra.”
A Kodolányi János Középiskola 
és Kollégium épületében is utol-
jára szólalt meg a csengő ebben 
a tanévben. A megható ünnep-

a végzősöket: „Nagyon szép, emel-
kedett hangulatú ballagáson vagyunk 
túl. Ez a végzősök életében kiemel-
kedő időpont. Nagyon köszönjük azt 
az időszakot, amit a diákok Székes-
fehérvár iskoláiban töltöttek, s gaz-
dagították városunk mindennapjait. 
Ha nem lettek volna ezek a fiatalok, 
nem lenne Versünnep, nem lennének 
táborok, nem lennének kulturális 
programok. Valamennyi intézmény 
valamennyi diákja aktívan részt vett 
ezekben a programokban, amiért 
mindnyájuknak hálásak vagyunk. 

Természetesen nagyon szorítunk 
nekik, hogy sikeresen érettségizze-
nek, és ha néhány évre elhagyják 
is városunkat, bízunk benne, hogy 
visszatérnek, és együtt építhetjük 
tovább Székesfehérvárt.”
Dr. Kovács Lászlóné, a középisko-
la igazgatója útravalóul az eddig 
tanultak megbecsülését és sikeres 
felhasználását szeretné a végzős 
diákok tarisznyájában tudni: 
”Szerettük volna őket úgy útjukra 
bocsájtani, hogy érezzék, mi volt 
az elmúlt négy-öt évben az, amit a 
tarisznyájukba tettünk ismeretekből. 
A legfontosabb az, hogy kitartásuk, 
önbecsülésük és kreativitásuk meg-
maradjon, mert ezek azok a dolgok, 

amikre az életben leginkább szüksé-
gük lesz.”
A ballagók nevében Vörös Viktor 
búcsúzott diáktársaitól és tanára-
iktól: „Minden építőkövet megkap-
tunk ahhoz, hogy olyan életünk le-
gyen, amilyenre mindig is vágytunk. 
Tanáraink mindent megtettek, hogy 
átadják azt a tudást, amivel a későbbi-
ekben boldogulni tudunk, amire szük-
ségünk lehet akár a munkahelyeken, 
akár a felsőoktatási intézményekben. 
Nehéz búcsúzni, hiszen itt szerettük 
meg barátainkat, azokat az embereket, 
akik talán egész életünkre hatással 
lesznek. Tökéletes útravalót kaptunk 
az iskolától, ami velünk lesz mindig, 
bárhová is vet a sors.”
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Három a nagylány

Utoljára együtt a hunyadis iskolapadban

„A boldog édes ifjúság, emléke mindig visszajár...”

A szívből jövő jókedv a sikeres érettségi egyik záloga
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aCser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere face-
book-üzenetben búcsúzott el a végzős diákoktól:

„Kedves Ballagó Diákok!
Az időjárás sajnos megakadályozta, hogy a közös városi ballagáson köszönhessek 
el Tőletek - 16 iskola 66 osztályának 1626 diákjától. Engedjétek meg, hogy ezt 
itt, az Általatok egyébként sokat használt facebookon tegyem meg. Itt mondok 
Nektek köszönetet, valamint kívánok minden jót, egészséget és szerencsét ahhoz a 
bizonyos nagybetűs Élethez.
Köszönjük Nektek, hogy az elmúlt években megteremtettétek azt a hangulatot 
Székesfehérváron, amire csak a fiatalok képesek. Köszönjük Nektek azt is, hogy 
aktívan vettetek részt városunk közösségi életében. Városi és iskolai ünnepségek, 
Versünnep, Fehérvár Hangja, Diáktanács, táborok, színházi előadások, sportélet... 
mind elképzelhetetlen lett volna Nélkületek. Folyamatosan bizonyítottátok, hogy a 
mai időkben sem igazak a „bezzeg a mi időnkben” és az „ezek a mai fiatalok” üres 
közhelyei.
Székesfehérvár büszke Rátok és szeret Benneteket! Örülni fog és büszke lesz min-
den olyan fiatalra, aki a jövőben is városunkat tekinti majd otthonának, de büszke 
lesz arra is, akit máshova visz majd az élet, de soha nem felejti el, honnan indult, 
és hogy Székesfehérváron élte meg a csodálatos diákéveket.
Kedves Ballagó Diákok!
Most kiléptek az életbe. Egy ismeretlen szerző azt mondja, hogy az élet egy nagy 
vászon, Te az olló. Csak rajtad múlik, mit szabsz ki belőle. Ki továbbtanul, ki dol-
gozni kezd. Kívánunk Nektek a nagy utatokhoz jó egészséget és sok-sok boldog-
ságot! És ne felejtsétek, amit egy sikeres ember, Michael Jordan, a világ valaha élt 
talán legjobb kosárlabdázója mondott:
„Pályafutásom során több mint kilencezer dobást elhibáztam, vesztettem csaknem 
háromszáz mérkőzésen. Huszonhatszor vétettem el a rám bízott, győzelemhez 
szükséges utolsó dobást. Újra és újra hibáztam az életemben. Ezért tudtam mindig 
előrelépni.”

Székesfehérvár, Kossuth utca 11. www.sepa.hu

Minden cipŐ

május 7-8-9.
Részletek az üzletekben.

kedvezménnyel
20%
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A jelmezeket és a produkciókat négytagú zsűri, Cser-Palkovics András polgármester, Vakler 
Anna művészeti vezető, Kiss Dorottya, a Szabadművelődés Háza igazgatója és Pintér Ádám, a 
Fehérvári Programszervező Kft. munkatársa értékelte

A fődíjat a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola nyugdíjasoknak álcázott 12.b osztálya vehette át. 
Második helyen a Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 12.b osztálya, Szörnyella de Frász 
és a dalmaták végeztek, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a középiskola 12.a-s diákjai állhattak fel.

A színvonalas műsorok, ötletes jelmezek közül nem volt egyszerű feladat kiválasztani a legjob-
bat. Így a díjátadón a százezer forintos fődíj mellé a város egy ötvenezer forintos második és 
egy huszonötezer forintos harmadik díjat is felajánlott.

Bolondballagáson és zenei versenyen tette 
próbára tudását és leleményességét Székesfe-
hérvár diáksága. 

Megelevenedő kötelező olvas-
mányok, két lábon járó hungari-
kumok, kalózok, római katonák 
és nyugdíjasok bukkantak fel 
április utolsó napján kora reggel 

sZabó Miklós beNce
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Felbolydult a város ifjúsága
Székesfehérvár belvárosában. 
A II. Fehérvári Ifjúsági Feszt 
keretében megrendezett bo-
londballagáson huszonhárom 
végzős osztály vett részt. Az idén 
új helyszínen rendezték meg az 
eseményt Székesfehérváron. A 
város középfokú oktatási intéz-
ményei jelmezbe bújva, produk-
ciókkal versengtek a százezer 
forintos fődíjért. 

Tizenöt éve húzódó probléma oldódott meg

Megújult a Száva, a Dráva és a Bodrogi utca

csabai DoriNa

Sajtótájékoztató keretében mutatta be a sajtó 
munkatársainak hétfőn délelőtt Cser-Palkovics 
András polgármester, Szigli István, Fekete-
hegy-Szárazrét önkormányzati képviselője és 
Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója 
a Bodrogi, Dráva és Száva utcákban felújított 
utat és járdát. A beruházás során az utcák teljes 
szélességükben megújultak, gyalogjárda épült, 
és részben felújításra, részben kiépítésre került 
a csapadékvíz-elvezető rendszer.

A szárazréti városrehabilitációs 
program során teljes szélességében 
megújult a Száva, a Dráva és a Bod-
rogi utca. Mindegyikben térköves 
járda épült, megoldódott a csa-
padékvíz-elvezetés, az útburkolat 
pedig szegélykövekkel és alappal 

együtt készült el. Tizenöt éve húzó-
dó probléma oldódott meg az utak 
felújításával. Minden igényt kielégí-
tő szakaszok készültek el, ezek az 
elkövetkezendő két évtizedben jó 
közlekedési lehetőséget biztosíta-
nak a környéken élőknek. Az egész 
beruházás 1.2 milliárd forintba 
került, és teljes egészében európai 
uniós támogatásból valósult meg. 
Ebből a három utca teljes újra-
építése több mint négyszázmillió 
forintot tett ki. A három felújított 
utcában a járdák térkövesek, 3680 
négyzetméternyi burkolatot raktak 
le a szakemberek. Tizenháromezer 
négyzetméteren aszfaltoztak, 7900 
méternyi szegélykövet helyeztek le, 
és mintegy hatszáz méteren csapa-
dékvíz-elvezető csatorna épült.
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„Fehérvár több legyen, mint lakóhely!”
Beszélgetés Róth Péter önkormányzati képviselővel, alpolgármesterrel

heiter DáviD taMás

A 2014. októberében megválasztott városi 
közgyűlés tagjainak bemutatása lapunk hasáb-
jain a mai számban befejeződik. A huszonegy 
városanya és városatya sorát Róth Péter alpol-
gármester zárja, aki a Fidesz listájáról szerzett 
képviselői mandátumot.

Jól látható, hogy jelentős változáson 
ment keresztül az elmúlt időszakban 
az önkormányzat feladatköre. Milyen 
munkát kellett elvégezni, és a folya-
matnak hol a vége?
Azt hiszem, rég elmúltak azok az 
idők – ha ugyan voltak ilyen idők 
egyáltalán – amikor a társadalmi 
rendszerek teljesen állandóak vol-
tak. Az ezredfordulós évek végén 
bekövetkező gazdasági válság a 
döntéshozókat rákényszerítette, 
hogy végiggondolják, hogyan 
lehet az állam, benne a központi 
kormányzat és az önkormányzatok 
működését hatékonyabbá tenni. Az 
elmúlt években végbement nagyon 
komoly változásoknak ez volt a 
célja, de hogy elértük-e a kitűzött 
célt, azt valószínűleg csak évtize-
des tapasztalatok birtokában lehet 
objektíven megítélni. Önkormány-
zatunk fő feladata egyrészt a város 
közösségének, értékeinek összefo-
gása és erősítése, másrészt a város 
precíz napi üzemeltetése, harmad-
részt a hosszú távú fenntarthatóság 
érdekében a város gazdaságának 
fejlesztése. De minden fő feladat 
azt a célt szolgálja, hogy a fehér-
váriak jól érezzék itt magukat, és 
megtalálják maguk és családjuk 
boldogulásának lehetőségét.
Társadalmi kapcsolatokért felelős 
alpolgármesterként milyen feladatokat 
lát el?
Feladataim között van az önkor-
mányzat és a civilszervezetek 
közötti kapcsolat szervezése. 
Célom a következő évekre, hogy 
minél több fehérvári ismerje meg 
a civilszervezeteket, találkozzon 
velük, lássa működésüket, vegye 
igénybe szolgáltatásaikat. Meggyő-
ződésem, hogy ez növelni fogja a 
bizalmat irányukba, újra pezsgést 
tud vinni életükbe, összességé-
ben a város egész közösségét 
fogja erősíteni. Négy évvel ezelőtt 
elkezdtük az önkormányzati 
kommunikáció megújítását, mind 
tartalmilag, mind az eszközöket 
illetően. Lényegében egy városi 
hírügynökséget működtetünk a 
Városháza falain belül, melynek 
munkája nem látványos, de ennek 
ellenére minden fehérvári találko-
zik vele, aki bárhol hallgat, néz, 
olvas helyi híreket, információkat. 
Óvni szeretnék minden olyan köz-
szolgálati értéket, amit az emberek 
tájékoztatásáért az elmúlt években 
létrehoztunk. Folytatni szeretném 
a közösségimédia-alapú demokrá-
cia helyi fejlesztését, melynek első 
lépése a sokezres látogatottságú 
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polgármesteri on-line közmeghall-
gatás elindítása volt. Székesfehér-
vár nemzetközi kapcsolatainak 
ápolása is feladataim között van. 
Tapasztalhatjuk, hogy azok a 
nemzetközi kötelékek működ-
nek, ahol nem a hivatalok között, 
hanem az emberek között létezik a 
kapcsolat. Ennek mélyítését kell a 
rendelkezésre álló eszközökkel se-
gítenünk. A Szent István-emlékév-
re készülve megújítottuk a város 
rendezvényeit, de ami a legfonto-
sabb, hogy igyekszünk fenntartani 
ezek ingyenességét. Végignézve 
az országon, ilyen sok és ilyen 
minőségű, szabadon hozzáférhető 
rendezvénnyel nem túl sok város 
büszkélkedhet!
Az előző négyéves ciklus legnagyobb 
eredményének mit tekint?
A város mottója lett a „Tele élettel”, 
nem véletlenül. Az ipari városok 
gyakran beleeshetnek az elszürkü-
lés csapdájába. Tudnánk erre több 
példát is mondani, de ne bántsunk 
senkit! Hogy ezt elkerüljük, a 
város vezetésének kiemelt feladata 
Székesfehérvár lakóiból közösséget 
formálni, hiszen az összetartozás, 
a közösségi tudat tudja színessé 
tenni ezt a nagyszerű helyet, amire 
büszkék tudunk lenni, ahol jól 
tudjuk magunkat érezni. Ez egy 
folyamat, melyet nyilván soha sem 
lehet befejezettnek tekinteni, de ed-
dig azt hiszem, sikeresen haladunk. 
Nem kell szégyellnünk kimondani: 
mindezt nem tudtuk volna véghez-
vinni, ha Magyarország kormánya 
nem tekintette volna Székesfe-

hérvárt partnernek. Ez a város 
kormánytól ekkora támogatást még 
nem kapott, mint az elmúlt négy 
évben.  
Székesfehérváron intenzív civilélet 
alakult ki. Mi a szerepe a civileknek 
városunkban, és miért fontos a civil-
szervezetekkel a megfelelő kommuni-
káció fenntartása?
Ha a város nagy közösségét 
akarjuk erősíteni, akkor nem 
hagyhatjuk ki a kisebb közösségek 
erősítését sem. Nagyon sokrétű 
és sokszínű a a civilpaletta Szé-
kesfehérváron. Vannak egészen 
profin működő szervezetek, melyek 
már-már komoly munkáltató-
ként lépnek fel, így a gazdasági 
élet szereplőinek is tekinthetjük 
őket. És vannak baráti társaságok, 
öntevékeny csoportok, melyek 
egy érdeklődési kör, egy-egy ügy 
mentén szerveződnek. Vannak 
karitatív szervezetek, melyek 
komoly segítséget jelentenek a 
szociális ellátórendszernek. Nagy 
köszönet illeti önkénteseik mun-
káját, áldozatát! Székesfehérváron 
több hagyományőrző szervezet 
működik, egy történelmére büszke 
városban nem is lehetne másként. 
Városunk kulturális élete sem kép-
zelhető el civilszervezetek nélkül, 
de a környezetvédelem ügye is 
sokakat megmozgat. A korosztályi, 
egészségügyi vagy éppen gazdasági 
érdekképviseleti szervezetek szak-
emberei pedig az önkormányzat 
számára is biztos partnerek. Ez a 
sokszínűség óriási értéke Székesfe-
hérvárnak.

Az országos politikai ellentétek nem 
érzékelhetők városunk mindennapja-
iban. Hogyan értékeli Székesfehérvá-
ron az ellenzék szerepét?
Közhely, de igaz, hogy nincs 
fideszes, szocialista meg jobbikos 
kátyú, csak kátyú van. A helyi 
ügyekben alapvetően nem világné-
zeti vagy politikai alapon hozunk 
döntéseket, hiszen egy városrész 
vagy a város egészének érdeke 
sokkal kézzelfoghatóbb valóság, 
mint egy nagyobb közösség, egy 
ország, egy nemzet érdeke. Pont 
ezért sokkal kevesebb a vitás 
kérdés is. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy ne lennének viták vagy hogy 
a politikai szereplők ne képvi-
selnék választóikat. De nem is a 
viták mennyiségét, sokkal inkább 
a minőségét tekintem lényegi kér-
désnek. Büszke vagyok Fehérvár 
politikai kultúrájára, mely néhány 
hullámvölgy kivételével magasan 
az országos átlag felett van. Köszö-
net ezért az elmúlt negyedszázad 
valamennyi közéleti szereplőjének!
Eddigi munkáját illetően mire a leg-
büszkébb?
A Szent István-emlékév sok olyan 
felemelő pillanattal ajándékozott 
meg, melyek végig fognak kísérni 
életemen egész biztosan. Nagyon 
sok ember rengeteg munkája 
kellett az egész éves rendezvény-
sorozathoz, az elkészült városfej-
lesztések megvalósításához. Sok 
fehérvárinak sokat kell dolgoznia 
azért is, hogy az emlékév értékeit 
tovább tudjuk vinni. Persze nem 
lehet minden nap ünnep, hiszen 
akkor nem lenne az ünnepnek 
értéke. Egy ünnepi év után jönnek 
a „hétköznapi” évek, de azt gondo-
lom, a hétköznapok aprómunkájá-
val teljesedhet ki mindaz, amit az 
ünnepre készülve megálmodtunk.
Mi most a legfontosabb feladat váro-
sunkban?
Tovább kell folytatni a város közös-
ségének építését, erősítését. Né-
hány év múlva fogjuk ünnepelni az 
Aranybulla, ősi alkotmányosságunk 
leghangsúlyosabb dokumentuma ki-
hirdetésének nyolcszázadik évfordu-
lóját, ami Székesfehérvár rangjának 
egyik legfontosabb bizonyítéka. Fel 
kell rá készülnünk! Folytatnunk kell 
azt a folyamatot is, melynek révén 
Fehérvárt gazdasági ereje és történel-
mi hagyományai, kulturális értékei 
alapján jegyezni fogják az európai kö-
zépvárosok sorában. Sokat léptünk 
már előre, de jöhetnek még lehetősé-
gek, melyeket meg kell ragadnunk. 
A legfontosabbnak azt tartom, hogy 
a város gazdasági fejlődése a lehető 
legtöbb fehérvári életébe jusson el, 
hiszen a nagy számoknak, a sta-
tisztikai adatoknak csak akkor van 
értelme, ha az egyes emberek is érzik 
a pozitív változást. Mindent meg kell 
tennünk, hogy továbbra is jó legyen 
fehérvárinak lenni, hogy Fehérvár 
több legyen, mint lakóhely! 
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Nagy István egykori polgármester kijelentette: a szükség hívta 
életre a város újságát

Örülök annak, hogy olyan újságot alapíthattam húsz évvel 
ezelőtt, amelyik ma hetilapként a XXI. század igényeinek is 
megfelel – mondta Csathó Barna alapító-főszerkesztő

Nagy ZoltáN Péter

Húsz évvel ezelőtt, 1995. május 5-én jelent meg először 
Székesfehérvár közéleti lapja, mely bekerült a városi 
postaládákba, hogy közvetlenül tájékoztathassa a megye-
székhely polgárait.

A demokrácia kapuit kívánta sarkig tárni 
Székesfehérvár legfiatalabb polgármeste-
re, Nagy István, amikor azt mondta: „Egy 
ilyen múltú százezres város, mint Fehérvár, 
nem maradhat saját újság nélkül!”. A város 
érdekeit szolgálva közszolgálatot ellátó 
lapot teremtett Nagy István és munkatársa, 
Csathó Barna, aki a városi újság alapító 
főszerkesztője volt.
Nagy István egykori polgármester kérdé-
sünkre elmondta, hogy törvényszerű volt 
a fehérvári újság megalapítása, mert igény 
merült fel a város polgáraiban arra, hogy 
tájékoztatást kaphassanak az önkormány-
zat és a városháza munkájáról. Azt, hogy 
Nagy István a kilencvenes évek derekán 
elkötelezett demokrata volt, nemcsak az új-
ság alapítása, de az egy esztendővel később 
elindított Digital Regia program is igazolta. 
Utóbbi várospolgári jogon adott minden 
igénylőnek elektronikus levélcímet és 
internet-hozzáférést, hogy azon keresztül 
bárki hozzájuthasson az önkormányzat elő-
készítés alatt álló ügyeihez. Sajnos a Digital 
Regia programot a politikai ár elsodorta, 
de Székesfehérvár közéleti lapja – amit 
jelenleg is kezében tart az olvasó – húsz 
esztendő után is eljut a város polgáraihoz.
A Fehérvári Polgár azzal kezdődött, hogy 
megszűnt a Fehérvári Hét című lap – kezdte a 
Fehérvár Televízió Esti mérleg című keddi élő 
műsorában Csathó Barna alapító-főszerkesztő. Az 

Húszéves lett Székesfehérvár újsága
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újságíró így folytatta: Elkerülhetetlen a lépésváltás 
címmel az első oldalán jelent meg az újság, azzal a 
cikkel, mely a város hivatalában elkezdett, orszá-
gosan is egyedülálló reformokról íródott. Ezek lé-
nyege az volt, hogy Fehérvár polgárait a hivatalnak 
kiszolgálnia kell, nem pedig rettegésben tartania. 
E kiszolgálás egyik fóruma lett Székesfehérvár 
akkor még havonta megjelenő lapja. Az újságból 
idézve fontosnak tartotta elmondani Csathó Bar-
na, hogy az alapítás alapelve az volt, hogy hittől, 
politikai hovatartozástól, anyagi helyzettől függet-
lenül minden fehérvári emberhez eljuthassanak 
a Székesfehérvárt érintő dolgok. Használni akar-
tunk és nem ragyogni, amit a szerény kivitelezésű 
újság is bizonyított – mondta Csathó Barna.
A FehérVár magazin elődjének alapításánál a 
következő újságírók, írók, fotósok bábáskodtak: 
Rózsa Zsuzsa közgazdász és Zsohár Melinda, aki 
tanítónőként kezdte, és kiváló újságíró, később 
könyvíró lett. Az első lapszámok rendszeres 

írója volt Szenkuti Eszter, aki fiatalon hunyt 
el. Deák Ferenc az egykori Skála áruház 
marketing munkatársa, ő képeivel, írásai-
val gazdagította az újságot. Lőrincz Miklós 
textilmérnök, akinek ősi tehetsége van az 
íráshoz. Bakonyi István tanár, író, irodalom-
történész, aki közben József Attila-díjas lett. 
Máté G. Péter, a Tó Tévé egykori főszerkesz-
tője. Stettler Zsuzsanna főiskolai hallgató. 
Somogyi Tamás fotós, aki operatőrként 
dolgozott akkor is, ma is. A fehérvári lapnál 
gyakornokoskodott Azurák Csaba is, aki 
közben Budapestre került. Péntek Imre író, 
újságíró. A városháza kulturális irodájának 
vezetője, Szele István is rendszeresen írt a 
városi lapba az első lapszámokban. És végül 
e sorok szerzője is ott munkálkodott a lap 
körül... Aki az önkormányzati újságot össze-
szerkesztette, megtervezte és a tartalmát fel-
ügyelte, Csathó Barna főszerkesztő volt, aki 
a Fehérvár Televízióban felhívta a figyelmet 
arra, hogy „az újság megjelenésével csökkent 
a sötét folyosókon eldőlő, meghívásos pályá-
zatok esélye”, hiszen ezek a pályázatok 1995. 
május 5-től kezdődően 43 ezer példányban 
megjelentek.
Az alapítók, a lapot ma kiadó Fehérvár 
Médiacentrum munkatársai és Róth Péter 
alpolgármester kedden bensőséges ünnep-
ségen idézték fel az elmúlt húsz évet a Szent 
Vendel utcai szerkesztőségben.
Bár az alapításkor többen említették, hogy 
nem lesz hosszú életű a kiadvány, nemhogy 
nem szűnt meg, de 2009. augusztus 19-től 
a havonta megjelenő újság FehérVár néven 

átalakult hetilappá. A hétnaponta a fehérvári 
olvasók kezébe jutó városi újság 298. számát 
tartja kezében a kedves olvasó.
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. május 9-től május 15-ig
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2015. 5. 9. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kiss	Imre
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán	Péter.	Vendég:	
Szente Milán

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tárnok	Ákos
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Zsolnay	Gyöngyi

14:05	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Tokodi	István

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	kispályás	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Fejezetek	Magyarország	
közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	5.	rész	

17:00	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Maczkó Csaba

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor
19:50	 Trópusi	hőség	–	Elhagyatva	

– am. sorozat (12) 
20:50 Aqvital FC Csákvár 

–	Gyirmót	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

22:30	FehérVászon	–	
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

23:20 Képes hírek

2015. 5. 10. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Maczkó Csaba

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán	Péter.	Vendég:	
Szente Csaba

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Zsolnay	Gyöngyi

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	

archívumából 
14:00	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Tokodi	István

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15	 ARKSE	–	Veszprém	

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Fejezetek	Magyarország	
közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	6.	rész		

17:00	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Sevella	Zsuzsa
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	Marissa	

– am. sorozat (12) 
20:50 Békéscsaba – Fehérvár 

KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10	 Karok	és	lábak	művészete
22:35	FehérVászon	-	ismétlés
23:05 A hét hírei 
23:25 Képes hírek

2015. 5. 11. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés

10:45 Kéklámpások – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	
Vendég:	Sevella	Zsuzsa

17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szöllősi	Attila
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20	Paks	–	Videoton	FC	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 12. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Szöllősi	Attila	

17:00 Agrárinfó – ismétlés

17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
17:55	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás.	Vendég:	Soós	Péter
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20 A tánc világnapja
 Az Alba Regia 

Táncegyüttes	gálaműsora	a	
tánc világnapja alkalmából. 
Közvetítés	felvételről	a	
Vörösmarty	Színházból.

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 13. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás.	Vendég:	Soós	Péter

17:00 Paletta – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varró	János
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin     
20:15 Hírek
20:20	Vidi	TV	–	sportmagazin	
20:35	 II.	Fehérvári	Ifjúsági	Feszt
22:35 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:20 Képes hírek

2015. 5. 14. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Varró	János

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Sugár	Tímea

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 Bass show 1. rész
	 Vörös	Tamás	

dzsesszzenész 55. 
születésnapi	koncertje	
basszusgitáros 
vendégekkel.

21:50	 Napi	színes	–	ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 15. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Németh	
Zoltán.	Vendég:	
Sugár	Tímea

17:00	 Együtt	–	ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Bon	Bon	együttes	
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Bass show 2. rész
	 Vörös	Tamás	

dzsesszzenész 55. 
születésnapi	koncertje	
basszusgitáros 
vendégekkel.

21:50	 Napi	színes	-	ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: május 10. 20:50 Békéscsaba – Fehérvár KC kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről.

Haverok, buli, koncertek: 
irány a Popstrand!

Az ismeretlen Zrínyi Péter

Hegedűs Nagy István és Tolcsvay Béla segít-
ségével megismerhettük Zrínyi Péter életét

látráNyi viktória

vakler lajos

Felejthetetlen koncertek, legendás táborok. 
Sokan a Popstrandon tapasztalhatták meg 
először, milyen is egy jó fesztivál. Ez az élmény 
mit sem változik, immár a 39. szezon indul be 
a népszerű agárdi helyszínen. Turbók János 
főszervezőt kérdeztük az idei programokról.

„Vidéken a Popstrand a legrégebben 
működő szabadtéri színpad. Folyama-
tosan tájékozódom a zenei élet esemé-
nyeiről, mivel mindig meg kell felelnem 
a speciális igényű közönségünk elvárá-
sainak. Ezért évtizedek óta a színvo-
nalas és élő koncertet előadni tudó 
zenekarokat és előadókat szerkesztem 
be a programsorozatba. A Popstrandon 
csak szélsőségektől mentes, normális 
előadók léphetnek fel. A legfontosabb 
zenekarok, a minden évben fellépők 
Agárdon az Edda Művek, az R-GO, 
Demjén Ferenc, az Irigy Hónaljmirigy 
és a Mobilmánia. Emberileg, lelkileg, 
zeneileg és a szövegvilágával az Edda 
áll hozzám a legközelebb. ” – mondta 
Turbók János.
A csodálatos környezet sokak 
számára vonzó. „Különleges ren-
dezvényhelyszín vagyunk abból a 
szempontból is, hogy talán a legendás 
múltunk és a szolgáltatásaink színvo-
nala miatt Agárdon soha nem számít 
az életkor! Megszokott dolog, hogy 
együtt szórakoznak, énekelnek, majd 

A Szent István Művelődési Ház Szent Lász-
ló-termébe invitálták a történelem iránt érdek-
lődő székesfehérváriakat. A Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökhelyettese, Hegedűs Nagy 
István a Zrínyi család egyik méltatlanul elfele-
dett tagjáról, Zrínyi Péterről tartott előadást. 
A rendezvény meghívott vendége Tolcsvay Béla 
Kossuth-díjas énekmondó volt.

Zrínyi Péterről bátyja, Zrínyi 
Miklós, a Szigeti veszedelem 
szerzője írta: „az én vitéz öcsém 
mind magyar, mind horvát.” Zrínyi 
Péter 1621-ben született. Gyámja 
Pázmány Péter volt, akinek segít-
ségével bátyjával, Miklóssal együtt 
elsajátították a kor tudományának 
alapjait. A magát inkább magyar-
nak valló Miklós horvát bán lett, 
míg Péter öccse a horvátországi 
szerbek kapitánya. Zrínyi Péter 
hadvezérként jelentős sikereket 
ért el, és ő volt az első, aki bátyja 
örökbecsű alkotását, a Szigeti ve-
szedelem című eposzt lefordította 
és kiadatta.
Hegedűs Nagy István régi álma va-
lósult meg Zrínyi Péter emlékének 
felidézésével: „Zrínyi Péter a magyar 
és a horvát történelem egyaránt fontos 
alakja volt. Mégis úgy kell emlékez-
nünk rá, mint ismeretlen hősre, hiszen 
a történelemtudomány ma is keveset 
említi nevét. Testvérbátyját, Zrínyi 
Miklóst máig példaképnek tekintjük, 
dédapját, a szigetvári hőst nemkü-

lönben, de róla méltatlanul keveset 
tudunk. Ma időutazást tartunk, ahol 
a székesfehérváriak is megismerhetik 
tetteit. Bár horvátnak vallotta magát, a 
magyarság is sokat köszönhet neki.”
Tolcsvay Béla, aki horvát gyökerek-
kel is rendelkezik, örömmel fogad-
ta el a meghívást: „Ebben a témában 
úgy vagyok érintett, hogy a horvát és 
a magyar testvérek kapcsolata fontos 
számomra, családi vonatkozásban is. 
Tagja vagyok a horvát-magyar alapít-
ványnak. A horvát történelem világára 
mindig is nyitott voltam, az a fajta déli 
mentalitás, ami az ott élőket jellemzi, 
nagyon közel áll hozzám. Talán mert 
édesanyám horvát származású. A 
dalaimmal próbálom ezt az estét éke-
síteni. Olyan, déli világból származó 
dalokat gyűjtöttem csokorba, melyeket 
Vujicsics Tihamér segítségével ismer-
tem meg, és őrzöm őket.”
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a Dance Beach programon együtt 
táncolnak a nagyszülők, szülők és 
az unokák. A szlogenünk mindent 
kifejez: fiatalos gondolkodás, fiatalos 
életvitel! Az elmúlt évtizedekben 
közel egymillió embernek szerez-
hettem felejthetetlen élményeket. A 
Popstrand, mely nagyszerű szóra-
kozást és kirándulásélményt nyújt, 
annak köszönheti a sikerét, hogy 
emberi léptékű, valamint az igényes 
és hűséges közönsége és a fellépő 
művészek is szeretik. Mindenki jól 
érzi magát Agárdon!” – tette hozzá 
Turbók János.

A Popstrand programja

Július 4. Vastag Csaba országos 
rajongói nap, Kasza Tibi
Július 11. EDDA, Pataky Művek
Július 18. R-GO, Tóth Andi
Július 25. Bereczki Zoltán, Keresztes 
Ildikó
Augusztus 1. Irigy Hónaljmirigy, 
Radics Gigi
Augusztus 8. Demjén, Piramis
Augusztus 15. Hooligans, Vastag 
Tamás
Augusztus 19. Tankcsapda
Augusztus 21. Mobil Mánia, Lord, 
Ismerős Arcok
Augusztus 22. Magna Cum Laude, 
Király Viktor
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Horoszkóp
Május 7. – május 13.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Felerősödik Önben a tettvágy, az éleslátás, a céltu-
datosság, ami erős felhajtóerő az újabb elképzelései 
kivitelezéséhez. Pénzügyi helyzete javuló tendenciát 
mutat. A kiadásai megnövekedhetnek, amihez újabb 
forrás kerül a felszínre.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az utóbbi időben tett erőfeszítései ezen a héten 
kezdenek realizálódni. Rég látott barátai megkeres-
hetik, hogy tervezzenek közös programot. Itt egy kis 
pihenés ideje! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A fizikai terhelhetősége véges. Ezért több figyelmet 
kellene fordítania a pihenésre. Ezzel megelőzheti 
a frusztráltságot, az esetleges megbetegedéseket. 
Most fokozottan kell figyelnie teste, szelleme, lelke 
jólétére!

Bika 4. 21. – 5. 20.

A racionális gondolkodás most nagy segítség lehet. 
Intelligencia kapacitása a csúcson van. Legyen óva-
tos, hogy kivel osztja meg érzelmi titkait, mert nem 
biztos, hogy meg fogják őrizni őket! 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ez a hét nagyon kedvező arra, hogy új lépéseket 
tegyen az előrejutásáért. Ami az utóbbi időben 
kimaradt, mert semmi kedve nem volt hozzá, az Ön 
körül lévők is kevésbé voltak fogékonyak az újabb 
ötleteire, most behozhatja a lemaradást. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A családi fronton egy kellemes meglepetés éri a na-
pokban. Az eddigi hetekhez képest sokkal gördülé-
kenyebben mennek a dolgok minden fronton. Most 
a napi teendőkre kell koncentrálnia a munkájával 
kapcsolatban.  

Aki megosztja, könnyű 
célponttá válhat!

Ma Magyarországon majdnem 
minden második betörés célpontját az 
internetes adatok alapján választják 
ki. Érdemes meggondolni azokat 
a közösségi oldalakon közzétett 
posztokat, amelyek egyértelműen 
elárulják, mikor, hol és kivel vagyunk, 
mikor megyünk el hosszabb távra 
családostul. Ha fotókat szeretnénk a 
pihenésről megosztani, tegyük azt a 
nyaralás után!

A legjellemzőbb betörési módszerek

1. A roncsolásos eljárás: ekkor az ajtót, az ablakot vagy a zárszerkezet feszítik, 
törik, olvasztják.

2. A „fésüléses” technika: a zárszerkezetet egy finom, hangtalan, úgynevezett fésü-
léses módszerrel nyitják ki. Ez a veszélyesebb, hiszen a célszemély először észre 
sem veszi, hogy bent jártak nála, csak akkor, amikor hiányzik valami.

Hosszú távon megéri minőségi zárszerkezetet szerelni a bejárati ajtóba

lászló-takács krisztina

A nyaralás nemcsak pihenést, feltöltődést 
jelenthet, de némi aggodalmat is, hiszen 
napokra, akár hetekre üresen marad a lakás. 
Hogy mennyi esélyt adunk a betörőknek, 
nagyban múlik a megfelelő zárszerkezeten. 

Feltörhetetlen zár nincs, bonyolult, 
hosszú idő alatt nyitható azonban 
van. Ha azt vesszük figyelembe, 
hogy a betörők a könnyű célpon-
tokra utaznak, nem hozunk rossz 
döntést egy minőségi zárszerkezet 
beszerelésével. Egy rutinos betörő 
már első látásra meg tudja álla-
pítani, melyik ajtót, zárat nyitja 
gyorsan és könnyen, és melyik 
a bonyolultabb. Természetesen 
a könnyebbet választja, így a 
bonyolultabban védett ingatlan 
ússza meg a behatolást, hiszen ott 
nagyobb a lebukási esély.
„A magas védelmű zárszerkezet nem 
azt zárja ki, hogy ne lehessen kinyitni 
az ajtót, hanem hogy nehezen, sok 
időbe teljen még egy rutinos betö-
rőnek is.” – magyarázza Herman 
Bernadett. A  Herman Kulcs-zárda 
cégvezetője szerint az is fontos, 
hogy milyen biztonsági ajtót 
választunk. Lehet fából, műanyag-
ból és fémből is biztonsági ajtót 
választani, ezekbe általában már 

A biztonság a jó zárral kezdődik
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Akció 2015.05.07-től a készlet erejéig, illetve max. 100 darabra értendő.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Tel.: 22/747-660, 70/423-0060 • Nyitva: h-p.: 7-17, szo.: 7-12

www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

AK
CI

Ó
!!! Szögacél 40x40x4  3.490 Ft/6 fm

Zártszelvény 40x40x2  2.990 Ft/6 fm
Síkháló 5000x2150x150x150 4 mm 3.125 Ft/db
Horganyzott ereszcsatorna 33 4 fm 1.990 Ft/db

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz szállítás.
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok

széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON, 
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2. (Balatoni út-Gyimesi u. sarok) Tel.: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya) Tel.: 22/400-220

RADIÁTOR CSEREAKCIÓ!  
ÚJ RADIÁTOR VÁSÁRLÁSAKOR A RÉGIT BESZÁMÍTJUK! 

15% KEDVEZMÉNY, 10 ÉV GARANCIA, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
Pl.: Lapradiátor 

22K 600/1000 19800 Ft helyett 16830 Ft 
22k 600/1200 22600 Ft helyett 19210 Ft 
22k 600/1400 26200 Ft helyett 22270 Ft 
Csőradiátor: 300x1250 18200 Ft helyett 15470 FtAz ajánlat 2015. április 9-től visszavonásig tart.

Részletek az üzletekben.

www.hollander.hu  • Keress bennünket már a Facebookon is!

  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• gravírozás, névtábla, BÉLYEGZô készítés
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

be van építve a zár. Tévhit azon-
ban, hogy ezek az ajtók minden 
kritériumnak megfelelnek. „Egyre 
népszerűbbek a fém ajtók, melyek 
sok szempontból tényleg nagyon 

jók, hiszen időjárásállók, jó hang és 
hőszigetelők, a bennük lévő zárszerke-
zet viszont nem megfelelő biztonsági 
szintű.”
Ezekre az ajtókra jellemző, hogy 
12+1 ponton záródnak. Herman 
Bernadett szerint a zárszerkezettel 
nincsen teendő, mert az megfelelő, 
viszont az eredetileg bent lévő zár-
betétek rossz minőségűek és nem 
biztonságosak. „Általában az az ajtó, 
ami készen kapható – legyen az fa, 
fém vagy műanyag – minimális biz-
tonsági védelemmel ellátott kell, hogy 
legyen. A mechanikai védelemnél első 
szempont a törés elleni védelem.”

Egy  biztonsági ajtón minimum 
kettő darab zárbetét kell, hogy 
legyen. A zárbetétnek minimum 
ötcsaposnak kell lennie, és jó, 
ha MABISZ által minősített. A 
biztosító betörés esetén is csak 
úgy fizet, ha a védelmi szintek-
hez tartozó előírások megvaló-
sultak a káresemény bekövet-
keztekor a behatolás helyén. 
Jó hír, hogy a már készen vett, 
zárral felszerelt ajtót is lehet 
még biztonságosabbá tenni egy 
utólag beépített biztonsági szer-
kezettel. Érdemes tanácsot kérni 
a zárszerkezeteket forgalmazó 
szakboltokban!   
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Előfordulhat, hogy a munkái feltornyosulnak és 
túlóráznia kell. A párkapcsolatában felmerülhetnek 
átmeneti félreértések, melyeket egy csendes vacsora 
mellett meg tudnak beszélni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ezen a héten olyan dologért adhat ki lényeges összeget, 
amit egy pár hét múlva megbánna. Ezért szükséges a 
következetesség, a megfontoltság a pénzügyeit illetően. 
Érzelmileg egy kicsit érzékenyebb lehet. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Érzékenyen érintik a baráti és a családi kötelékeiben 
felmerülő gondok. Most objektívnek kell lennie. 
Célirányos, gyors tettekre van szükség. A bajban 
Ön mindig biztos oszlop a bajba jutott embertársai 
számára.  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Több folyamatban levő ügyét sikeresen tudja vezetni 
a cél felé. Szerelmi téren mindenképp először gondol-
kodnia kell és utána kimondani, amit belül érez, mert 
könnyedén megbánthatja azt a személyt, aki sokat 
jelent Önnek. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Pénzügyi téren ez a hét tartogat Önnek kellemes 
meglepetéseket. Egy korábbi munkája most kezd 
igazán jól profitálni. Egyéb forrásból is várható 
váratlan bevétel, egy kis talált pénz.  
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A hét közepén azt tapasztalhatja, hogy türelmetle-
nebb a környezetében élőkkel. Figyeljen a közlekedés 
során, mert a türelmetlenség balesetveszélyt 
okozhat!

Festéktrendek és színválasztási tanácsok

Újra trend a pasztellszínű fal, és egyre kedveltebbek a szürke különböző árnyalatai

lászló-takács krisztina

Egy otthon hangulatát számos dolog 
befolyásolhatja: a burkolatok, a bútorok, a 
textíliák, a virágok, a kiegészítők, a világítás, 
a természetes fények és természetesen a 
színek. Az alapszínek kiválasztása megadja az 
egész lakás hangulatát, így aki falat készül 
festetni, a következő évek egyik legnagyobb 
döntését hozza – legalábbis, ami az otthonát 
illeti.

Az, hogy milyen színűek lesznek 
a falak, ízléstől, temperamen-
tumtól, pénztárcától és termé-
szetesen attól is függ, milyen 
enteriőr tetszett meg a különböző 
lakberendezési magazinokban, 
katalógusokban. Az sem utol-
só kérdés: mi a trend? Hiszen 

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

Az ajánlat 2015. május 7-től 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Dulux nagyvilág színei 5 l 7.500 Ft helyett 6.600 Ft (1.320 Ft/l)

Sadolin extra vastaglazúr 2,5 l 8.410 Ft helyett 7.990 Ft (3.196 Ft/l)

Sadolin Classic HP vékonyazúr 2,5 l 6.800 Ft helyett 6.400 Ft (2.560 Ft/l)

Sadolin Plus vizes vastaglazúr 2,5 l 10.290Ft helyett 9.600 Ft (3.840 Ft/l)

ehhez szinte minden szín pasz-
szol. A szakember szerint az sem 
igaz, hogy a szürke hideggé teszi 
a lakást, hiszen vannak egészen 
meleg szürke árnyalatok. Ebben 
a színben az a praktikus, hogy a 
kiegészítők alakítják a tér hangu-
latát és színvilágát, így könnyen 
változtathatunk, ha megunjuk, 
nem kell újra festeni.

Kövek a falon

Nemcsak a tapétában, de a falfes-
tésben is újra divat a természetes 
anyagok utánzata, mint például a 
homokkőminta. „A festő nemcsak a 
színt viszi fel, hanem már úgy alakítja 
a falfelületet, hogy az kő hatásúvá 
váljon. Ezt a glett speciális eloszla-
tásával éri el. Ezután a színeket úgy 
helyezi el a felületen, hogy természetes 
árnyalatokat hoz létre a dombormin-
tának megfelelően.” – magyarázza 
szakértőnk.

A fények összjátéka

A szín kiválasztásánál a legmeghatá-
rozóbb a helyiség nagysága és fényei. 
Hiszen ugyanaz a szín egészen más 
hatást vált ki egy kisebb, sötétebb 
szobában, mint egy tágas, fényes 
teremben. Az sem mindegy, milyen 
fényforrásokat használunk az adott 
szobában: hideg vagy meleg fénye-
ket. „Egy jó szakboltban a különböző 
színmintákat hideg és meleg fényben 
is megnézhetjük. Érdemes kipróbálni, 
mert nagy különbség van ugyanannak a 
színnek a hideg és meleg megvilágítása 
között” – mondja Keresztes Tibor. Sőt 
most már az is jellemző, hogy a bolt 
megvilágítása a lehető legnagyobb 
mértékben hasonlít a természetes 
fényekhez. Érdemes így is megvizs-
gálni a színeket, hiszen ha a fizikai 
törvényszerűségeket nézzük, minden 
szín a fénytől függ. Helyezzük abba 
a megvilágításba, amely otthonunkra 
jellemző!

mindenki szeretne egy kicsit 
divatos is lenni. „Térnek vissza a 
pasztellszínek!” – mondja Keresztes 
Tibor, az Alba-Fess Kft. ügyveze-
tője, miközben mutatja a szebbnél 
szebb árnyalatú barnákat, szür-
kéket vagy a világosabb színek 
közül a vajszínt. Minden színnek 
külön fantázianeve van, a ”vaj” 
pedig nincs köztük, sem a barna, 
felsorolni viszont képtelenség, ak-
kora  a választék, így egyszerűbb, 
ha összefoglalva földszíneknek 
nevezzük őket.

A szürke nem unalmas

Az idei trend nagy újdonsága a 
szürke. Keresztes Tibor szerint 
azért lett ennyire kedvelt, mert 



12 2015. május 7.FehérVár egyház

lászló-takács krisztina

Nyitott szívvel Isten előtt

A 17. Karizmatikus Konferencia zárómiséjét 
Spányi Antal megyéspüspök celebrálta

 A legnagyobb közösségi élmény a közös ima ereje

Tizenhetedszerre találkoztak az egyházmegye karizma-
tikus közösségei. A törökbálinti konferencián városunk 
közösségeivel együtt részt vett Cser-Palkovics Mária, a 
fehérvári karizmatikus közösségek vezetője is.

Az idei karizmatikus találkozó mottója: 
„Légy erős és bátor – éleszd fel magadban 
Isten kegyelmét!” Mit üzent ez a felhívás a 
karizmatikus közösségek számára?
Ez a mottó elsősorban – mint a Bibli-
ában is  Józsue és Timóteus számára 
– bátorításként hangzott el. A mai 
világban, ahol  nagyon sok a bűn, 
nagyon nagy szükség van arra, hogy 
mi, keresztények bátran megszólaljunk, 
vállaljuk Isten igéjének hirdetését. 
Keresztény öntudatunk erősödjön, tisz-
tában legyünk azzal, hogy kik vagyunk, 

Egyházi programok

Folytatódik a Kaszap István-em-
lékév előadássorozata

Május 12-én 17.30-kor a Szent Ist-
ván Hitoktatási és Művelődési Ház-
ban Nemeshegyi Péter SJ egyetemi 
tanár tart előadást a jubileumi év 
alkalmából “Kaszap István istenké-
pe és keresztteológiája” címmel.  

Taizéi imaóra

Május 15-én 19 órakor a Jézus szíve 
templomban a taizéi közösség 
alapítójának századik, a közösség 
megalapításának hetvenötödik 
évfordulóján imaórát tartanak 
Székesfehérváron. A taizéi 
közösség alapítója, Roger testvér 
1915. május 12-én született egy kis 
svájci faluban. Születésének kerek 
évfordulóján világszerte imaórákat 
tartanak.

lászló-takács krisztina
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
•	 Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban 

1 db parkolóhely;
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

és azzal, hogy dolgunk, küldetésünk 
van!
Mióta van jelen Magyarországon a kariz-
matikus megújulási mozgalom?
Székesfehérváron 1994-ben a Prohász-
ka-templomban indult egy kis közösség 
jobbára középiskolás fiatalokból 
Ullrich Ágoston atya vezetésével. Ők 
tapasztalták meg először a Szentlé-
lekben való megújulás erejét, örömét, 
amit aztán továbbadtak. A kilencvenes 
években szinte futótűzként terjedt a 
városban, nemcsak a fiatalok között. 
Egy nagyon erős, 10-12 kis közösségből 
álló nagy közösség jött létre, 100-120 
taggal. Jelenleg 4-5 karizmatikus jellegű 
kisközösség működik. Ezt fogja össze 
az Isten Sátora Közösség. Ezek a cso-
portok heti, kétheti rendszerességgel 
jönnek össze imádkozni, Bibliát olvasni 

plébániákon vagy házaknál. Havonta 
egyszer pedig van egy közös alkalom, 
amikor szentmisét mind együtt ünnep-
lünk.
Miben különbözik ez a „hagyományos” 
vallásgyakorlástól?
Különbözni talán abban különbözik, 
hogy tudatosabban éljük meg és figye-
lünk a Szentlélek ajándékaira. Hiszen 
mindaz, amit a Biblia ír, hogy az apos-
tolok mi mindent kaptak a Lélektől és 
cselekedtek általa, ma is igaz, és így 
van: Jézus ma is jelen van szent lelke 
által. Számomra sokkal élőbb és sze-
mélyesebb a kapcsolat Istennel a Lélek 
segítségével, örömtelibb és tudatosabb 
a keresztény élet.
Ki válhat karizmatikus közösség tagjává?
Természetesen bárki a közösség tagja 
lehet. Semmi feltétele nincs, csak any-
nyi, hogy nyitott szívvel álljon Isten elé. 
Akarjon vele találkozni, keresse őt.
Mi volt a célkitűzése az idei karizmatikus 
találkozónak?
Az egyházmegyében sok helyen mű-
ködik karizmatikus jellegű közösség 
már évek óta, ezeknek a találkozója ez 
a nap. Persze mellette az Istennel való 
találkozás, a benne való növekedés is 
cél. Fontos része a napnak mindig a 
közbenjárás: egymásért, családjainkért, 
az egyházunkért, hazánkért imádko-
zunk. Így volt ez idén is.
Egy ilyen együttlét komoly lelki élményt is je-
lenthet. Milyen személyes tapasztalatai voltak?

Számomra idén nagyon erős tapaszta-
lás volt az egységben való ima erőssége. 
Sokan voltunk, nagyon sokfelől, mégis 
erősen lehetett érezni az egység ajándé-
kát. Egy akarattal, egy szívvel dicsértük 
Istent. Az előadók által többfelől buzdí-
tottak bennünket az imára, a hűségre, 
és a kitartásra.

Pályázatok Kaszap István em-
lékére

A Székesfehérvári Egyházmegye 
fenntartásában működő Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Ház a  Kaszap István-emlékévhez 
kapcsolódóan három pályázatot 
hirdetett meg az alábbi témakör-
ben: „Odafönn találkozunk!” A 
graffitipályázatra május 10., a 
gyermekrajzpályázatra  és a  próza- 
és esszéíró pályázatra szeptember 
30-ig várják a pályamunkákat.
További információ: http://www.
szentistvanmuvelodesihaz.hu/
kaszap-emlekev.html
A pályázatokról érdeklődni lehet 
a 22-502-887 vagy a 22-502-888-as 
számon a művelődési ház munka-
társaitól. 
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Kis jégkorszak, sáskajárás

Pennával a kezében hozta 1865. májusának fagyos időjárását 
a költőóriás, Vörösmarty Mihály illetve annak bronzszobra – 
vélte a népharag

séllei erZsébet

Nem lenne teljes a XIV. század felidézése a kis jégkorszak és a 
sáskajárás megemlítése nélkül. Károly Róbert uralkodásának 
kezdetén lepte meg a világot és keserítette meg az életet az 
általános lehűlés, hogy aztán Nagy Lajos uralkodása alatt a sás-
kajárás csapásával váljon teljessé a pestissel tovább nyomorított 
ördögi kör. 

„Megölte valaki magát, az hozta ezt a rút időt.” 
– Petőfi Sándor kesergett így, mikor vándorszí-
nész korában városunkban két hónapig fagyos-
kodott egy alig fűtött kis szobában. Honnan is 
sejtette volna a didergő költő, hogy a farkasordí-
tó hideg, amit 1842-43 telén kellett átélnie, a kli-
matológia tudománya által „kis jégkorszaknak” 
nevezett időszak része volt, mely a XIV. század-
tól a XIX. századig ívelt, és majdnem hatszáz 
évig tartott. Félezer év fagyoskodás köszöntött 
Európára a XIV. században.
Több mint ezer évvel ezelőtt Grönlandot, a 
„Zöld földet” még zöldellő rétek borították, 
melyeken megtelepedtek a vikingek. Géza feje-
delem idején, a 990-es években a forró nyarakon 
Európa folyói kiszáradtak. A világ más táján a 
maja kultúra az intenzív aszályok következtében 
elpusztult. Aztán az 1300-as évektől az átlag-
hőmérséklet lecsökkent. Csak egy-két fokkal, 
de ez elég volt a gyökeres klímaváltozáshoz. 
Zordabb, hűvösebb, csapadékosabb éghajlatú 
kor kezdődött.
Németalföldön 1315-től egy évtizeden át folya-
matosan esett az eső, emiatt vihardagályok, ve-
szélyes viharok alakultak ki, a termés rendsze-
resen odaveszett. Ezt tekintik a kis jégkorszak 
kezdetének. Ezért a jelenségért a XIV. századot 
megelőző időszak négy nagy vulkánkitörése, 
az óceáni áramlatok megváltozása valamint a 
naptevékenység csökkenése a felelős. A vulkán-
kitörések alkalmával képződött vulkáni hamu-
felhők visszaverték a napsugarakat. A nyugatias 
irányú, nagy sebességű, magasban örvénylő 
meleg szelek nem jutottak el Európa belsejébe, 
amit így akadály nélkül átjárhattak az Észak-Szi-
bériából fújó hideg légáramlatok. Ha ez télen 
történt, Európa „befagyott”. A naptevékenység 
csökkenése miatt a Föld lehűlt.
Egyes kutatók a kis jégkorszak előidézői között 
emberi tevékenységet is sejtenek. Úgy okoskod-
nak, hogy az 1200-as évektől a mezőgazdaság 
robbanásszerű fejlődésnek indult, ami maga 
után hozta az erdők kiirtását a termőföldek 
növelése érdekében. A szén-dioxid megszapo-
rodott a légkörben. Az 1347-es pestisjárvány 
embervesztesége után az erdők visszafoglalták 
a művelt földeket, csökkent a szén-dioxid, ami 
rásegített a klímaváltozásra. Ezért vagy másért 
a grönlandi réteket belepte a jégpáncél. Európa 
belsejében novemberben kezdődött és március 
végéig kitolódott a kemény tél, sok hóval és 
jéggel. A rövid, hűvös, csapadékos nyárban nem 
érett be a kalász, vagy elrohadt a gabona a me-
zőkön. A tél utáni olvadás alkalmával jeges ár 
pusztított, a nyári bő esőzéseket újabb áradás, 
a zöldár kísérte. Éhínség lépett fel, járványok 
tizedelték a lakosságot. Ha nincs elég táplálék 
sem az embernek, sem az állatnak, a feszültség 
nő, megkezdődik a „kimarás”, azaz az élettérért, 
táplálékért való küzdelem. Erre rásegített egy 
kis korabeli ideológia – többek között Luther 
Márton gyűlöletírásai a más vallásúak ellen, 
VIII. Ince pápa 1484-ben kiadott, a boszorkány- 
üldözésnek utat biztosító híres vagy inkább 
hírhedt bullája – és fellobbantak a lángok. A 
bűnbakkeresésnél nyitva állt az út az ártatla-
nokra és védtelenekre mutogatáshoz. A boszor-
kányüldözéseknek megközelítőleg egymillió 
ember – főleg özvegyasszony – esett áldozatául.
A kis jégkorszak megismerésével megértjük, 
hogyan volt lehetséges, hogy az 1400-as években 
a megrakott szekerekkel vásározó tömeg a Duna 
jegén követelte és támogatta Mátyás királlyá 

koronázását. A budai vár alatt fagyott be a jég, 
azon a szakaszon, ahol egyébként hőforrások 
sora tartja melegen a folyó vizét. Esetenként 
fenékig átfagyott folyókról, tavakról szólnak a 
krónikák. A csapadék mennyisége nőtt, a párol-
gási veszteség csökkent, ennek köszönhetően a 
Balaton szintje a mainál több mint egy méterrel 
magasabban állt.
Az 1550 és 1740 közötti időszakban az éghajlat 
különösen hidegre fordult. A befagyott Temze 
jegén vásárokat rendeztek. A talaj is négy láb 
mélyen átfagyott.

Az egri vár 1552-es sikertelen török ostroma 
részben az időjárásnak volt köszönhető. Szep-
tember 29. és október 12. között negyven napig 
tartott a harc. Ezalatt „Isten végzéséből bekö-
vetkezvén a téli évszak…”, a hideg idő, esőzés, 
havazás támogatta a hős védőket. 1565 telén 
minden alföldi folyó befagyott, a Tisza Tokajnál 
elbírta a megrakott szekereket, de még az ágyú-
kat is. Fergeteges, havas szelek fújtak. 1614-ben 
úgy befagyott a Balaton, hogy az átkelő magyar 
csapatok jelentős veszteséget okozhattak a törö-
köknek. Két béget ejtettek foglyul és adtak át a 
császári csapatoknak. 1623-ban Bethlen Gábor 
hadseregében lovastul fagytak meg az őrszemek. 
1685-ben egyszerre százötven ember fagyott meg 
Debrecenben. Esterházy Pál nádor Buda első 
ostromára készülődve – mivel már augusztus-
ban havazott – tábori holmijainak leltára szerint 
réz ágymelegítővel is felszerelkezett. 1709-ben 
a hideg a hordókban lévő bort megfagyasztotta, 
a kutak befagytak, a vizet árulták. Kifagytak a 
szőlőtőkék és a diófák is.
Mikes Kelemen beszámolója szerint 1739–40 
telén öt hónapon keresztül szakadt a hó. Ez volt 
az évszázad legkeményebb tele. A nép a nád be-
léből készült lepényekkel táplálkozott, a döglött 
állatok húsát ette. A marhák a földet kotorták 
ki a hó alól, hogy élelemhez jussanak. A tél a 
visszahúzódás időszaka, amikor az emberek a 
hideg és a sötétség alatt felkészülnek a tavaszi 
munkákra. A tél átvészelése a felhalmozott 
tartalékokon is múlt. Ha a gabona- és szénater-
més legalább közepes volt, egy átlagos tél nem 
okozott próbatételt. Ha a gyér termés a hosszúra 

nyúlt kemény télen nem tartott ki, elpusztult 
ember, állat. A Felvidéken takarmányínség 
alakult ki. Még a házak szalma tetőit is leszed-
ték, hogy az állatok elé tegyék. Takarmány híján 
a szarvasmarhák nagy részét le kellett vágni. 
Legalább hús lett elég. A Felvidékről jegyezték 
fel, hogy az utasember megfagyott az utakon.
1714-től Magyarországon megszakadt a hideg 
telek folytonos sorozata. Ettől kezdve már csak 
időről időre lépek fel kemény telek. Az 1800-as 
években négy hullámban támadt még a hideg, 
de egy-egy alkalom négy-hét évnél nem tartott 
tovább. Az 1847-ben kezdődő hullám alatt sú-
lyosbította a terheket az osztrák csapatok elszál-
lásolásának költsége. A földművesek kölcsönnel 
próbáltak helyzetükön javítani, amit aztán nem 
tudtak visszafizetni, sőt még vetőmagra sem 
jutott pénzük.
Ebben az évben ráadásként sáskajárás is pusztí-
tott. A kukorica a sok eső miatt a kétszeri vetés 
után is kirohadt. Erdély-szerte nőtt a remény-
telenség. Az odalátogató II. Ferenc császár 
hintóját az adózók tizenháromezer panaszké-
relemmel szórták tele. A tartósan hideg téli 
időjárás a kis jégkorszak végén még egyszer, az 
1880–1895 közötti években jelentkezett újra, és 
tizenöt éven át tartott. Ezt követően a hőmérsék-
let folyamatosan enyhült. A 19. századdal elmúlt 
a hatszáz évig tartó kis jégkorszak is.
A kis jégkorszak különös székesfehérvári törté-
netei közé tartozik az 1865. május 23-i országos 
fagy, amely mérhetetlen károkat okozva sújtott 
le, éppen akkortájt, amikor városunkban a 
Vörösmarty-szobrot leleplezték. A nép a fagyért 
a Vörösmarty-szobrot nevezte meg bűnbak-
nak, gondolva, hogy azért pusztított, mert nem 
engedte meg az úri osztály, hogy a gazdakö-
zösség keresztet állítson arra a helyre, ahová 
Lauschmann Gyula történetíró szavaival élve 
„a hazafiság a költőkirálynak emelt szobrot”. A 
fagy után sárral dobálták meg az éjszaka csönd-
jében a költőkirály ércalakját, így álltak bosszút 
Vörösmartyn és az úri osztályon. Elfagyott akkor 
a szőlő, krumpli, kukorica és minden egyéb nö-
vény. A tiszta búzavetésnek egyharmada veszett 
el. Másfél ezer család vált koldussá.
1342. július 21-én, a Károly Róbert temetését kö-
vető hetedik napon a tizenhat éves Nagy Lajos 
ült a trónra. Miként apját a kis jégkorszak, Lajos 
királyt a sáskajárás köszöntötte. Egymást követő 
három évben tisztelték meg országunkat ezek 
a rovarok. A sáska azokban az időkben még 
viszonylag gyakran okozott károkat Európában. 
1876-ig a 3-5 cm-re megnövő vándorsáska rio-
gatta a Kárpát-medence lakóit. A vándorsáskák 
fűfélékkel, gabonafélékkel, náddal, zöldséggel, 
falevelekkel, szőlővel és kukoricával éltek. 
Tömeges megjelenésük elemi csapás számba 
ment, valójában elfogyasztották az ország összes 
növényét. A Kaszpi- illetve Fekete-tenger kör-
nyékéről jöttek, az egykori Arany Horda, majd 
Krími Tatár Kánság és a Török Birodalom terü-
letéről. A Kárpát-medencén keresztül a Duna 
mellékfolyóinak völgyein, így a Bécsi-medencén 
és Stájerországon át északra, a cseh, német, 
lengyel területek felé, dél irányába Itália felé 
vették útjukat. A kötött talajba lerakott tojások 
tömegesen vészelték át a telet. 100-200 km/nap 
sebességgel vándoroltak. Mivel az egyiptomi tíz 
csapás egyikeként isten büntetéseként értékel-
ték megjelenésüket, a 14. századtól minden eu-
rópai sáskajárást pontosan dokumentáltak. Már 
csak a következményeket lehetett enyhíteni adó 
mérséklése vagy elengedése formájában. 1748-ig 
nem álltak rendelkezésre eszközök az irányított 
védekezésre. 1880-ban a vándorsáska átadta 
helyét a kevésbé veszélyes marokkói és olasz 
fajtáknak. A marokkói sáska csak fűneműkön 
él, de az olasz sáska kedveli a répaféléket, hüve-
lyeseket és a kukoricát is. 1993-ban volt nálunk 
utoljára sáskajárás a Hortobágyon, a Duna-Tisza 
közén. A marokkói fajta látogatott el hozzánk.
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vakler lajos

Generációk nyomában
“...a tűzijáték alatt a beteg lovat sétáltattuk...”
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lesz belőlem sikeres öttusázó. El 
kellett döntenem, bár nehéz volt, 
hogy nem magántanuló leszek, 
hogy folytassam a sportot, hanem 
minden energiámat a tanulásra 
fordítom. Ma már belátom, hogy 
ésszerű döntést hoztam. A sportot 
természetesen nem hagytam abba, 
megtanultam vitorlázni, amit sza-
badidőmben ma is űzök.
Térjünk vissza a tanulásra! Melyek 
voltak a kedvenc tantárgyai?
Mindig is reál beállítottságú 
voltam, a matematika, a fizika és 
természetesen a biológia voltak a 
kedvenc tantárgyaim.
Ez nyilván nagyon sokat segített a 
pályaválasztásban is.
Inkább megkönnyítette a dolgomat, 
amikor döntenem kellett. Annál is 

abban a faluban kezdtem praktizál-
ni, ahol ő befejezte a pályáját.
Ez mindenképpen pozitív megerősítés 
volt a nagypapának?
Nagyon büszke volt rám. Bár ő is 
amellett volt, hogy jól gondoljam 
meg, mert egy faluban az állat-
orvosi pálya teljes embert kíván. 
Ez Mezőszilason, ahol ő és én is 
dolgoztunk, nem munka, hanem 
egy reggeltől reggelig tartó fele-
lősségtejes feladat, 365 napon 
keresztül. Egy falusi állatorvosnak 
mindig elérhetőnek kell lennie. Ez 
nem csak a nehézsége, hanem a 
szépsége is ennek a hivatásnak. A 
felelősséget azért említette gyakran 
nagyapám, mert ez hatással bír a 
családalapításra is, hiszen ha a csa-
ládfő éjjel-nappal dolgozik, sokkal 

járták a területüket, ma már az autó 
és a mobiltelefon sokat segít.
Voltak olyan pillanatai, amikor elgyen-
gült, és úgy érezte, hogy feladja?
Nem. Ahogy már említettem, 
gyermekként is akaratos voltam, 
tudtam a céljaimat. Elmondhatom, 
hogy megvalósítottam őket. Azt 
hiszem, felnőttként ugyanilyen ma-
radtam. Bár a szüleim más pályát 
választottak volna a helyemben, ma 
már nem csalódottak, hanem büsz-
kék rám. Arra büszke vagyok én 
is, hogy az az életforma és életvitel 
mára része a mindennapjaimnak és 
az ünnepnapjaimnak is.
Egy kicsit olyan lehetett az élete, mint 
mikor a „Miért éppen Alaszka?” című 
filmben a tőről metszett New York-i srác 
kénytelen Alaszkában dolgozni orvosként?

Sziebert Gergely pályaválasztását megha-
tározta, hogy már nagyapja is az állatok 
szeretetére tanította. Amikor döntést hozott, 
az nem is lehetett más, mint hogy követi a 
szeretett nagyszülőt és állatorvos lesz. Ma az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság vezetője. 

Miként lett a kicsi Gergőből, egy váro-
si kisfiúból állatorvos?
Érdekes történet, hiszen születé-
semtől fogva Székesfehérváron 
élek. Természetesen, mint minden-
ki másnak, voltak kisebb kanyarok 
az életemben. A szüleim 1972-ben 

Volt olyan időszak az életemben, 
amikor, mint minden tinédzser-
nek, teljesen máson járt az eszem, 
nem a tanuláson. Többnyire 
azonban megfogadtam a szüleim 
és a környezetem tanácsát, és 
megértettem, hogy a játék mellett 
a tanulás is nagyon fontos. Az 
életemben az volt a vízválasztó, 
amikor megértették velem, hogy 
hiába vagyok tehetséges, szorga-
lom nélkül ugyanúgy elkallódom, 
mint számtalan társam. Akkoriban 
versenyszerűen sportoltam, s bi-
zony úgy gondoltam, hogy a sport 
jobb és egyszerűbb, mint a tanulás. 
De be kellett látnom, hogy nem 

inkább, mert világ életemben tud-
tam, hogy állatorvos akarok lenni.
A szülei mit szóltak ehhez?
Folyamatosan próbáltak lebeszélni, 
ugyanis a mi családunkban minden-
ki orvos volt. A szüleim, a nagybá-
tyám és a felesége szintén orvosok, 
és az öcsém is ezt a hivatást válasz-
totta. Én voltam egyedül, aki nagy-
apám példáját követtem, amikor az 
állatorvoslást választottam.
Nagyapja miként élte meg, hogy ön 
lesz az utódja?
Szerencsére megélte még, amikor 
átvehettem a diplomámat, ez tíz 
évvel azelőtt történt, hogy távozott 
az élők sorából. Nagyon örült, hogy 

nehezebb kiegyensúlyozott családi 
életet élni. Sokkal nagyobb a fele-
lősség, mert nemcsak az állatokért 
dolgozunk, hanem azokért az em-
berekért, akiknek ez a megélhetési 
forrásuk. A gazdák, az állattartók 
joggal várják el, hogy az állatorvos 
minden pillanatban a rendelke-
zésükre álljon. Ezért aztán meg 
kellett szoknom, hogy gyakorlatilag 
soha nem voltam szabadságon, 
nem utaztam. A helyettesítés az 
állatorvoslásban sokkal nehezebb, 
mint a humán orvoslásban, hiszen 
itt nagyobbak a távolságok. Termé-
szetesen az az idő elmúlt, hogy a 
kollégáim biciklivel, lovas kocsival 

Sziebert Gergely megyei főállatorvos 

költöztek ide, és én 1973-ban szü-
lettem, így tősgyökeres fehérvári 
vagyok. Édesanyám és édesapám 
is orvos. Nagyon akaratos kisgye-
rek voltam, mindig mindent úgy 
szerettem volna, ahogy a magam 
gyermeki lelkével elképzeltem. De 
azért hatással voltak rám a szüleim 
abban, hogy ha rosszat akartam, 
azt meg kellett változtatnom.
Jó tanuló volt az általános iskolában?
Jó tanuló voltam, ez elsősorban 
édesanyámnak volt köszönhető. 
Utólag visszagondolva, talán túl 
szigorú volt hozzám, de megérte, 
hiszen az általános és a középis-
kolában is ezért tudtam megállni a 
helyem.
Szorgalmas kisgyerek volt Sziebert 
Gergő?
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Ez részben igaz. Tény, hogy ízig-vé-
rig városi srác voltam, aki néha-né-
ha elment a nagypapához Mezőszi-
lasra, hogy aztán rácsodálkozzon, 
milyen békésen, nyugodtan él. 
Visszatérve a városba ugyanolyan 
városi fiatal maradtam, mint annak 
előtte. Az viszont biztos, hogy 
ott tanultam meg megbecsülni a 
falusi embereket, és egyáltalán nem 
kerültem zavarba, amikor az életem 
úgy alakult, hogy köztük kellett 
élnem gyógyítóként.
Hogy fogadták, mikor megtudták, hogy 
ön lesz a nagypapa utódja?
Könnyű dolgom volt, hiszen nem-
csak egyszer-egyszer jártam köztük, 
hanem jószerivel minden nyáron 
eltöltöttem valamennyi időt a nagy-
apámnál. Mezőszilas híres volt, és 
ma is az, a lótartásáról és tenyészté-
séről. Ott tanultam meg lovagolni. 
Tehát tulajdonképpen hazatértem. 
Aki nem ismert személyesen, annak 
bemutatkoztam, de szerencsére ők 
voltak kevesebben. Elmondhatom, 
hogy gyorsan befogadtak, egyrészt 
mert tisztelték a nagyapámat, 
másrészt mert tisztelték bennem 
azt az embert, aki a nap huszon-
négy órájában a rendelkezésükre 
áll, és bármennyire fiatal, közülük 
valónak érzi magát. Nem felejthet-
jük el, hogy az állatorvos a vidéki 
társadalom hierarchiájában ott van 
valahol felül, hiszen egy olyan távoli 
faluban, mint Mezőszilas, jószerivel 
valamennyi háztartásban tartanak 
jószágot. Jó példa erre, hogy elég 
volt kimondani a vezetékneve-
met, és egyből kialakult irántam a 
bizalom.
Nem kellett zárt kapukat döngetnie?
Soha. A vidéki emberek egy kicsit 
zárkózottabbak, nehezebben 
engednek közel magukhoz, mint itt 
a városban, de ha valakit meg-
szeretnek, és engem azt hiszem 
megszerettek, azt segítik és tiszte-
lik. Ehhez azonban napról napra 
bizonyítanom kellett, hiszen az 
állattartók maximalisták, elvárják, 
hogy a jószágaik egészségét vigyá-
zó orvos a lehető legjobb ellátást 
biztosítsa. Példa volt számomra, 
hogy a nagyapám a hőskorszak-
ban olyan dolgokat tett meg, ami 
a mai korban nemcsak furcsa, de 
hihetetlen is. Húsz évig nem volt 
szabadságon, s ha valahova mennie 
kellett hivatalos ügyben, hazatérve 
az volt az első dolga. hogy meg-
nézze a kerítésre kitűzött cetliket, 
hogy hova kell mennie gyógyítani. 
Ezt nekem is meg kellett szoknom, 
hiszen elvárták tőlem. Nehéz volt, 
de úgy érzem, sikerült.
Melyik volt az az első pillanat, amikor 
úgy érezte, hogy teljes egészségben 
befogadták, bíznak önben, és teljes jogú 
mezőszilasi polgárnak tartják?
Ennek az ellenkezőjét sohasem 
éreztem, de számomra volt egy 
megdöbbentő dolog, amikor egy 
idősebb néni becsöngetett hoz-
zám. Azt hittem, valami baj van, 
de a néni egy hivatalos iratot, 
egy ügyvédi megkeresést adott át 
nekem, hogy legyek szíves olvas-
sam el neki, fordítsam le magyarról 
magyarra, és mondjam el, mit 
kell tennie. Ez volt számomra az a 
pont, ami azt jelentette, hogy talán 
több voltam már a mezőszilasiak 
szemében, mint egy szolgáltató 
ember, aki történetesen állatorvos. 
Elfogadtak közéjük valónak.

A legendás nagypapa, Sziebert Elek és unokája, a kicsi Gergő

„Érdekes módon a mi családunkban általában csak fiúk születnek, a feleségeket úgy hozzuk”

Eddig csak a sikerekről beszéltünk. Vol-
tak azért nehézségei is? Olyan esetek, 
amelyek kudarccal végződtek és nehéz 
volt feldolgozni?
Azt szokták mondani, hogy egy 
jó állatorvos élete, tetszik, nem 
tetszik, állattetemekkel van kikö-
vezve. Természetes dolog az, hogy 
voltak kudarcélményeim is. De ha 
a tulajdonos látta, hogy mindent 
megtettem a jószág megmentésé-
ért, akkor sosem hibáztattak. A 
praxisom alatt egyetlen egyszer 
sem pereltek be, nem fordultak 
a feletteseimhez. Elfogadták a 
megváltoztathatatlant. Nehéz 
volt túltennem magam a sikerte-
len dolgokon, kudarcként éltem 
meg egy-egy állat elvesztését, de 
megpróbáltam ezekből tanulni. 
Ha azt látja a gazda, hogy mindent 
megtesz az ember, akkor nemcsak, 
hogy megbocsát, hanem még ő 
vigasztal. Én egyébként minden 
szilveszterkor ügyeletes voltam, 
így aztán jószerivel nem volt olyan 
alkalom, hogy otthon koccintsunk 
az új évre. Hol egy kólikás ló, hol 
egy beteg marha, de mindig hívtak 
segíteni. Előfordult, hogy a tűzijá-
ték alatt a beteg lovat sétáltattuk a 
hóval borított udvaron.
Van tipikus állatorvosi életpályamo-
dell?
Minden életpályamodell egyedi. Az 
biztos, hogy az állatorvosi külön-
leges, hiszen mi kevesen vagyunk. 
Hazánkban csak egy állatorvosi 
egyetem létezik, tehát Magyaror-
szágon általában az ott végzettek 
praktizálnak. A mi évfolyamunk 
egy csökkentett évfolyam volt, ösz-
szesen hatvanan végeztünk. Előtte 
száz-százhúsz fő végzett, s azóta is 
tartja az egyetem ezt a létszámot. A 
vezetés rájött, hogy hiába csökkent 
hazánkban az állattartó gazdák 
száma, állatorvosokra mindig 
szükség van és lesz. Már a fejkvóta 
miatt sem érdek az, hogy csök-
kentsék a képzésben résztvevők 
számát. Ahogy mondtam, kevesen 
vagyunk, és a szélrózsa minden 
irányába szétszóródva dolgozunk. 
Ezért minden végzett állatorvos 
különleges helyzetben kell, hogy 
megállja a helyét. Mindenki más 
utat választott, sokan maradtak a 
klasszikus állatorvoslásnál, mások 
a magánpraxisban látták meg a 
jövőt. Számos kollégám specializá-

lódott, lett belőle például állatorvos 
szemész, hiszen nem csak a humán 
orvosoknál van különleges praxis. 
Van, aki megmaradt táskás állat-
orvosnak. Sokan pedig az állami 
szférát választották, és más lép-
tékekben gondolkodnak. Többen 
foglalkoznak közülünk kutatással: 
van barátom, aki eljutott Miamiba, 
és az óceán állatvilágát kezelte. 
Van köztünk egyetemi oktató, aki 
Amerikában vagy Nyugat-Európá-
ban dolgozik.
A jelenlegi feladatát ön választotta, 
vagy önt választották ki?

Az őszi, téli időszak egy állatorvos 
életében nem annyira terhelt, ke-
vesebb a hívás. Éppen lovagoltam, 
amikor jött a telefon: lehetőség van 
rá, hogy Gárdonyban kerületi főál-
latorvos legyek. Kérték, gondoljam 
meg, adjam be a pályázatomat. 
Megtettem, így aztán elmondha-
tom, hogy engem talált meg ez 
a feladat, ez a fajta előrelépési 
lehetőség. Úgy gondoltam, ha nem 
vállalom a kihívást, soha nem lett 
volna belőlem az ország legfiata-
labb kerületi főállatorvosa. Ez a 
feladat tehát megtalált, de azért 
vártam is a lehetőséget.
Másfajta felelősség egy egész kerületet 
irányítani?
Gárdony körzete kiemelt volt 
mindig is a turizmus miatt, teljesen 
más élethelyzetbe csöppentem. 

Hiszen más állatorvosok munkáját 
is felügyelnem kellett, s bizonyos 
kérdésekben döntéseket kellett 
hoznom. Közvetlen felelősséggel 
tartozom a fogyasztók irányába is. 
A gárdonyi térség élelmiszer-for-
galmazási szempontból is kiemelt 
terület volt.
Miként készült fel erre a feladatra, 
hiszen egy üdülőkörzetben teljesen 
más viszonyok uralkodnak, a nyári 
időszakban különösen.
Valóban más fajta kihívások 
voltak. Végre hasznát vettem a 
nyelvtudásomnak is, mert sok volt 
a külföldi hívás és az ő problémá-
ikat is meg kellett oldani. Tehát 
új helyzetbe csöppentem, de 
mint minden, ez is tanulható. Az 
alapokat pedig az alma matertől 
megkaptuk. Ehhez tettem hozzá a 
magam szorgalmát és tehetségét. 
Ugyanakkor tudomásul kellett 
vennem, hogy nem lehet valaki 
sikeres, ha nem ment végig az ana-
tómián, a kémián, a kórbonctanon, 
a belgyógyászaton. Ezeket egység-
ben kell látni és kezelni, miközben 
figyelni kell a változó jogszabályi 
környezetet is.
Meddig tartott ez az időszak?
A Fejér megyei központba 2009-
ben kerültem be, mint élelmi-
szer-higiéniai osztályvezető illetve 
igazgatóhelyettes.
Teljesen természetes, hogy Gombos 
Zoltán távozása után ön volt az igazga-
tói poszt várományosa?
Az tény, hogy miután Gombos 
Zoltán a minisztériumba került, 
engem nevezett meg lehetséges 

utódjaként. Természetesen nem ő 
döntött ebben a kérdésben, hanem 
az akkori kormánymegbízott. Hi-
szen akkor már a Kormányhivatal 
hozta a felelős döntéseket.
Tehát ezzel visszatért családjával 
együtt Székesfehérvárra?
Igen. Azóta megházasodtam, 
már megszületett a második 
gyermekem is. Érdekes módon a 
mi családunkban általában csak 
fiúk születnek, a feleségeket úgy 
hozzuk. Szerencsés csillagzat alatt 
születtem, olyan családban nőttem 
fel, ahol megtanultam a tiszteletet, 
a tudás használatának felelősségét, 
és olyan családban élek felesé-
gemmel és gyermekeimmel, akik 
hasonlóan gondolkodnak. Egyszó-
val boldogok vagyunk Székesfehér-
váron.
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Kiállítások és fesztiválok kavalkádja
Programok május 8-tól 17-ig

schéDa sZilvia

Gyereksarok
Sam – Kismadár nagy kalandja
Május 9. 10 és 16 óra Barátság mozi
Francia családi animációs film, 90 perc, 2014. A 
filmből kedvezményes vetítéseket szerveznek 
május 11. és május 22. között óvodás és kisiskolás 
csoportok részére, előzetes bejelentkezés alapján.
 
Lidércek és boszorkányok napja
Május 10. Koronás Park
Az egész napos programon egyebek mellett 
mézeskalácsház-építéssel, boszorkánygyárral, 
arcfestéssel, jósdával, asztrológiai laborral, 
játékokkal várnak minden érdeklődőt.

Egyszer volt... a kiskondás
Május 10. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Az Ákom-Bákom bábcsoport bábjátéka.

Fagyosszentek
Május 14. 9 óra Mesterségek Háza (Rác u. 20.)
A gyerekek kisebb csoportokban sajátíthatják 
el a népi kézművesség fogásait, és minden alka-
lommal egy-egy egyszerűbb tárgyat készítenek a 
kézműves mester segítségével, amit a foglalko-
zás végén hazavihetnek magukkal.

Momo
Május  8., 12., 15. 15 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés mesejáték.
 
Hamlet
Május 8. 18.30 Nagyszínház
William Shakespeare tragédiája.
 
Virsky – Ukrán Állami Népi Együttes
Május 9. 15 óra és 19 óra Nagyszínház
A nyolcvannégy főből álló világhírű társulat, 
a VIRSKY Ukrán Állami Népi Együttes 2015 
tavaszán egy lélegzetelállító, a fizika törvényeit 
meghazudtoló és minden nemében egyedülálló 
táncprodukcióval érkezik Magyarországra.

Edith és Marlene
Május 9. 19 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés játék.

Liliom
Május 10. 19 óra Nagyszínház
Molnár Ferenc külvárosi legendája.
 
Két összeillő ember
Május 10. 19 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés játék.

SingSingSing
Május 11. 19 óra Nagyszínház
Musical show. A dalokat Buch Tibor, Egyházi 
Géza, Füredi Nikolett, Halas Adelaida, Kálmán 
Petra, Keller János, Vastag Csaba és Vastag 
Tamás szólaltatja meg, a zenészek – Nagy Attila 
József és Nagy Miklós – valamint közel negyven 
táncos közreműködésével.

Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Május 12. 19 óra Nagyszínház
Koncert. Előadók: Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar, Báll Dávid – zongora. Vezényel: Kocsis 
Zoltán.

A furcsa pár – női változat
Május 13. 19 óra Pelikán Kamaraszínház
Vígjáték. Szerző: Neil Simon.

A padlás
Május 13. 15 óra, május 14. 13 és 17 óra, május 
16. 15 és 19 óra, május 17. 17 óra Nagyszínház
Félig mese – félig musical, 9-től 99 éves korig.

Őfelsége komédiása
Május 15. 19 óra Nagyszínház
Színmű. Szerző: Mihail Bulgakov.

Húzd keresztül!

Május 8-án és 9-én rendezik meg 
a Gyermek és Ifjúsági Néptánc-
együttesek III. Fesztiválját a Fejér 
Megyei Művelődési Központ Művé-
szetek Házában. A találkozó célja az 
ismerkedési lehetőség biztosítása 
az országban működő gyermek 
és ifjúsági néptáncegyüttesek 
számára. A programon arany, ezüst, 
bronz és a kiemelt arany lesznek az 
elnyerhető minősítési fokozatok, de 
a zsűri fesztiváldíjat és koreográfi-
ai díjat is odaítél a második nap 
végén.

A Primavera kórus állati 
vicces koncertje 

Május 9-én 17 órakor a Csók István 
Képtár nagytermében a Primavera 
kórus ingyenes koncertjén fellépnek 
kutyák, macskák, egy egész baromfi-
udvar, az erdő madarai, sőt sáskák, 
csótányok és darazsak is. Vezényel: 
Horányi Ottília. Közreműködik: Hor-
váth Péter – cselló, Szarka Andrea – 
zongora, Reiner Renáta – gitár, Kozma 
Tamás – gitár, nagybőgő.

XXX. Alba Regia Országos 
Éremgyűjtő Találkozó

Május 10-én 8 órakor kezdődik az 
Országos Éremgyűjtő Találkozó a Mű-
vészetek Házában. Szabad éremcserére 
és vásárra várnak minden érdeklődőt 
8 és 14 óra között a színházteremben. 
(Előzetes asztalfoglalás: Oblat Zsolt, 
20/9808459) A rendezvényt Török Pál, 
a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 
elnöke nyitja meg. Az egykori ciszterci 
diák, Semmelweis Ignác emlékezete 
érmeken című előadás 9 órakor kezdő-
dik Süle Tamás belgyógyász főorvos, az 
Orvostörténeti Társaság Numizmatikai 
Szakosztályának tiszteletbeli elnöke 
előadásában. A rendezvényen kitünte-
tések átadására, éremismertetésre is 
sor kerül, majd 10.30-kor az éremkiál-
lítás megnyitójára várják az érdeklődő-
ket a kiállítóterembe. A kiállítás május 
16-ig tekinthető meg, naponta 10-től 
18 óráig.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2015.05.04-én:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 35 db
Keleti gyümölcsmoly: 14 db
Almamoly: 0 db

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

Kozmetika
Fodrászat
Műköröm

Nyitva tartás: H-Szo 8-20 óráig
Székesfehérvár, Fiskális út 140.

Május 8-án pénteken 50% akció 
a géllakkra és hajvágásra. 

Könyvvásár Kárpátaljáért

A Vörösmarty Társaság május 11-től 
14-ig, négy napon át 9 órától 12 óráig 
könyvvásárt rendez a kárpátaljai ma-
gyar irodalmi közösségek, kiadványok 
megsegítésére. A könyvvásáron helyi 
írók, költők dedikálják műveiket. A 
befolyó adományokat Vári Fábián 
László kárpátaljai József Attila-díjas 
költő veszi át és juttatja el Kárpátaljá-
ra. A rendezvény fővédnöke Cser-Pal-
kovics András polgármester.

Május 8. péntek
Koszorúzások az Európa-nap alkalmából
10 óra több helyszínen
Több helyszínen tartanak koszorúzást az 
Európa-nap alkalmából. A helyszínekről 
és időpontokról bővebb információ a 
www.szekesfehervar.hu eseménynaptá-
rában található.

Magyar kaktuszgyűjtők kiállítása
10 óra Szent István Művelődési Ház, 
Szent Cecília-terem
A kiállítás három napon át látható.

Emlékkiállítás
17 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Emlékkiállítás az Európában hetven éve 
véget ért világháború évfordulója alkal-
mából. Előadást tart Kiss Márk. Ünnepi 
beszédet mond Vizi László Tamás oktatá-
si rektorhelyettes, főiskolai tanár (KJF). A 
kiállítás megtekinthető: június 6-ig.

Adaline varázslatos élete
május 8. és 9. 18 óra Barátság mozi
Magyarul beszélő amerikai romantikus 
dráma, 110 perc, 2015.

Jógaóra
Május 8., 11. és 15. 17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mo-
zogni vágyókat. Az Alba Pont Lakókö-
zösségi Információs Szolgáltató Iroda 
Női Klubjának jógaórájára kényelmes 
öltözetben, polifoammal érkezzenek!

Havannai éjszaka
20 óra Barátság mozi
Feliratos francia-kubai filmdráma, 95 
perc, 2014.

Május 9. szombat
Első fehérvári egészségtúra
Dr. Hátsági Implant Fogászat és VOK 
Sportcentrum
Egészségügyi szűrésekkel, tanácsadással, 
masszázzsal, sportvetélkedőkkel várják 
az érdeklődőket. A két helyszín között 
gyalog vagy kerékpárral közlekednek a 
résztvevők.

Kiállítás, börze és vásár
8 óra Szent István Művelődési Ház
Kiállítás, börze és vásár a Korona Foltvar-
ró Kör szervezésében.

„Közlekedik a család” – országos közle-
kedésbiztonsági vetélkedő
9 óra Mátyás király körút
Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai 
alapján az ORFK-Országos Baleset-
megelőzési Bizottság és szakmai 
támogató partnereik idén is meg-
hirdetik a vetélkedőt. 11 és 12 óra 
között a fehérvári jégkorongozók is 
kipróbálják magukat a versenyen, 
de dedikálásra is szívesen várnak 
mindenkit.

Születés hete
9.30 A Szabadművelődés Háza
Egész nap tanácsadások és előadások 
várják az érdeklődőket.

A Táncház napja
16 óra Városház tér, Fő utca és Táncház
Néptáncosok felvonulásával kezdődik 
a Táncház napja. A program 17.30-tól a 

Táncházban gyermekjátszóval, kézmű-
ves foglalkozásokkal folytatódik, majd 
táncos mulatsággal zárul. Részletes 
program a www.szekesfehervar.hu ese-
ményajánlójában található.

Argo 2.
Május 9. és 11. 20 óra, május 12. 18 óra 
Barátság mozi
Magyar akció-vígjáték, 2014.

Május 10. vasárnap
Nyárváró babaruhabörze
8 óra Videoton étterem
Hatalmas választékkal várják a kisbabás, 
kisiskolás, tini és csajos ruhákat kereső 
családokat. Sporteszközök, játékok, köny-
vek, babafelszerelések nagy választékban.

Macskalépcső
19 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Pszichothriller. Rendezte: Sztárek Andrea.
 
Május 11. hétfő
Utam az iskolába
18 óra Barátság mozi
Magyarul beszélő, francia-kínai-dél-afri-
kai dokumentumfilm, 77 perc, 2013.

Május 12. kedd
Samba
20 óra Barátság mozi
Magyarul beszélő francia romantikus 
vígjáték, 120 perc, 2014.

Május 13. szerda
Eperjes Károly a Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs Központ
A Viktória vendége ezúttal Eperjes Ká-
roly színművész lesz.

Május 14. csütörtök
Kézművesek és őstermelők vására
15 óra Fehérvári Civil Központ előtti tér

A Vörösmarty Színház előadásai
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Sportprogramok

Második autós-motoros road show

Immár második alkalommal rendezik meg Székesfehérváron az autós-motoros road 
show-t május 17-én 10 órától a Mátyás király körúton. A rendezvényt 2014-ben 
indították útjára hagyományteremtő céllal. Szeretnék a régi hagyományokat 
feleleveníteni és ennek a piaci szegmensnek az elmúlt években történt fejlődését és 
újdonságait bemutatni. 2015-ben a kerékpáros szakma is csatlakozott az esemény-
hez, így láthatóak és kipróbálhatóak lesznek a kerékpáros újdonságok is.

XVI. JAM-BORY-VÁR

A Méhkasaula és a Bory-vár közös rendezésében idén is lesz JAM-BORY-VÁR május 16-
án, a 16. Kortárs Művészeti Fesztivál keretében.
Műsorrend:
16:00: Retextil és Fonal-kommandó workshop (családi program)
17:00: Kajápéci Vizirevű
18:00: Megnyitó – a Bory család képviseletében Kovács Andrásné nyitja meg az estet. 
Lesz tea, bólé, teasütemény.
18:10: Moderntokyo-koncert
19:00: A város bőre kiállításmegnyitó
19.30: The Mighty Fishers-koncert
20:40: Guca Partyzans Brass Band-koncert
22:00: Molnár Hajnalka és a PirKompánia: Tűzkerék
A Tűztánc és Zsonglőr Egyesület és vendégeik várják az érdeklődőket a vár egész terü-
letén. Esőhelyszín: A Szabadművelődés Háza. A Bory-vártól az Alba Volán különbuszai 
díjtalanul szállítják át a közönséget a városközpontba. A rendezvény programjairól 
részletes információ a www.szekesfehervar.hu oldalon található.

Kinek adjuk az egy százalékot? 
heiter DáviD taMás

Itt az adóbevallások időszaka, ilyenkor évről 
évre előkerül az egy százalékok kérdése. A 
témával kapcsolatban Róth Pétert, Székes-
fehérvár társadalmi kapcsolatokért felelős 
alpolgármesterét kérdeztük. 

Igazából kétszer egy százalékról 
beszélhetünk, hiszen adónk egy 
százalékát egy egyházi szervezet, 
másik egy százalékát pedig egy 
civil szervezet, alapítvány részé-
re utalhatjuk át az állami nagy 
kalapból. Róth Péter úgy fogal-
mazott, hogy azért fontos, hogy 
fehérvári szervezetet, fehérvári 

Építősök figyelem!
Köszönjük a korábbi években és várjuk idén is mindazoknak a támogatását, akik 

adójuk 1%-át közhasznú egyesületünknek ajánlják fel. A befolyt összeget  
tagjaink és nyugdíjasaink, a régi építősök életének tartalsmasabbá és szebbé 

tételére, a közösségi élet összekovácsolására fordítjuk.

Adószámunk: 18495717-1-17.
Köszönjük: ARÉV Baráti Kör Egyesület

Adó 1% a kisállattenyésztésért!
A V-061 Alba Regia Galamb- és Kisállatte-
nyésztő Egyesület Székesfehérvár köszönettel 
fogadja és egyben megköszöni, azon szemé-
lyek támogatását, akik adójuk 1%-át az egye-
sület munkájának támogatására ajánlják fel.

Adószámunk: 19091608-1-07
Köszönettel V-061 egyesület tagsága

Támogasd adód 1 %-ával az
Alba Sansz Kulturális Alapítványt

(szociálisan rászorulók támogatása, tehetséggondozás, Ifjúsági Klubok szombatonként, hétvégi gyerekfoglalkozá-
sok, családi rendezvények, (házas)párok rekreációs és mediátori támogatása, Ifjúsági és Gyerektáborok szervezése, 

life-coaching, külföldi tanulmányutak szervezése fiatalok részére)

Adószám: 18495834-1-07
www.albasansz.hu

Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma

segítség
100%szeretet

Kérjük, adója 1%-ával  
támogassa a Katolikus 

Karitász szolgáló szeretetét.

Karitászt támogató alapítvány    
Adószám: 19666275-1-43

www.karitasz.hu

Kérjük adója 1%-val
legyenszíves támogatni a

Vakok és Gyengénlátók
Fejér Megyei Egyesületét

Adószám: 18497221-1-07
Ma ön támogat, de lehet, hogy holnap Ön, vagy családja szorul támogatásra.

Május hónapban is Fejér megyei kézmű-
vesek és őstermelők portékáival ismerked-
hetnek meg az érdeklődők. Házi tej és sajt, 
füstölt húsáru, lekvárok és szörpök valamint 
kézműves termékek vásárlására nyílik 
lehetőség a Fejér Megyei Civil Információs 
Centrum szervezésében.

Városnézés
15 óra Országalma
A „Nemcsak a húszéveseké a világ” 
nyugdíjasklub napja. Fagyizással egy-
bekötve meglátogatják a Romkertet és a 
Múzeumot. Találkozó az Országalmánál.

A test-szellem-lélek harmóniájának 
megőrzése
19 óra Művészetek Háza
Papp Lajos szívsebész előadása a test-szel-
lem-lélek harmóniájának megőrzéséről.

Május 15. péntek
Instant boldogság
18 óra Művészetek Háza
Csernus Imre előadása.

16. Kortárs Művészeti Fesztivál
Május 15-24. több helyszínen
Kiállítások, koncertek, színházi előa-
dások sora várja a közönséget a város 
kulturális intézményeiben. A  fesztivál 
ideje alatt Székesfehérvár utcáin, terein 
egymást érik a képző- és iparművészeti, 

zenei, színházi és irodalmi programok. 
Minden stílus képviselteti magát a fesz-
tiválon, legyen az komolyzene, dzsessz, 
népzene, néptánc. Bővebb információ: 
kortarsfesztival.hu

Május 16. szombat
Egészségnap Szárazréten
9 óra Feketehegy-Szárazréti Közösségi 
Ház (Farkasvermi út 2.)
Egészségnapot szervez az Echo Innováci-
ós Műhely a „Szociális város-rehabilitáció 

Szárazréten” című projekt konzorciumi 
partnereként a városrészben élőknek. 
Újabb térítésmentes szűréssel várják az 
érdeklődőket.

Alba International Fit-Kid
10 óra Vodafone Sportcentrum
First Class Open. Fit-Kid „A” egyéni 
Grand Prix II. forduló, Fit-Kid „B” egyéni 
Grand Prix II. forduló.

A város bőre – Székesfehérvár látható 
rétegei 1800-2015
19 óra Bory-vár
Pallag Zoltán fotókiállítása néhány izgal-
mas helyre mutat rá a város szövetében, 
szándéka szerint felvillantva ezzel a 
további kutatások lehetőségét. A tárlatot 
megnyitja: Frazon Zsófia néprajzkutató. 
Az esemény a 16. Kortárs Művészeti 
Fesztivál keretében kerül megrendezésre, 
a XVI. JAM-BORY-VÁR részeként.

Kispályás labdarúgás 
Május 14. 
19 óra Pasa Kebab-Dávid-Kiss Kft 
– Four Trans 
19 óra FC Pelsotool – Ring-BNP 
20 óra Sárépszer Kft. – Bádo-
gos-Greco Petrol  
20 óra Masterplast – Alba-Csavar  
21 óra Boiron Homeopátia – Fe-
hérvár Sped

Kézilabda
Május 9. 18 óra Videoton Oktatá-
si Központ
Alba Regia KSE – MKB MVM 
Veszprém U23
Május 16. 18.óra  Köfém csarnok
Fehérvár KC – DVSC-TVP-Aqua-
ticum

Röplabda
Május 15-16-17. VOK
Nemzetközi Alba Regia Röplabda Gála

alapítványt támogassunk, mert az 
helyben van, a pénz itt hasznosul, 
nem utolsó sorban pedig elle-
nőrizhető a felhasználása, hiszen 
láthatjuk, tapasztalhatjuk fel-
ajánlásunk eredményét. Minden 
évben foglalkozik a sajtó alapít-
ványok, különféle szervezetek 
botrányaival, ahol például beteg 
kisgyermekekkel plakátolják tele 
az országot, aztán a felajánlások-
ból luxusautót vesznek a kuratóri-
umi elnöknek. Ha helyi szervezet 
részére rendelkezünk, akkor 
nagyobb biztonságban tudhatjuk 
a felajánlásunkat – fogalmazott az 
alpolgármester.
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A múlt heti újság megjelenése éppen egy világnap idejére esett, amit az 1. 
megfejtésbe rejtettünk el: TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA. A Fehérvár 
Médiacentrum tévés alakulatának külön fontos volt az a bizonyos április 29-
e, hiszen akkor ünnepeltük a magyar televíziózás úttörőjének, a sokoldalú 
feltalálónak a születésnapját. Az elektronikus média hazai megteremtőjé-
nek nevét a 2. megfejtésben találhatták meg: NEMES TIHAMÉR. Múlt hét 
csütörtökön a szorgos rovarokat tiszteltük meg Magyarországon, ugyanis 
3. megfejtésünkben éppen e nap nevét kapták a helyes megfejtők: MÉHEK 
NAPJA. A hétvégén, május első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük, 
de az azt követő napon azokat, akik nélkülük, árván nőnek fel. 4. kérdésünk 
helyes megfejtése: ANYA NÉLKÜL NEVELKEDŐ GYERMEKEK NAPJA.

Ezen a héten fehérvári programokat ajánlunk önöknek rejtvényünk-
ben. Tari szerkesztő-rendező négyrészes filmjét vetítik csütörtökön 
és pénteken a Kisfaludi Közösségi Házban. A film címe megtalál-
ható az 1. megfejtésben. Nem mindennapos programra invitálják a 
fehérváriakat a Dr. Hátsági Implant Fogászat és a VOK Sportcentrum 
között, aminek a végén masszázs, sportvetélkedő és egészségügyi 
mérések várnak minden érdeklődőt. A program elnevezése a 2. 
megfejtésben található. A Művészetek Háza harmincadik alkalom-
mal rendezi meg azt az országos összejövetelt, amely május 10-től 
május 16-ig látogatható. A rendezvény elnevezését a 3. megfejtésben 
találhatják meg.
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Nagy ZoltáN Péter

Május 27-én Zorán-koncertet rendeznek Székesfehérvá-
ron a Vodafone Sportcentrumban. A közeledő esemény 
apropóján faggattuk ki Sztevanovity Zoránt.

Egy nándorfehérvári gyerek milyen szívvel, 
milyen lélekkel jön a magyar koronázóvá-
rosba?
Ez merész kapcsolódás, de értem a 
célzást. Ezt a várost, ahol megszület-
tem, később Belgrádnak hívták, de már 
nagyon kicsi korom óta élek Magyaror-
szágon. Nehéz eldöntenem, hogy milyen 
is vagyok, ezért mondom ilyenkor, hogy 
száz százalékosan vagyok magyar és 
száz százalékosan szerb. Ez a para-
doxon az egyetlen megfelelő megoldás a 
kérdésre.
Bár nem ez a kérdés, hanem hogy milyen 
érzésekkel jössz, jöttök?
Jó érzésekkel. Annál is inkább, mert 
zenéléseim kezdetétől ritka volt az olyan 
turné, amikor ne ejtettük volna útba 
Székesfehérvárt, ahol kimondottan jó 
bulikban lehetett részünk. Az pedig 
nekem mérce, hogy egy adott városban 
hogyan érzem magamat. A fehérváriakat 
úgy ismertem meg, hogy ők is, mi is jól 
érezzük magunkat.
Egy koncert mindig több, mint egy lemez 
vagy lemezek bemutatója. Szereted az élő 
fellépéseket?
Nem is ismerek mást! Mi a kollégáimmal 
akkor is kitartottunk az élő koncert mel-
lett, amikor simán elmentek a playbackes 

A dalt éneklem, a gitár pedig a mankóm

Sztevanovity Zorán és elengedhetetlen mankója, a gitár

A kiváló szövegíró és fordító Dusán, a népszerű előadó Zorán és a zeneszerző Presszer

előadások. A sikerhez vezető úton nem 
mindig jó, ha a könnyebb ellenállást 
választjuk. A technika adta lehetőségek-
kel éljünk, de ne éljünk vissza! A „nem 
igazán koncertezést” mindig visszautasí-
tottuk, de érdemes volt kitartanunk, mert 
visszatért az élő zene hitele. Kilencen-tízen 
vagyunk a színpadon, ami már azt is 
jelenti, hogy az nemcsak egy koncert, 
hanem zenei élmény is.
Ez vagy valami más lehet az oka annak, hogy 
Zorán kortalan, azaz a sihedertől a hajlott hátú 
emberig mindenki szívesen hallgat?

A képlet nehezen meghatározható. A 
hetvenes évek közepe óta fantasztikus 
szerzőkkel dolgozom, hiszen a Presszer 
Gábor-Sztevanovity Dusán kettős neve 
már garancia. Dusán szövegei valahogy 
nem évülnek el, folyton folyvást újabb 
életet kezdenek élni a környezet változá-
sának hatására. Bármelyik dalt – például 
az Apám hittét – úgy tudom elénekelni, 
hogy korábban és ma is vállalható. 
Bár sokszor gondot okoz, hogy a régi 
nagyszerű dalok közül melyiket hagyjam 
ki az újak kedvéért. De talán a legké-
zenfekvőbb válasz abban rejlik, hogy a 
hobbim, a hobbink, a szórakozásom, a 
szórakozásunk a munkánk is egyben, ez 
pedig a zenélés. Ezért nincs két egyfor-
ma koncert, még ha a dalok többször is 
szerepelnek.
Ahogy beszélsz, árad belőled a nyugalom, 
sugárzik, hogy ezt nem is lehet elrontani. A ne-
ved is garancia erre, de a zenésztársaidé is. Egy 
pár szóval említsd meg őket is a két vendéged, 
Kulka János és Gerendás Péter mellett!

előadásunk volt. Ebben a felállásban kicsit 
több Leonard Cohen-dal hangzik el Dusán 
magyar szövegével, mint máskor, ami egy 
évben maximum három-négy alkalommal 
fordul elő. Azzal tudom biztatni a fehér-
váriakat, ha eljönnek, valami különlegeset 
kapnak!
Együgyű kérdés: ének – ami miatt Zorán lett 
a Zorán név – vagy gitár? Ha választanod 
kellene, melyiket tartanád meg?
Énekkel mondom el a dalaimat, de a 
gitár a támaszom, a mankóm. Egészen 
kezdőkoromban úgy hozzászoktam a 
gitárhoz, hogy nélküle rosszul érzem 
magamat. Nem nagyon fordul elő, hogy 
nem gitározom, miközben énekelek. Gitár 
és ének egy!
Mit csinálsz akkor, amikor a mankó nincs a 
közeledben?
Ahogy az előbb mondtam, azok közé 
a szerencsés emberek közé tartozom, 
akinek a hobbija a munkája. A koncertek 
csak a jéghegy csúcsát jelentik, a vízben 
maradt kilenctized adja a hétköznapokat, 
a gyakorlást, az előadások próbáit. De a 
kérdésedre válaszolva nem pecázok, nem 
űzök sportokat rendszeresen. Olvasok. 
Sokat olvasok tudományos írásokat és 
színházi témákról.
Bőséggel készültök a turnékra, koncertekre?
Hosszabb kihagyások után fel kell eleve-
níteni a zenei koreográfiát: hogyan kezd-
jünk, hogyan fejezzünk be egy számot. 
Ezekre azért is szükség van, mert a csapat 
zenészei máshol is játszanak.
Az számít, hogy hol léptek fel? Például mentek 
Sepsiszentgyörgyre is – az másmilyen lesz, 
mint a fehérvári koncert?
Maga a műsor is változik. Egy pesti műsor 
kísérletezőbb jellegű a hangszerelés 
tekintetében. A turné dalai azonosak, de 
az előadás változhat, hiszen a nézőkön 
is sok múlik. Minden előadónak vannak 
elhagyhatatlan blokkjai, ami azokból a 
dalokból áll, ami szinte kötelező egy fel-
lépéskor. Utóbbiak egyvelege is változhat 
helyszínenként.

Többféle műsorral járjuk az országot. Van 
egy kamara-előadás, amikor „csak” heten 
lépünk fel, és van a nagy előadás – amivel 
május 27-én Fehérvárra is megyünk 
– ahol a nagy csapat áll fel. Horváth 
Kornél ütőshangszerekkel, Lattman Béla 
basszusgitárral. Gyenge Lajos dobol, 
Sipeki Zoltán gitározik, fúvós és billentyűs 
hangszereken Csányi István játszik és 
énekel. A három kollegina a vokálban és 
ritmushangszerekkel: Óvári Éva, Kabelács 
Rita és Péter Barbara. Mellettük lép fel 
Fehérváron két vendégünk, Kulka János 
és Gerendás Péter. Velük már több közös 

Zorán az az előadó, akinek a régi dalait egyál-
talán nem ildomos kihagyni...
Ez nagyon kedves, de akkor tizenhat órás 
koncerteket kellene játszanunk!
A fehérvári koncertetek ne legyen tizenhat 
órás, csak két-, három-, esetleg négyórás!
Akkor már nemcsak hideg, hanem 
meleg élelemmel kell érkeznünk. De a 
koncertjeink általában két óra tíz perc 
körüliek. Ez az, amit még jó érzéssel lehet 
fogadni. A Vodafone Sportcsarnok kiváló 
helyszíne egy nagyszerű koncertnek. 
Várom, hogy minél több fehérvárival 
találkozhassunk!
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A kézmosás a legegyszerűbb módja annak, 
hogy megakadályozzuk a fertőzéseket, a 
kórokozók elszaporodását, mielőtt nagy bajt 
okoznának

látráNyi viktória

A fertőző betegségek nyolcvan százaléka 
közvetlen érintkezéssel terjed. A kézmosás a leg-
egyszerűbb módja annak, hogy megakadályozzuk 
a fertőzéseket, a kórokozók elszaporodását, 
mielőtt nagy bajt okoznának. Fontos, különösen 
a kisgyermekek esetében, hogy megértsék, 
hogyan mossák meg alaposan a kezüket, hogyan 
kell helyesen használni a fertőtlenítő kendőt és 
a fertőtlenítő folyadékokat. Minderre hívja fel a 
figyelmet a kézhigiénés világnap.

A nap folyamán a különböző 
tárgyak, személyek, állatok és 
felületek érintése során a kezeinkre 
a környezetünkből különböző kór-
okozók kerülnek. Ha a kórokozók-
kal szennyezett kézzel megérinti 

Mossunk mindig kezet!
Május ötödike: kézhigiénés világnap

Tudta-e?

Az étkezések előtti és a WC-haszná-
lat utáni kézmosással a hasmenéses 
betegségek negyvenöt százalékát, 
a légúti megbetegedéseknek pedig 
huszonhárom százalékát lehetne 
megelőzni. A WHO felmérései szerint 
a világon évente három és félmillió 
gyermek hal meg olyan betegség 
következtében, amit kézmosással meg 
lehetne előzni.

Milyen a helyes kézmosás?

Általában az a legjobb, ha a kezét szappannal és vízzel mossa meg minden alkalom-
mal. Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket!
• A kezét folyó vízzel mossa meg (lehet akár meleg vagy hideg is)!
• Használjon szappant!
• Dörzsölje a kezét erősen, alaposan legalább húsz másodpercig minden felületen, beleértve a 

tenyerén túl a kézfejét, csuklóját, az ujjai között és a körmök alatt is.
• Alaposan öblítse le a szappant!
• Szárítsa meg a kezét egy tiszta vagy eldobható törölközővel, esetleg levegőszárítóval! 

• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*  Az akció ideje alatt egy 
személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az 
akció 2015. június 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart.

Hallókészülék elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét és  
ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. június 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló  
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 
Bejelentkezés: 06-22/500-053 •  
06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi 
fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István 
fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

Első Fehérvári Egészségtúra
2015. május 9.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
„Legnagyobb kincsünk az egészség.”

Helyszínek
Dr. Hátsági Implant Fogászat

8.00.-13.00. között
a szűrések ingyenesek

• vércukor, vérnyomásmérés, kolesz-
terinmérés

• általános szaktanácsadás
• kardiológiai és bőrgyógyászati 

szaktanácsadás
• reumatológiai, ortopédiai, rehabili-

tációs szakorvosi tanácsadás, gerinc 
szűrővizsgálat       

• családi fogászati és fogszabályozási 
szűrés, tanácsadás

• fogtündér érkezik a gyerekekhez
• kismama és felnőtt gyógymasszázs
• táplálkozási szaktanácsadás
• étel intolerancia tanácsadás
• kiropraktőr
• szülés és stroke utáni rehabilitáció

Legyél Te fődíjunk, a somoskői családi hétvége, biciklik, rollerek, 
egyéb ajándékok  büszke nyertese!

Regisztrálj és gyere el a dr. Hátsági Implant Fogászatra egy szűrésre, 
kérd el a pecsételőfüzetedet, gyűjtsd össze a legtöbb pecsétet!

Sportolj és játssz velünk a Vok-ban!
Eredményhirdetés 15.00.-tól a VoK-ban. 

további info: www. fogbeultetes.eu és www.cunder.net
Bejelentkezés és időpontkérés telefonon vagy személyesen:

Dr. Hátsági Implant Fogászat, Zámoly köz 5. • Tel: 70/609-72-26
főtámogató:

VOK Sportcentrum
9.00.-16.00. között

• Jóga, fitness, Zumba, 
• WALKenergie, Spinning
• Pilates, gerinc jóga
• Spinal dance- preventív gerinc 

tréning
• SMr- funkcionális tréning
• főzőshow Buday Péterrel
• Workshopok
• Légvár, Csúszda, családi játékos és 

sportvetélkedők

valaki a szemét, orrát vagy a száját, 
a baktériumok a bőr védelmi vona-
lát megkerülve könnyen bekerül-
hetnek a szervezetbe és gyulladást 
okozhatnak.
A kéz higiéniája különösen fontos 
a gyermekek számára. Amikor a 
kisgyermek közösségben van, erre 
külön hangsúlyt kell fektetni a 
gyakori fertőzésveszélyek miatt. Az 
otthonokon kívül nagyobb a koc-
kázata a légzőszervi, a gyomor-bél-
rendszeri betegségek terjedésének. 
A kézmosás egy egyszerű módja 
annak, hogy egészségesek marad-
junk. Emellett nem vesz sok időt és 
erőfeszítést igénybe, mégis az egyik 

leghatékonyabb és legegyszerűbb 
módja a betegségek megelőzésének 
vagy továbbterjedésük megakadá-
lyozásának.

A kézszárító higiénikusabb, mint 
a papírtörlő?

Az egyik legismertebb higiéniai tév-
hit szerint a kézszárító használata 
révén kevesebb baktérium marad 
kezünkön, de valójában ebből a 
szempontból sokkal előnyösebb, ha 
a papírkendőt választjuk. A szárító-
gép elég sok, átlagosan 45 másod-
percnyi idő alatt végzi el a dolgát. 
Ezért legtöbben inkább nyirkos 
bőrrel távoznak a mosdóból. A ned-
ves bőr tökéletes táptalaj a bakté-
riumok számára, ráadásul gyakori, 
hogy ezeket a szárítógépeket nem 

is tisztítják megfelelően, így már 
az igénybevételük sem mondható 
higiénikusnak.

A kézfertőtlenítő a baktériumok 
leghatásosabb ellenszere?

Igaz, hogy az alkoholtartalmú 
kézfertőtlenítő szerek hatásosan 
elpusztítják a baktériumok jelentős 
részét, ennek ellenére a rendszeres 
használatukat maximum a kórházi 
dolgozóknak javasolják. Egy alapos 
szappanos kézmosás is megszaba-
dítja az embert a baktériumoktól és 
kórokozóktól, ezért nem érdemes 
naponta többször erős fertőtle-
nítőkkel szárítani a kezeinket. 
Főként, hogy a hatásuk a használat 
gyakoriságával egyenes arányban 
csökken.
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leffelholcZ Marietta

leffelholcZ Marietta

A pikkelysömör az egész világon elterjedt betegség, 
a lakosság 1,5-3 százalékát érinti. Nemtől, életkortól 
függetlenül bármikor kialakulhat, de az sem ritka, 
hogy negyvenéves kor után jelentkeznek a tünetek. 
Ám minél gyakoribb egy családban az előfordulása, 
annál fiatalabb korban szokott jelentkezni. 

Fontos leszögezni, hogy a betegség 
nem, csak a hajlam örökletes. A 
pikkelysömör nem fertőző. Nehéz di-
agnosztizálni, színes a kórkép. Amikor 
már a bőrünkön jól látható tüneteket 
észlelünk, akkor gyulladásos artritisz 
társult hozzá, bár ez az esetek mindösz-
sze tíz százalékánál fordul elő.
A pikkelysömörös artritisznek több 
különböző formáját különböztetik meg 
a szakemberek:

Az ápolók béremelést, meg-
felelő oktatást és a munkájuk 
megbecsülését kérik – ezért 
szerveznek utcai felvonulást 
május 12-ére, az ápolók nem-
zetközi napjára a fővárosba. 
A Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórház ápo-
lói is csatlakoznak az orszá-
gos megmozduláshoz. 

A fehérváriak
is csatlakoznakPikkelysömör

Egy bőrbetegség, mely a szakmák között is sokszor vitára ad okot 

Leggyakrabban a térd, a könyök vagy a fejbőr felületén jelennek meg vörös színű, fehéren 
hámló, több centiméter nagyságú foltok 
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Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Az akció 2015.május 2.-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!
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Fenyô ágykeretek
akciója!

Minden ágykerethez
az ágyneműtartó
most ajándék!

• egyik formája csak a gerinc gyulladá-
sos megbetegedését okozza: például 
reggelente gerinctáji fájdalommal ébred 
a beteg
• előfordul, hogy a megtévesztésig 
hasonlítanak a tünetek a sokízületi 
gyulladáshoz, ilyenkor a betegnek 
szimmetrikusan jelentkeznek pana-
szai, a kezében, lábában a kis ízületek 
gyulladnak be
•  sem ritka, hogy a betegség egy-egy 
ízületnél jelentkezik csak
• elváltozásokat veszünk észre körme-
inken

Bőrgyógyászok kontra reuma-
tológusok

A szakemberek szerint a gyulladt bőr 
tüneti kezelése, hidratálása, a viszketés 

enyhítése a legelső teendő, amire kü-
lönböző hatóanyag-tartalmú, hámlasz-
tó, gyulladáscsökkentő készítményeket 
alkalmazhatunk. Az ízületi panaszok 
enyhítésére azonban reumatológusok 
tudják a megoldást: a hagyományos 
bázisterápia mellett az úgynevezett 
biológiai terápiát alkalmazzák, és ha 
szükséges, tablettát is szednie kell 
a betegnek a gyulladás csökkentése 
érdekében. 
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Első Fehérvári Egészségtúra
Ingyenes szűrővizsgálatok, családi programok, nyeremények az egészség jegyében

Szórakoztató programok, mozgás, egészséges 
táplálkozás és ingyenes szűrővizsgálatok – avagy 
családi kaland az egészség jegyében. Mindez fém-
jelzi az Első Fehérvári Egészségtúra programját. A 
hagyományteremtő rendezvényre május 9-én várják 
a fehérváriakat. A rendezvény helyszínén, a Dr. Hát-
sági Implant Fogászaton a különböző szakterületek 
képviselői, orvosok és egyéb terapeuták végzik a 
tanácsadásokat és szűrővizsgálatokat.

Az Első Fehérvári Egészségtúrát 2015. 
május 9-én rendezik. A program az 
Aranyeső Alapítvány az Egészséges 
Emberért és a Cunder Kézisuli Egyesület 
közös szervezésében indul hagyomány-
teremtő útjára. „Egészségtúra programunk-
kal szeretnénk felkelteni az érdeklődést, 
és felhívni a figyelmet az egészségtudatos 
magatartás fontosságára. Szánjon öt percet 
egészségére, hiszen szülőként a gyermekünk-
nek a legjobbat MI akarjuk! Gyermekünk 
számára a legjobb példa szülőként mi ma-
gunk vagyunk. Segítsünk nekik megtapasz-
talni, hogy nincs félnivalónk az orvostól, aki 
velünk együtt dolgozik a bajok megelőzésén. 
Neveljük gyerekünket az egészségtudatos 
gondolkodásra, mivel egészségünk kulcsa a 
boldog, kiegyensúlyozott életnek!” – hang-
súlyozta Boda Krisztina a rendezvény 
főszervezője.

Programok két helyszínen

Az egész napos rendezvény két helyszí-
nen várja az érdeklődőket: „Első helyszí-
nünk a Dr. Hátsági Implant fogászat, ahol 
az általános egészségügyi szűrővizsgálatok 
zajlanak szakorvosok és gyógyterapeuták köz-
reműködésével 8 órától 13 óráig. A személyes 
példa gyermekeink előtt mindig a legerősebb 
tanítás! Amíg a szülők a szűrővizsgálatokon 
vesznek részt, addig Fogtündérünk, arcfes-
tőnk, lufibohócunk foglalkozik a gyerekekkel. 
Másik helyszínünk a VOK Sportcentrum, 
mely 9 órától 16 óráig az egészséges étrenddel 
kapcsolatos workshopoknak, előadásoknak, 
a Cunder Kézisuli szervezésében pedig kézi-
labda ügyességi játékoknak, különböző spor-
toknak, fitnesznek, mozgásnak ad otthont. 
Buday Péter mesterszakács főzőshow-ja 
hangsúlyt fektet a különböző reformdiétákra 
is. Idetelepülnek az egészséges termékeket 
forgalmazó kiskereskedők, a professzionális 
terápiás termékeket, eszközöket forgalmazó 
cégek, akiknek céljuk és hitvallásuk hasonló a 
mienkhez.” – emelte ki a szervező.

Az ultrahang gyógyító hatásai

Jöjjön el és ismerjen meg egy forradalmian új, az ultrahang gyógyító hatására alapozott eszközt, 
mely nem igényli egészségügyi szakember segítségét, lakossági használatra gyártott, és a szépség, 
az egészség, a wellness területén egyaránt használható preventív és terápiás céllal. A készülék  
alapjaiban változtatja meg  az eddigi szájápolást, szájhigiéniát. A negyven fölötti korosztály több 
mint ötven százaléka érintett a szájüregi betegségekben, hiszen a szájüregi baktériumok alattomo-
sak, az általuk okozott betegségek végstádiumban fájdalmat okozó, de korai fázisában jól kezelhető 
betegségtípusok közé tartoznak. Számos más komoly betegség kialakulásáért felelősek, például 
diabétesz, szív- és érrendszeri problémák, szívinfarktus, koraszülés, tüdő- és légzőszervi megbe-
tegedések, tüdőgyulladás, csontritkulás, szélütés, Alzheimer-kór. Ezzel az ultrahangos készülékkel 
semlegesíteni tudjuk a kórokozókat. Prevenció tekintetében természetesen a felnövekvő generáció 
a legfontosabb célcsoport, a harmincas korosztálynak pedig terápiás céllal ajánljuk a készüléket 
mindennapos használatra. A kozmetológiában is kiemelkedő szerepet töltenek be az ultrahangos 
készülékek és tartozékaik. Hallgassa meg a VOK Sportcentrumban május 9-én Szittya Nikolett előa-
dását erről a többfunkciós készülékről, hiszen ma már nem csupán álom a fogszuvasodás, fogvesztés, 
fogkő nélküli élet!

A  svájci SIC implantátum  

A SIC-invent Hungary Kft. a  svájci SIC implantátumrendszer 
kizárólagos magyarországi forgalmazója. A SIC implantátumrendszer 
több mint tízéves tapasztalattal rendelkezik, és a leginnovatívabb 
a prémium minőségű implantációs rendszerek között. A SIC imp-
lantációs rendszer világszerte szakmailag elismert, szájsebészek, 
implantológusok, egyetemek járulnak hozzá tapasztalataikkal az 
implantátumrendszer fejlesztéséhez. Cégünk filozófiája: „Implants 
from Implantologists.”, azaz „Implantátumok az implantológusok-
tól”. A Schilli Implantology Circle folyamatosan arra törekszik, hogy 
az implantológusok igényeinek megfelelően ultramodern gyártási 
technológiával, maximális pontossággal előállítsa a SIC implan-
tátumokat. A mindennapi betegellátásban a rendszert használva 
egyre tökéletesebb implantátumrendszert tudnak fejleszteni. A mai 
trendnek megfelelően a SIC implantátumrendszer a foghiány esetén 
is akár már azonnal megoldást tud nyújtani a páciensnek. Szép 
mosolyt és egészséges életmódot tud biztosítani. Rendezvényünkön 
a Dr. Hátsági fogászaton is tájékozódhat az implantátumokról.

Lágylézer kezelés

Az elmúlt ötven évben számos klinikai tanulmányt és klinikai vizsgálatot végeztek, melyek alátámasztották a 
lágylézeres kezelések jótékony hatásait. A Honvéd Kórházban műtét utáni rehabilitációban és sportsérülé-
sek rehabilitációjában rutineszközként használják régóta a lágylézer terápiát. Rendezvényünkön előadást 
tart a magyar feltaláló villamos mérnök, aki találmányával lehetővé tette, hogy hosszú idő után, minden 
várakozást felülmúlva, egészségügyi személyzet nélkül, otthoni körülmények között ismerhessük meg jó-
tékony hatásait a lágylézernek. A lágylézer rendkívül jól vizsgázott többek között stroke, fekélyes panaszok, 
herpesz, fogbeültetések utáni csontregenerációban. A különböző intenzitású lézerek különböző problémák, 
betegségek esetében kitűnő hatékonysággal működnek
A lágylézer kezelés terápiás hatásai: fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, gyorsabb sebgyógyulás, 
fokozott szöveti regeneráció és sejtnövekedés, javuló vérkeringés, fokozott anyagcsere, fokozott idegi mű-
ködés sérülések után, csökkenő hegszövetképződés műtétek, égési sérülések után, javuló immunfolyama-
tok. A lágylézer többek között az alábbi betegségekre is alkalmazható: visszér, gyulladt aranyeres csomók 
(enyhíti a tüneteket), fogfájás, fogínysorvadás és -gyulladás, fogínyvérzés, szájnyálkahártya-sérülések, 
herpesz, övsömör, pikkelysömör, ekcéma, izomhúzódás, zúzódás, vérömleny, arcüreggyulladás.
Lágylézer a kozmetológiában: Segít a pattanások, aknék megelőzésében és kezelésében,  hegmentesen 
gyógyítja a sebeket. Segít a faggyú-rendellenességek kezelésében. Növeli a kollagén termelését, 
lassítja a bőr öregedését. A ráncokat finomítja ill. megelőzi. A pigmentfoltokat halványítja.
A lágylézer készülékkel kezelhető betegségek, problémák gyógyításával kapcsolatban május 9-én a VOK 
Sportközpontban személyesen kérdezhet a feltalálótól. 

Miért fontos egészségesen táplálkozni?

Dr. Mohácsi Anikó radiológus szakorvos, termé-
szetgyógyász, táplálkozási tanácsadó várja Önöket 
a szűrővizsgálaton a Dr. Hátsági Fogászaton.
„A táplálkozás szervezetünk működésének alapjaira 
hat, ezért óriási hatással van egészségi állapotunk-
ra és energiaszintünkre.” – véli a szakorvos.
De mit jelent egészségesen táplálkozni? 
Diétázni, fogyókúrázni kell?
Nem! Tudatosan kell táplálkozni, egyéni 
sajátosságaink alapján.
Miért nem működik mindenkinél ugyanaz a 
diéta? Miért nem érzi jól magát valaki egy fe-
hérjében gazdag diétától? Miért híznak egyes 
emberek a vegetáriánus életmódtól?
A válasz egyszerű, nem vagyunk egyformák.
Túlsúlyos? Mindent kipróbált már? Nem tudott 
eddig tartós eredményt elérni? Emésztési problémái 
vannak? Fáradt? Kevés az energiája? Az Egészség-
túra ideje alatt az ingyenes konzultáción megismeri, 
hogy jelenlegi táplálkozási szokása és életvitele 
milyen hatással van teste sejtszintű energiaellátott-
ságára. Vagyis, hogy szervezete megkapja-e a neki 
szükséges mennyiségű és minőségű tápanyagokat 
vagy sem. Kiderül az is, hogy a hasnyálmirigye 
elegendő mennyiségű inzulint termel-e ahhoz, hogy 
a szervezetébe kerülő szénhidrátokat hasznosítsa. Ez 
megmutatja, mennyire van kitéve a cukorbetegség 
kockázatának. A program során feltérképezzük a 
test összetételét (izom- és zsírarány), valamint a 
belső szervek közt lerakódó hasi zsír mennyiségét. 
Ez utóbbi növeli a szív és érrendszeri betegségek 
kockázatát. Jöjjön el, hogy segíthessek!

Öt érdekes kérdés, amit jó, ha tud a fogszabályozásról

Nagyon sok gyermek és felnőtt szorul fogszabályozó kezelésre. Cikkünkben dr. Borbély Péter, a 
fogszabályozási diagnosztikában használt lézeres digitalizáló feltalálója és több szakkönyv szerzője 
foglalja össze a fogszabályozással kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket.
Milyen életkorban ajánlott a fogszabályozó kezelés? 
A közhiedelemmel ellentétben a fogszabályozás nem életkorhoz között. Hatvanévesen ugyanúgy lehet 
mozgatni a fogakat, mint tizenöt évesen. Egy másik óriási tévhit, hogy csak akkor lehet fogszabályozni, 
ha az összes maradó fog előtört. Ezzel szemben az az igazság, hogy gyakran tíz-tizenkét éves kor között 
ideális elkezdeni a kezelést, mert ekkor lehet a leghatékonyabban befolyásolni az állcsontok növeke-
dését, ami sok fogazati problémára nyújt megoldást. A legtöbb esetben ennél korábban nem szükséges 
elkezdeni a kezelést, utána viszont nem érdemes halogatni, hiszen egy jól kivitelezett kezelés csökkenti 
a fogszuvasodás kockázatát és a hajlamot a fogínygyulladásra, a fogkopásra és az állkapocsízületi 
problémákra.
Mennyire látszanak a különböző típusú készülékek? 
A kisebb eltéréseket, pl. az enyhén torlódott fogakat lehet láthatatlan, kivehető készülékkel kezelni. 
Ez a fogszabályozó alig látszik, viszont kizárólag napi 20-22 órás hordás mellett hatékony. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a komolyabb problémákat csak rögzített fogszabályozóval lehet megfelelően és 
hosszú távon korrigálni. Ebből is létezik azonban esztétikus vagy akár üvegszerűen átlátszó típus.
Mennyi ideig tart a kezelés? 
A fogak vándorlása viszonylag lassú folyamat, ezért a rögzített fogszabályozó kezelés általában 2-3 
évig tart. Láthatatlan kivehető készülékkel csak kisebb problémákat lehet megoldani, viszont akár 
4-6 hónap elegendő lehet a szép eredményhez. Gyermekeknél a kivehető készülék hordási ideje 
páciensenként nagyon változó.
Milyen sűrűn kell járni a fogszabályozó kezelésre? 
Rögzített készülék esetén nagyjából havonta, kivehető készülék esetén 6-8 hetente kell járni keze-
lésre.
Fájni fog a kezelés? 
A fogszabályozó kezelés lényege, hogy enyhe erők hatására átépül a csont, és vele együtt a fogak is 
más pozícióba kerülnek. Ez a folyamat nem fájdalmas, viszont némi érzékenységgel számolni kell. A 
kezelés megkezdése utáni 2-3 napban nehezére eshet a pácienseknek azokat az ételeket elfogyasz-
tani, amelyekhez erőteljesebb rágás szükséges. Ez az érzékenység nincs káros hatással a fogakra, 
és fokozatosan elmúlik. Ha bővebb információra vágyik és szeretné megtudni, hogy az ön esetében 
szükség van-e fogszabályozó kezelésre, jöjjön el a 2015. május 9-én megrendezésre kerülő Egész-
ségtúrára a Dr. Hátsági fogászatra!

Útleveles családi kaland nyereményekkel
Vegyen részt Egészségtúránkon. Jelentkezzen a pecsételő füzetért a Dr. Hátsági Implant 
Fogászaton vagy a VOK-ban, hogy gyermeke legyen fergeteges nyereményeink, biciklik, 
rollerek és egyéb sporteszközök büszke birtokosa!

Fődíj a számos értékes nyeremény mellett egy kellemes hangulatú családi hétvége a 
festői szépségű Somoskőn!

Nyerhető még pilates- vagy gerincjógabérlet, 3x20 perces masszázs illetve gyógy-
balzsam.

3 db ingyenes fogfehérítés, melynek értéke 50.000 Ft/db
3 db ingyenes szájhigiénés kezelés, melynek értéke 15.000 Ft/db
3 db 100.000 Ft feletti kezelésből 20% kedvezmény
3 db ingyenes állapotfelmérés, melynek értéke 10.000 Ft/db

A nyereményeken kívül, amennyiben június 15-ig regisztrálnak és június 30-ig a 
kezelést megkezdik, további 15% kedvezményben részesülnek a Dr. Hátsági Implant 
Fogászaton!

További információ a www.fogbeultetes.eu oldalon és 06/70 609-7226-os telefonszámon!



Fehér éjszakák, fekete nappalok. 
Kövi Krisztina tervezőgrafius tárlata.

május 12. 17.00 
Megtekinthető: június 13-ig

Vörösmarty Mihály Könyvtár, Széna 
téri Tagkönyvtár (Széna tér 16.)

Muzsnay Ákos Munkácsy-díjas 
grafikusművész tárlata

május 13. 17.00 
Megtekinthető: május 30-ig

Vörösmarty Terem (Kossuth L. u. 14.)

Kid Camino. Szabó Noémi festőművész tárlata május 14. 17.00 
Megtekinthető: június 12-ig

Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
(Köfém ltp. 1.)

Zászlófesztivál. 
Szabadtéri iparművészeti tárlat.

május 14. 
Megtekinthető: május 31-ig

Fő u./ Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény

Fesztiválnyitó. 
Ágoston Béla és a Gauditórium koncertje

május 15. 17.00 Pelikán Udvar (Kossuth L. u. 13.)

Hamis memória. A Székesfehérvári 
Művészek Társasága kollektív tematikus 
tárlata

május 15. 18.00 
Megtekinthető: június 19-ig

Pelikán Galéria (Kossuth L. u. 15.)

Variációk az absztraktra. Kemény Judit és 
Barta Lajos művészete; 
bodylotion co-dance: Itt se Ott se

május 15. 19.00
Megtekinthető: augusztus 2-ig

Csók István Képtár (Bartók B. tér 1.)

16. JAM-BORY-VÁR május 16. 16.00 Bory-vár (Máriavölgy 54.)

Bory-vár afterparty május 16. 23.00 RandOM (Kossuth L. u. 14.)

Lélek-színpad. El Kazovszkij művek 
fehérvári gyűjteményekben

május 17. 17.00
Megtekinthető: augusztus 23-ig

Városi Képtár – Deák Gyűjtemény 
(Oskola u. 10.)

Vándorállat a libikókán. El Kazovszkij 
emlékére rendezett performansz

május 17. 19.00 Csók István Képtár (Bartók B. tér 1.)

Kovács Eszter keramikus tárlata. 
Utána audiovizuális est

május 18. 19.00 Tinta (Marosi A. u .3.) 

New Craft is Coming! Maróti Viktória 
kerámiatervező és Varga Gyöngyvér 
üvegtervező tárlata

május 19. 17.00
Megtekinthető: június 5-ig

Köfém Klubház (Verseci u. 1–15.)

Üzenet a PET-palackban című kiállítás, 
Milligan zenekar, Last Minute zenekar

május 19. 19.00 Museum Café (Megyeház u. 17.)

Magas kocsma. Zenés felolvasóest. 
Babiczky Tibor, Czinki Ferenc, Dés András 
(ütős hangszerek), Barbi & Jancsó akusztik 
duó (ének, gitár)

május 19. 20.30
Szent István Király Múzeum, 
díszudvar (Fő u. 6.)

Munkácsy Mihály Általános Iskola 
diákjainak rajzkiállítása a Diák-Deák 
Galériában

május 20. 17.00
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény 
(Oskola u. 10.)

A 90 éves Makk Károly köszöntése. 
Szerelem (1971) című film vetítése, majd 
beszélgetés a rendezővel

május 20. 18.00 Cinema City (Alba Plaza, Palotai u. 1.)

Vasvári Tamás zongoraművész koncertje május 21. 19.00
Hermann László Zeneiskola 
(Városház tér 3.)

Kiállítás Ujj Zsuzsi fotóiból. 
Puszi és Csókolom zenekarok koncertje

május 21. 18.00
Megtekinthető: június 14-ig

A Szabadművelődés Háza (Fürdő sor 3.)

John Mighton: Fél élet. A Szabad Színház 
előadása.

május 21. 19.00 
május 22. 19.00

A Szabadművelődés Háza (Fürdő sor 3.)

Helen Edmundson: Irtás. A Forte Társulat 
és Szkéné Színház előadása

május 21. 19.00
Pelikán Kamaraszínház 
(Kossuth L. u. 15.)

Slam Poetry Est: Székesfehérvári 
Slampoetry; Akkezdet Phiai; Vizuál Stylah

május 21. 20.30–00.00 Museum Café (Megyeház u. 17.)

A Vágtázó Halottkémek életereje 
– könyvbemutató  és Barcsik Géza 
grafikusművész kiállítása

május 22. 16.00 órától
Megtekinthető:  június 14-ig

Öreghegyi Közösségi Ház (Fiskális u. 93.)

Grencsó Open Kollektív: Repülni szállni... május 22. 19.00 Pelikán Terem (Kossuth L. u. 15.)

Dirty Valentine koncert május 22. 21.00 RandOM (Kossuth L. u. 14.)

Jannisz Ritszosz: Holdfényszonáta. 
Monodráma Törsök Márta előadásában 
(Vas István fordítása)

május 23. 19.00
Pelikán Kamaraszínház 
(Kossuth L. u. 15.) 

Holdkő együttes koncertje május 23. 20.30 Museum Café (Megyeház u. 17.)

Kultúr-Turi május 24. 15.00 Museum Café (Megyeház u. 17.)

Sunday Matinee május 24. 18.00 RandOM (Kossuth L. u. 14.)

PROGRAM IDőPONT HELYSZíN
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Kötelező lesz elkülönítetten gyűjteni a hulladékot

További információ az elkülönített gyűjtésről a www.deponia.hu 
weboldalon olvasható!

A januárban hatályba lépett kormányrendelet alapján megváltoztak a 
hulladékgazdálkodás feltételei, mely ezúttal nemcsak a szolgáltatótól, 
hanem a lakosoktól is vár némi alkalmazkodást. Még ebben az évben 
kötelező lesz a háztartásokban elkülönítetten gyűjteni a hulladékot. 
Június 1-től két városrészben, egy családiházas- és egy lakótelepi 
övezetben indul a próbaüzem. 

Januárban lépett hatályba a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormány-
rendelet, mely először fogalmaz meg feladatot a hulla-
dékok gyűjtésével kapcsolatban a lakosok számára is. 
A rendelet a települési hulladék kétfrakciós gyűjtésére 
kötelezi a lakosokat. Ez azt jelenti, hogy a felhalmozott 
hulladékot nem egy, hanem ezentúl elkülönítetten, két 
hulladékgyűjtő edénybe, azaz kukába kell gyűjteni. A 
környezettudatos lakosok már korábban is élhettek ez-
zel a lehetőséggel, most azonban azok számára is feladat 
lesz a szelektív gyűjtés, akik eddig minden hasznosítha-
tó és hasznosíthatatlan hulladékot ömlesztve helyeztek a 
gyűjtőedénybe.
A szolgáltató célja, hogy eleget tegyen a megváltozott 
kormányrendelet szabályainak, és egyben fejlessze a 
most működő hulladékgazdálkodás rendszerét. Székes-
fehérvár önkormányzata és a Depónia Nonprofit Kft. 
sikeres pályázatot nyújtott be a hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése érdekében. Jelenleg az eszközök 
beszerzése zajlik. Év végére a megújult géppark a két-
frakciós gyűjtéssel kiegészülve nagy előrelépést jelenthet 
a hulladékgazdálkodásban.
Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyve-
zetője szerint a város teljes lakosságát érintő jelentős 
változtatást nem szabad egyből, előzetes tapasztalatok 
hiányában megvalósítani. Ezért május közepén két 
városrészben, egy családi házas és egy lakótelepi öve-
zetben kísérleti jelleggel kerül bevezetésre a módosult 
gyűjtési rendszer. Annak tapasztalataira építve az év 

Június elsején kísérleti jelleggel elkülönített hul-
ladékgyűjtés indul két városrészben, egy lakótelepi 
és egy kertesházas-övezetben: a Tóvárosban, illetve 
az Öreghegy Pozsonyi és Béla út közötti területén és 
az író utcákban. Az utóbbi területeken az elkülönítve 
gyűjtendő műanyag-, papír- és fémhulladékhoz az 
érintett háztartások ingyen kapnak gyűjtőedényt, 
melyeket május 16-án 8-tól 14 óráig és 17-én 8-tól 
12 óráig a Bory-vár előtti téren, a Nyitra ABC mögöt-
ti területen és a Karinthy téren vehetnek át. Aki nem 
tudja ekkor átvenni az edényt, figyelje a postalá-
dákba bedobandó szórólapokat, vagy tájékozódjon 
a www.deponia.hu oldalon illetve a Vörösmarty 
Rádióban, hogy miként juthat hozzá az edényhez!

Kísérleti jelleggel egyes városrészekben már június elsejétől bevezetik az új rendszert

második felében már megvalósulhat a város egészére 
vonatkozó átszervezés.
A családi házas övezet kísérleti projektje az öreghegyi 
városrész Pozsonyi és Béla út közötti részét és az úgy-
nevezett író utcákat érinti. Ez a város családi házas 
övezetében lévő háztartások mintegy tíz százalékát 
jelenti. A Depónia Nonprofit Kft. május közepétől 
ezerötszáz darab százhúsz literes új hulladékgyűjtő 
edényt oszt ki díjmentes használatra a lakosoknak a 
kísérlet időtartamára. Az edények beszerzését szintén 
pályázati forrásból finanszírozták.
Május 16-án 8-tól 14 óráig és 17-én 8-tól 12 óráig az érin-
tett utcákhoz közel, három helyszínen gyűjtőpontokat 
alakítanak ki, ahol a lakosok átvehetik a hulladékgyűjtő 
edényeket.
Az edényosztás helyszínei a következők: Bory-vár előtti 
tér, Nyitra ABC mögötti terület, Karinthy tér
Az átvétel a személyes adatok igazolásával történik. Aki 
a megadott időpontban nem tudja megoldani az átvételt, 
az a későbbiekben – a háztartásokba eljuttatott szóró-
lapokon és a www.deponia.hu oldalon olvasható illetve 
a Vörösmarty Rádióban hallható – tájékoztatás szerint 
átveheti a gyűjtőedényt. Az időpontokról és az átvétellel 
kapcsolatos további információkról egyaránt tájékozód-
hatnak az érintett városrész lakói a fenti felületeken.
Az új, elkülönített hulladékok gyűjtésére szolgáló 
edénybe az anyagukban hasznosítható műanyag-, 

papír- és fémhulladékok helyezhetők, ezt matrica 
jelzi majd. A korábban megszokottak szerint külön 
gyűjtésre kerül az üveghulladék: elsősorban a nagyobb 
áruházak mellett elhelyezett üveggyűjtő konténerekbe 
tehető. A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére 
szolgáló edénybe elsősorban a komposztálható szerves 
és nem szerves hulladékok és egyéb, nem hasznosít-
ható hulladékok kerülhetnek. Erre szolgál a lakosok 
már használatban lévő, saját tulajdonú vagy bérelt 
hulladékgyűjtő edénye.
A biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére továbbra 
is a megszokott heti rendben kerül sor. Az e célt szolgáló 
edénybe kell gyűjteni a hasznosításra nem kerülő hul-
ladékokat valamint a zöldhulladék edénybe helyezhető 
részét is. Az edénybe nem helyezhető zöldhulladékok a 
már korábban megismert matricás rendszerben rakha-
tók ki a heti gyűjtési napokon. Az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok – műanyag, papír, fém – a kiosztott edények-
be helyezhetők el, és az eddigi rend szerint kéthetente 
kerülnek elszállításra. Az esetlegesen az edénybe nem 
férő hasznosítható hulladékok a lakók által biztosított 
zsákban külön díj felszámítása nélkül, korlátlan mennyi-
ségben elszállításra kerülnek.
A lakótelepi övezet kétfrakciós kísérleti modellje a 
Tóvárosi lakótelepen valósul meg. A projekt során 
a meglévő edényállomány kétfelé osztásával a kelet-
kező, eddig vegyes hulladékként gyűjtött és kezelt 
hulladékokat kívánják külön kezelni. A meglévő 
edényállomány kétfelé osztásával lesznek biológiailag 
lebomló, illetve elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható 
hulladékos edények. Ezek külön kerülnek elszállítás-
ra és hasznosításra.
Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a külön gyűjtés 
nem felesleges dolog. „A különböző hulladékfrakciók 
külön kerülnek elszállításra, és kezelésük is különböző. Az 
elkülönített gyűjtésből származó hulladékok válogatást köve-
tően anyagukban történő hasznosításra kerülnek. A vegyes 
frakció biostabilizálásra, majd azt követően részben szintén 
hasznosításra kerül. Ez lehetőséget nyújt mindenkinek arra, 
hogy együttes munkával a hulladékok eddiginél sokkal 
jelentősebb mértékű hasznosítását érjük el. Tegyünk érte, 
hogy a hulladék, melyről mindenki tudja, hogy érték, tényleg 
azzá is váljon!” 

Csabai Dorina
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Tűzoltónapi ünnepség

Szent Flórián napja alkalmából ünnepi állománygyűlést 
szerveztek a laktanyában, ahol Székesfehérvár polgármes-
tere adta át a város által alapított Közbiztonságért díjat. Az 
elismerést ebben az esztendőben Horváth Péter hatósági 
osztályvezető vehette át. A tűzoltó alezredes 1998-ban 
szerelt fel Móron, és három éve tölti be jelenlegi pozícióját, 
ahol a rendezvények és az új épületek tűzbiztonságáért 
felel. Az osztályvezető azt mondja, nem olyan látványos a 
munkája, ezért is tartja nagy elismerésnek, hogy megkapta 
a díjat.
A város és lakói védelmének érdekében hosszú ideje elhiva-
tottsággal végzett munkája elismeréseként Polgármesteri 
Elismerő Emlékérmet kapott Kovács Norbert tűzoltó zászlós, 
aki 2001. óta tekint hivatásként a tűzoltó szakmára. A 
legfontosabb célja, hogy segítséget nyújtson a bajba jutott 
embereknek. A Magyar Speciális Mentők Egyesületének 
tagjaként szabadidejében több hazai és külföldi katasztrófa-
helyzet felszámolásában működött közre, valamint részt vett 
számos szakmai versenyen is.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője soron 
kívül előléptette törzszászlóssá Ábrahám Barnabás tűzoltó 
zászlóst és tűzoltó törzsőrmesterré Szigetvári Csaba tűzoltó 
őrmestert. A Fehérvári Tűzoltó Egyesület által alapított 
Lánczky János-emlékdíjat Fülöp Tamás tűzoltó törzszászlós és 
Baksa János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester vehette 
át. Az elismerést Varga Lajos, az egyesület elnöke adta át.
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A közös bemutató feltételezett szituációja szerint elmenekült a rendőrök elől a gyanúsított, ezért ők üldözni kezdték. A motoros fegyverrel 
támadt a rendőrökre, majd tüzet gyújtott. Miután a zsaruk elfogták a rossz fiút, a tűzoltók megfékezték a lángokat.
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Az egyik lövés megsebesített egy járőrt, de a tűzharcban a gyanúsított is 
megsérült. A mentők látták el őket. A programokat rendőrkutyás bemutató is színesítette. A négylábú 

járőrök megmutatták a közönségnek, hogy mennyire engedelmesek: 
kábítószert kerestek, sőt – amint az képünkön is látszik – bátorságuk-
ról is tanúbizonyságot tettek egy őrző-védő bemutató formájában.

Minden érdeklődő belebújhatott az egyenruhások bőrébe, a tűzoltók, 
a mentők és a rendőrök is számos olyan interaktív programot kínáltak, 
melyek közelebb hozták a civileket a munkájukhoz, az életükhöz

Novák rita

Móron rendezték meg a Fejér megyei mentő- 
rendőr- és tűzoltónapot. A három szervezet 
első alkalommal ünnepelt együtt, a progra-
mokat közös bemutató is színesítette.

Ünnepeltek a kéklámpások Kék hírek
Nancy ül a fűben

Lakossági bejelentés alapján 
ellenőriztek a rendőrök egy 
családi házat Polgárdiban. A 
bejelentés szerint a házban 
vadkendert termesztett a 
tulajdonos, aki az intézkedő 
rendőröknek készségesen 
megmutatta az egyik szobában 
kialakított fóliasátrát. A sátor-
ban négy, körülbelül százötven 
centiméter magas növény 
fejlődött, amiről az elsődleges 
szakvélemény megállapította, 
hogy kábítószernek minősül. A 
növényeket a nyomozók lefog-
lalták, 39 éves tulajdonosukat 
pedig előállították a Polgárdi 
Rendőrőrsre, ahol kábító-
szer-birtoklás miatt hallgatták 
ki gyanúsítottként. 

Ez a ház totál gáz
Egy társasházi lakás fürdő-
szobájában jelzett a szén-mo-
noxid-érzékelő Székesfehér-
váron – tájékoztatta lapunkat 
Szabó-Bisztricz Anett, a 
megyei katasztrófavédelem 
szóvivője. A Szent István téri 
lakásban tartózkodók értesí-
tették a katasztrófavédelmet, 
kinyitották az ablakokat és 
kimentek az épületből. A 
székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók mérőműszere is 
kimutatta a szén-monoxidot a 
fürdőszoba légterében, ezért a 
kazánt lekapcsolták.

Fogd a pénzt és fuss!

Egy székesfehérvári kávéház 
alkalmazottja kért rendőri 
segítséget, mert egy nő meg-
szerezte a kassza kulcsát, és 
az üzlet bevételének egy részét 
magához vette. A helyszínre 
érkező rendőrök a 34 éves H. 
Máriát elfogták és előállították 
a Székesfehérvári Rendőrka-
pitányságra, ahol a nyomozók 
gyanúsítottként kihallgatták.

Go, Trabi, go!

Az elmúlt évek kedvező ta-
pasztalatai alapján az ORFK 
Országos Baleset-megelőzési 
Bizottsága idén is meghirdeti a 
„Közlekedik a család” közleke-
désbiztonsági vetélkedőt. A Fejér 
megyei selejtezőt május 9-én 
Székesfehérváron rendezik. 
Nevezhet minden olyan magyar-
országi lakóhellyel rendelkező 
család, ahol legalább az egyik 
szülő rendelkezik érvényes B 
kategóriás vezetői engedéllyel, 
továbbá 6-17 év közötti gye-
rekeket nevelnek. Aki május 
7-ig regisztrál a versenyre, a 
Fejér Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság ajándékcsomagját is 
megkapja a helyszínen. A terü-
leti versenyre elektronikus úton 
(http://www.kozlekedikacsalad.
hu/) valamint a vetélkedő nap-
ján a helyszínen, személyesen 
lehet jelentkezni.

A mentő-, rendőr- és tűzoltónapról összefoglalót szombaton 
a Fehérvár Televízió Kéklámpások című műsorában láthatnak 
az érdeklődők 19 óra 20 perctől. A jövő heti FehérVár maga-
zinban Májer László rendőr századossal készült beszélgeté-
sünket olvashatják, akit Szent György napján az Év rendőré-
nek választották.
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Május elsején ismét felvonultak a fehérvári sportegyesületek. A Petőfi-szobortól induló menet 
elején a nemzeti lobogót a bajnokok városának kiemelkedő sportolói vitték: balra elöl Huszti 
Katalin válogatott rögbis, jobbra elöl Farkas Ágnes válogatott karatés, jobbra hátul Sebestyén 
Dalma válogatott úszó, balra hátul Szakolczy Hunor válogatott birkózó.

Nagy siker volt a Crossmajális: a crossfitesek által szervezett bajnokságra az ország különböző 
pontjairól több mint száz nevezés futott be

Az egyik legnagyobb sláger ezúttal is a vattacukor volt Évek óta megszokott a kép: ezúttal is sok csapat vett részt a streetballkupán

A felvonulásról nem hiányozhatott az áprilisban ötödik születésnapját ünneplő Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégkorong Akadémia sem. A fehérvári hokis növendékek egész nap büszkén viselték az 
akadémia mezét.

kaiser taMás

Több ezren vettek részt az V. Sportmajálison. Az érdeklődőket ezúttal is színes kínálat várta: rengeteg 
egyesület tartott bemutatót, a legkisebbektől a legnagyobbakig bárki nevezhetett a különböző ver-
senyekre, és volt minden szokásos, ami nélkül nem majális a majális: sör, bambi, vattacukor, virsli.

Földön, vízen, levegőben
Ismét tömegeket mozgatott meg a Sportmajális 
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A szinkronúszó lányok vagánysága városszerte ismertté vált, köszönhetően látványos bevonulásuknak

Vigyázz, kész, rajt! – a kicsik is keresték a kihívásokat

A varkocsos ökölvívók izgalmas bemutatómeccseket játszottak a Bregyóban felépített ringben. Iga-
zán méltó ráhangolódás volt ez harminchat órával a Mayweather-Pacquiao szupermérkőzés előtt.

A Fehérvár Enthroners amerikaifoci-csapat most is valami különlegessel készült: ezúttal a 
játékosokat lehetett célba venni a tojáslabdával

A flyfitnesz-bemutatón a szép hölgyek mellett a káprázatos produkciókban is gyönyörködhe-
tett a nagyérdemű
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Ötéves a legjobb hazai hokiműhely

Úszik az ötödik hely

kaiser taMás

kaiser taMás

Az akadémiáról kikerülő Erdély Csanád a magyar jégkorong 
egyik nagy ígérete – vagy már több is annál

A Siófok ellen ezúttal nem nagyon ment a csapatnak

Öt esztendővel ezelőtt Székesfehérváron elindult valami. Valami, aminek 
gyümölcsét már most, 2015-ben is élvezhetjük. Az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégkorong-akadémia áprilisban ünnepelte ötödik születésnapját.

Az utánpótlásban elvégzett munkát sosem a kor-
osztályos bajnokságokban elért helyezések alapján 
kell elsősorban megítélni. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy az adott műhelyből hányan tudnak beépülni a 
felnőtt csapatba, és hányan jutnak el a válogatottságig. 
Nos, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong-akadémián 
tulajdonképpen mindkettőre büszkék lehetnek, hiszen 
számos korosztályos – hazai és nemzetközi – bajnoki 
cím mellett egyre több olyan játékost láthatunk az 
EBEL-ben a jégen, akik a fehérvári műhelyből kerültek 
ki. „Épp a napokban számoltuk össze Ocskay Gábor szak-
osztály-igazgatóval, hogy tizenkilenc akadémista fordult meg 
a Fehérvár AV 19 felnőtt keretében. – kezdte Fekti István, 
az akadémia sportigazgatója. – De ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy Vincze Péter és Erdély Csanád személyé-
ben olyan játékosaink vannak, akik stabil tagjai voltak az 
A-csoportos részvételt kiharcoló magyar válogatottnak, de 
tulajdonképpen ebbe a sorba tartozik Rajna Miklós is.”
Lám, a kemény, következetes munka meghozta 
gyümölcsét, de ezért nagyon sokat kellett tenni: „A 
kezdeti nehézségek után, a gyermekbetegségeket leküzdve 
sikerült kialakítani azt a versenyeztetési rendszert, ami a 
következő szezonban lehet teljes, amikor is az akadémiá-
nak jó eséllyel MOL-ligás együttese lesz. Azt nem is kell 
mondani, hogy ez mekkora lehetőség lehet fiatal játékosa-
ink számára, hogy megmérethessék magukat a felnőttek kö-
zött!” – avatta be lapunkat a tervekbe a sportigazgató.
Minden sportágnak megvan a maga csúcsa, a jég-
korongban klubszinten ez az NHL. Szuper Levente 

A hétvégi, Siófok elleni vereség után már 
csak matematikai esélye maradt a Fehérvár 
KC-nak arra, hogy a következő idényben ismét 
megmutathassa magát a nemzetközi kupában. A 
cél így már nem lehet más, mint hogy a csapat 
megnyerje hátralevő meccseit, és legalább a 
hatodik helyet megszerezze a női kézilabda NB 
I-ben.

Sokan nem erre számítottak. A 
kijelentés igaz a szezonra és a 
legutóbbi, Siófok elleni meccsre is. 
A Fehérvár KC úgy vágott neki a 
bajnokságnak, hogy célként a leg-
jobb négy közé kerülést tűzték ki. 
Hogy ez miért nem sikerült, annak 
több oka is van. Az egyik – és talán 
ez a legfontosabb – hogy a keretet 
folyamatosan sérülések tizedelték. 
Bakó Botond talán augusztusban 
vezényelhet majd először úgy 
edzést, hogy a keretből mindenki 
egészséges. Egy bajnoki szezonban 
nyilván számolni kell a sérülések-
kel, hiányzásokkal, de van, amire 
nem lehet felkészülni. És akkor 
ott van még ugye az a bizonyos 
Érd elleni, hazai meccs, amelyen 
Kovács Anna jogosulatlanul lépett 
pályára…
Szombaton jó eséllyel az is eldőlt, 
hogy az FKC jövőre nem léphet ki 
a nemzetközi porondra. Ez annak 
„köszönhető”, hogy a Siófok 
30-23-ra nyert a Köfémben, ezzel 
ötpontosra növelte előnyét három 
körrel (még hat pont szerezhető) 
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Épül a „C-pálya”

Április végén megkezdődtek a „C-pálya” építési munkálatai az 
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok mögötti terülten. Cser-Palkovics 
András a beruházással kapcsolatban a következőket mondta: 
„Terveink szerint az új jégpálya szeptemberre elkészül és üzemelni 
fog. Körülbelül félmilliárd forintos beruházásról beszélünk, mely 
részben a társaságiadó-kedvezmény rendszerének köszönhető, 
hiszen a szövetségen keresztül egy komoly TAO-keretet kapott erre 
a fejlesztésre a klub és a város. Ezen kívül megközelítőleg kétszáz-
millió forint az az önerő, amit Székesfehérvár önkormányzata teljes 
egészében biztosít a beruházáshoz.” Az új csarnokban a jégkoron-
gozók mellett helyet kapnak majd a szinkron- és műkorcsolyázók, a 
kisiskolások, de bővülhet a közönségkori jégideje is.

A Bory Jenő Általános Iskola tornatermét az iskola egykori diákjáról, ifj. 
Ocskay Gáborról nevezték el. A szerdai névadó ünnepségen Mészáros Attila 
alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, köztük az Ocskay család tagjait, 
majd Ocskay Gábor tanárai, osztálytársai emlékeztek vissza az együtt töltött 
évekre. A Vörösmarty Rádió műsorvezetője, Bokányi Zsolt, aki szintén Gábor 
évfolyamtársa volt, zenével adózott iskolatársa emlékének.

A juniorok menetelnek

A felnőttek mellett a junior és az ifjúsági csapat a rájátszásban küzd a jobb helyezése-
kért, igaz, mindkét gárda a 9-13. helyért zajló playoffban érdekelt. Az ifik öt meccsük-
ből hármat megnyertek. Jelenleg az ötös minitabella harmadik helyén állnak, vagyis 
a bajnokság 11. helyét foglalják el, de még Érdre mennek, valamint a Békéscsabát és 
a Dunaújvárost fogadják. A juniorok négy győzelemmel és egy döntetlennel állnak a 
rájátszásban, így vezetik a „csoportot”, vagyis jó eséllyel megszerzik a szezon végén a 
kilencedik helyet. Boldizsár Biankáék még Érdre utaznak, majd hazai pályán játszanak a 
Szegeddel és a Békéscsabával.

tartja elképzelhetetlennek, hogy néhány éven beül fe-
hérvári legyen az első NHL-es magyar játékos: „Igen, 
ez egy komoly cél! Talán most sokan megmosolyognak 
ezért, de nagyon optimista vagyok, hogy a mostani mini, 
előkészítő, kölyök vagy serdülő korosztályban szereplő 
játékosok közül lesz olyan, aki megmutathatja magát a 
tengerentúlon.” 
Erre akár Erdély Csanádnak is lehet lehetősége: a Vo-
lán és a magyar válogatott tizenkilenc éves támadóját 
draftolta a legjobb amerikai junior ligában (USHL) 
szereplő Sioux Falls Stampede, ezzel ő lehet a bajnok-
ság első magyar játékosa.

személyében járt már magyar jégkorongozó a világ 
legerősebb bajnokságához nagyon közel, de a korábbi 
válogatott kapus „csak” a kispadig jutott. Fekti István 
bízik az akadémián dolgozó szakemberekben, és nem 

a zárás előtt Tilingerékkel szem-
ben.
Bakó Botond szerint sincs már sok 
esély arra, hogy csapata odaérjen 
az EHF-kupa indulást érő pozí-
cióba: „Ez a hajó jó eséllyel elment. 
Nem akarok magyarázkodni, mert 
nem most kell értékelni a szezont, de 
azt látni kell, sok gonddal küzdöttünk 
az idény folyamán. De természete-
sen mindenkinek, a játékosoknak, a 

szakmai stábnak is megvan ebben 
a felelőssége, ezt pedig majd ki kell 
értékelnünk! Van még három mecs-
csünk, ezeket meg szeretnénk nyerni, 
készülünk tovább!”
Hajduch Csenge kis túlzással csak 
akkor nem volt pályán ebben a 
szezonban, ha éppen kiállították. 
A két esztendeje Békéscsabáról ér-
kező balátlövő a védelem oszlopos 
tagjaként robotolta végig a szezont: 
„Már csak matematikai esélyünk van 
az ötödik hely megszerzésére. Szeret-
nénk megnyerni a hátralévő három 
mérkőzésünket, ha ez összejön, a végén 
meglátjuk, mire lesz elég.”
A Fehérvár KC-ra tehát még három 
összecsapás vár. Ahhoz, hogy jó 
szájízzel fejezzék be kézilabdázó-
ink a szezont, valóban jól kell zárni 
az évet. Az FKC előbb szombaton 
Békéscsabán vendégszerepel, ott, 
ahol ősszel rengeteg technikai 
hibával játszott a gárda, és végül 
24-22-re kikapott. Ezután jön majd 
a Debrecen elleni hazai bajnoki, 
majd május 24-én Siófokon zárja a 
szezont a csapat.
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Kovács Sarolta és Demeter Bence nem remekelt a páston

Vívásban ráérzett a saját stílusára Alekszejev Tamara

Alekszejev Tamara egyéni rekordjai
soMos ZoltáN

A fehérvári öttusázók közül Alekszejev Tamara 
szerepelt legjobban Kecskeméten, a szezon 
negyedik világkupaversenyén. Az Alba Öttusa 
válogatottja nyolcadik lett a női döntőben.

Nem a Volán Fehérvár öttusázóié 
volt a kecskeméti világkupaverseny. 
Tegyük hozzá, a mezőny teljességét 
és erejét nézve azt is meg kellett be-
csülni, hogy a selejtezőből Kovács 
Sarolta, Demeter Bence és Demeter 
Gergely is bejutott a harmincha-
tos döntőbe. Egyre közelegnek 
az olimpiai kvótát adó versenyek. 
Ugyanakkor világkupa-viadalból 
nincs sok, tehát szinte mindenki 
eljött Kecskemétre, hogy felmérje 
és élesítse a formát. Kovács Saci 
főleg az elrontott vívását sajnál-
hatja (fájós foga rendesen hátrál-
tatta, az éves rendes pech megint 
beütött), mert úszása, lovaglása és 
a kombinált szám alapján simán 
végezhetett volna az élmezőny-
ben. Ami pozitívum, hogy futása 
sokat javult a római verseny óta. 
Tizenkettedikként futott be végül. 
Most már jó lenne egy technikai és 
egészségügyi problémáktól mentes 
versenyt kifognia, mert hogy helye 
van a szűk elitben, az nem kérdés. 
Demeter Bence huszadik lett a férfi 
döntőben, miután vívásban és a 
kombinált számban sem remekelt. 
Demeter Gergely huszonkilencedik 
helye ebben a mezőnyben reális.
Akik viszont igazán elégedetten 
tekinthetnek vissza a világkupa 
idei magyarországi versenyére, 
azok az Alba Öttusa döntőbe jutó 
válogatottjai. Alekszejev Tamara és 
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Megint újítanak…

Képtelenség követni az öttusa változásait, amelyeket rendszeresen a televízió-nézők 
kiszolgálásával indokolnak. Most a vívásban variálnak. Klaus Schormann, a nemzet-
közi szövetség elnöke kitalálta, hogy a hagyományos verseny után igazi ki-ki asszó-
kat is vívjanak az öttusázók. Ez a következőképpen néz ki. Az utolsó helyezett beköt 
az utolsó előtti ellen, aki nyer, az kap egy plusz pontot a korábbi vívóeredményéhez 
(ez később egy futómásodpercet ér!) és a páston marad. Jön az eggyel előrébb 
végzett rivális – és így tovább, az „alapverseny” győzteséig.  A kecskeméti verseny 
így zajlott. A tapasztalat alapján egy versenyző maximum öt-hat asszón át marad 
talpon, ennyi plusz pontot szerezhet. Klaus Schormann terve az, hogy az olimpián a 
„normál” verseny egy nappal a döntő előtt lemenne, és a közvetített napon már csak 
ezt a párbajozást rendeznék meg. 

Ormándi Rebeka is élete legjobb 
felnőtt egyéni nemzetközi eredmé-
nyét érte el a rangos mezőnyben. 
A tizennyolc éves Ormándi már a 
döntőbe jutással, aminek örömé-
re azonnal le is mondta a saját 
ballagását, hiszen szombaton egyéb 

elfoglaltsága akadt… Nem akarta 
kihagyni első felnőtt döntőjét, ahol 
a lovaspálya végéig remekül tartot-
ta magát, de ott elfáradt. A fizikai 
számokban jól teljesített, harminc-
egyedik helyen zárta a döntőt. 
Május végén a junior Európa-baj-
nokságon lesz érdekelt, önbizal-
mának jót tehetett a kecskeméti 
felnőtt verseny. Akárcsak Aleksze-
jev Tamarának, aki ugyan már nem 
junior, de eddig inkább megbíz-
hatóan, mint kiugróan teljesített. 
A huszonhat éves öttusázó pálya-
futásából kimaradt két év, de úgy 
tűnik, egyre megbízhatóbban tudja 
szállítani a képességeiben amúgy 
benne lévő eredményeket. Hallgas-
suk róla Komlódi Zsoltot, az Alba 
Öttusa SE szakmai vezetőjét.
„Tamara a télen négyszer volt beteg, 
utána egy vívóbaleset miatt nem 
tudott rendesen edzeni, így az első 
két világkupaversenye nem is sikerült 
jól. Rómában már voltak biztató jelek, 
több mint kilencven induló között a 
döntőbe jutott. Most Kecskeméten a 
selejtezőben és a döntőben is remekül 
vívott, aminek az az előzménye, hogy 
egy éve is itt érzett rá a neki fekvő 
erőszakos, kezdeményező stílusra. Az 
sem mindegy, hogy hazai versenyről 

lévén szó, ott tudtunk lenni mellet-
te – amikor hullámvölgybe került, 
beszéltünk, és javított. Sajnos külföldre 
ritkán tudunk elutazni vele. Úszásban 
kétszer ért el egyéni rekordot Kecs-
keméten. Szerencsére korán szokott 
edzeni, így nem zavarta, hogy ezúttal 
a medencében kezdődött a verseny. 
Lovaglásban kicsit jobban rábízhatta 
volna magát a lóra, három verőhibával 
visszacsúszott. A kombinált szám előtt 
azt mondtam neki, legyen a végén az 
első tízben, már az is élete legjobbja 
lenne. Végül nyolcadik lett úgy, hogy 
szerintem a lövészetében még van 
legalább tizenöt másodperc javulási 
lehetőség. Azt kellene elérni, hogy a 
négy sorozatban összesen egy percet 
töltsön a lőállásban. Persze így is 
madarat lehetett volna fogatni velünk, 
nagyszerűen teljesített. Szakmailag a 
legfontosabb, hogy jó selejtező után jó 
döntőt csinált.”
Komlódi szerint a berlini világbaj-
nokságra és az angliai Európa-baj-
nokságra jó női csapatot lehet 
összeállítani, hiszen a Kecskeméten 
első helyen végző Földházi Zsófia 
és Kovács Sarolta egyaránt klasszis, 
Alekszejev Tamara pedig jó „kö-
zépmezőnyös” versenyző és remek 
csapatember. 
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A nyugati régió legjobbjai gurítottak 

A verseny dobogósai: Pintér Károly, Pákai Zsolt és Földesi Zsolt

soMos ZoltáN

soMos ZoltáN

A Köfém SC tekeszakosztálya rendezhette meg 
a nyugat-magyarországi regionális egyéni 
összetett bajnokság döntőjét. 

Komoly próba előtt álltak a résztvevők, 
mert az országos döntőbe az egyéb-
ként világszínvonalú magyar tekesport 
legjobbjai kerülhetnek be – nyilván-
valóan kimagasló teljesítmény kellett 
ehhez. A hazaiak reménykedtek, 
hogy a szezonban többször is remeklő 
Poroszlai Gergő képes lesz bekerülni a 
továbbjutó tizennégy versenyző közé, 
de a Köfém első számú játékosának – 
hazai környezet ide vagy oda – megre-
megett a keze. 
„Harminc-negyven fával maradtam el 
attól, amit vártam magamtól. Kicsit rágör-
csöltem a versenyre, izgultam, emiatt nem 
sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Pedig 
a szezonommal egyénileg elégedett lehetek, 
jól ment a játék, igaz, a csapat a bajnokság-
ban nem érte el a kitűzött célt. Most ez így 
sikerült, reméljük legközelebb jobb lesz!” – 
ily módon saját, és a Köfém SC idényét 
is összefoglalta Poroszlai Gergő. 
Aki végül a negyven indulóból a hu-
szonhetedik helyen végzett, 547 fával. 
Ha harminccal többet gurít, amire volt 
már példa a szezonban, befért volna az 
országos döntőbe jutó tizennégy teké-
ző közé. Szép siker lett volna, hiszen 
tényleg nívós volt a mezőny. A világ-
bajnok magyar férfi válogatott tagja, 

Sportműsor
Sport a Fehérvár TV-ben

Még így május elején is 
bőven ki tudjuk szol-
gálni sportra szomjazó 
nézőinket a Fehérvár 
Televízióban. A Fe-
hérvári beszélgetések 
című sorozatunkban is 
találnak sportos témát, 
hiszen Németh Zoltán 
vendége Zsolnay Gyön-
gyi korábbi válogatott 
kosárlabdázó lesz csü-
törtökön, Kaiser Tamás 
pedig a fehérvári futóval, 
Soós Péterrel beszélget 
kedden. Szombaton 
előbb délután kispályás 
focimeccset láthatnak 
nézőink, majd este 
nagypályára váltunk: 
20:50-től kerül adásba a 
Csákvár–Gyirmót bajno-
ki. A vasárnap a kézilab-
dáé lesz, negyed négytől 
az ARKSE–Veszprém 
férfi, míg 20:50-től a 
Békéscsaba–Fehérvár KC 
női kézilabda bajnoki 
meccset mutatjuk meg 
nézőinknek. Hétfőn este 
kiderül, mire megy a már 
bajnok Videoton a Paks 
otthonában, szerdán 
pedig a Bajnokok városa 
és a Vidi TV magazin-
műsorainkkal várjuk a 
fehérvári sportbarátokat 
a képernyők elé.

Tűnt idők bíróihoz

Kedves Müncz György!
Az a rossz hírem van, hogy itt 
nálunk, Székesfehérváron még 
mindig sokan haragszanak. Volt 
egy nagyszerű generáció, mely-
nek tagjai életük nagy esélyét 
kapták akkor, 1976-ban, hogy a 
vidéki futballt olyan magasságba 
emeljék, ami abban a rendszerben 
szinte elképzelhetetlen volt. A 
Videoton csodálatos képességű 
játékosai közül Karsai, Kovács 
József, Nagy II, Tieber és a többiek 
igazán megérdemelték volna, 
hogy bajnokok legyenek. És 
megérdemelték volna a szurkolók 
is, apámék generációja, vagy az 
akkori gyerekek, mi, akik még nem 
külföldi sztárok akartunk lenni, 
hanem Májer vagy Kovács László. 
Müncz sporttárs, maga pontosan 
tudja, mekkora dolog lett volna 
az a bajnoki cím, s nem tudom, 
ott fenn az égi pályán ma már 
beismeri-e, hogy … esetleg magán 
múlt. A sebek behegednek, de 
akiknek az volt életük esélye, még 
nem biztos, hogy megbocsátottak 
önnek, a Ferencváros-Videoton 
meccs bírójának.
Kedves Nagy Béla!
Tudja, hogy annak a 76-os cso-
da-Vidinek már tagja volt Végh, 
Csongrádi, Májer is, akik kilenc 
évvel később szintén lehettek 
volna bajnokok? Igaz, a „85-ösök” 
nevét örök dicsfénnyel vonja 
be az UEFA-kupa döntőjének 
emléke, de a történelem máso-
dik nagy Vidijének tagjai sem 
nyertek bajnoki címet. Pedig ha 
Csuhay gyönyörű becsúszása 
után ön, kedves Nagy Béla, nem 
ítél tizenegyest a Honvédnak, és 
nem segíti így győzelemhez a mi 
stadionunkban a rendszer első 
számú csapatát… De így történt, 
a többi történelem. Volt a fut-
ballunknak olyan korszaka, igen 
hosszan elnyúló, amikor a legjobb 
vidéki csapatok sem kapták meg 
az esélyt – amíg aztán Verebes 
mágus be nem rúgta az ajtót a 
Győrrel. Fájó felsorolni, a Vidi 
milyen nagy játékosai vonultak 
vissza aranyérem nélkül.
De ők is benne vannak abban 
az ünnepben, amit most ülünk. 
Normális futballkultúrában egy 
klub nem csak annyi, amit éppen 
a pályán látunk. Harminc-negy-
ven évvel ezelőtt is apák fogták 
kézen kisfiaikat és tették Vi-
di-őrültté őket, amikor az eddig 
emlegetett hősöket csodálhattuk 
a pályán. És a generációk még 
az egyre satnyább magyar 
futballban is továbbörökítették 
ezt a szeretetet. Joan Carrillo 
csapatának jogos hozsannázása 
közben lengessük kalapunkat az 
elődök felé is, akik megszeret-
tették velünk a játékot, a Sóstót, 
és örüljünk, hogy a mai Viditől 
már sem bíró, sem ellenfél nem 
veheti el azt, ami a képességek és 
a teljesítmény alapján jogosan az 
övé: a bajnoki címet.
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Székesfehérvár, Liget sor 
www.koronaspark.hu

Boszorkánygyár,  
ahol a boszik készülnek 

MacskaVarró  
Keltsd életre saját boszicicád!

Mesekuckó
Mézeskalácsház 

építés

Részvételi díj egész napra 1200 Ft/fő   
Családi belépő  2200 Ft (4 fő)
Gyerekkoncert jegy (16 órától) 800Ft/fő 

10:00-12:00  Boszorkánykonyha  
(fürdőgolyó készítése,  
olajok és kencék…)

10:00-16:00  Jósda Ismerd meg a jövődet!  

11:00-11:45  Boszibál 

12:00-14:00  Boszi-TOTÓ,  
avagy mit eszik a táltosló  
és miért hoz szerencsét a patkó? 

14:00-18:00  Asztrológiai labor  
és Kaszinó 

             17:00  Csurgó Zenekar 
gyerekkoncertje

     Lidércek 

   BoszorkányoK 
       napja

MáJuS 10. 
 10.00-18.00

EgéSZ nApOS 
prOgrAMOK

Játssz velünk 

az ingyenes 

Koronás Park 
táborozásért!

és

... avagy, boszorkányok 
         pedig vannak!

Farkas Sándor hetedik lett 593 fával, 
a győzelemhez pedig hatszáz fölötti 
eredmény kellett. Öten mondhatták 
el magukról, hogy elérték ezt a határt, 
közülük a ZTK színeiben versenyző 
Pákai Zsolt volt a legjobb, 625 fával. 
Hárommal maradt el tőle klubtársa, 
Pintér Károly, míg a nyugat-magyaror-
szági egyéni döntő bronzérmét a Közu-
tasok 1. MCM KTK tekézője, Földesi 
Zsolt szerezte meg 610 fával. Egyben ő 
lett a legjobb taroló a mezőnyben, ami 
különdíjat ért. 
Bata Jenő, a köfémes tekézők vezetője 
elmondta, hogy pályázni kellett a ren-

dezésre, szerencsére a helyi körülmé-
nyek alkalmasak ilyen rangos verseny 
lebonyolítására. Fejér megyében nincs 
rossz helyzetben a tekesport, bár nem 
hasonlítható Győr vagy Vas megyéhez. 
Utóbbi régiókban rengeteg kisebb 
településen is van tekepálya, ennek 
köszönhetően sok jó versenyzőt adnak 
a világbajnok magyar tekesportnak.
A verseny díjátadóján jelen volt Mé-
száros Attila székesfehérvári alpolgár-
mester, aki korábban is kiemelte már, 
hogy a verseny- és szabadidősportnak 
is népszerű tekézés feltételeit a továb-
biakban is szeretné biztosítani a város.
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Magyar bajnok a Videoton!
Díszlépésben nyerte a 2014/15-ös szezont a Carrillo-legénység

A Vidi a csúcson, Joan Carrillo a levegőben. A spanyol tréner első, vezetőedzőként töltött szezonjában rögtön aranyérmes lett a Videotonnal.

A Városháza előtti emelvényen késő éjszakáig tartott a fieszta. Ismétlés remélhetőleg május 20-án, a Magyar Kupa döntőjét követően!

NéMeth ZoltáN

A szezon során a tabellát végig vezető Video-
tonnál mindig nagyon óvatosan fogalmaztak a 
bajnoki címmel kapcsolatban, május harmadika 
óta azonban már nem kell fukarkodni az „ara-
nyos” jelzőkkel. A fehérvári klub története so-
rán másodszor ült a hazai futball trónjára, tette 
mindezt már négy fordulóval a szezon zárása 
előtt. A buli nem maradhatott el, a játékosok, 
edzők és vezetők előbb Sóstón, majd szurkolóik 
társaságában a városháza előtt ünnepelték az 
elsőséget.

A 26. fordulóban a Vidi megtette a 
magáét, 2-1-re nyert Debrecenben, 
majd egy nappal később a Pécs is 
„hozzátette a magáét” a fehérváriak 
elsőségéhez: 2-2-es döntetlent ját-
szott a Ferencvárossal. Ezzel eldőlt, 
hogy a zöld-fehérek már nem érhe-
tik be a fehérváriakat. A Videoton 
labdarúgói nem szerveztek közös 
meccsnézést a Fradi fellépésére, ám 
amint eldőlt, hogy 2011 után ismét 
Fehérvárra kerül az aranyérem, 
mindenki azonnal Sóstóra sietett. 
Az ünneplés így vasárnap este itt 
kezdődhetett meg. Az első bajnoki 
interjút Juhász Roland adta:
„Ez volt a hatodik bajnoki címem, 
de számomra ez az egyik legszebb! 
Nagyon jó csapat jött össze itt Fehér-
váron, nagyon erős a csapatszellem, 
nemcsak a pályán, de azon kívül is. 
Ezért is merem állítani, hogy ez az 
egyik legszebb aranyérmem. Külö-
nösen annak fényében, hogy négy 
meccsel a bajnokság vége előtt sikerült 
megnyerni!”
Az első, vezetőedzőként végigvitt 
szezonjában rögtön bajnoki címet 
szerző Joan Carrillo is a csapategy-
séget emelte ki a siker egyik fő 
elemeként.
„Lehet, hogy kívülről úgy tűnt, a 
Videoton könnyedén hozta ezt a 
bajnoki címet, de higgye el mindenki, 
nem volt ez ennyire egyszerű feladat. 
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A játékosok rengeteget dolgoztak a 
szezon során, napról-napra haladtunk 
a céljaink felé. Azért nyertünk bajnok-
ságot, mert szó szerint igazi csapatot 
alkotnak ezek az emberek – mutatott a 
nevét skandáló futballistáira a tréner. 
– Nem csak a legjobb kapust vagy a 
legeredményesebb támadót kell kiemel-
ni ebből a csapatból: mindenki odatette 
magát a keretből, hogy megnyerhesse a 
bajnokságot a Videotonnal.”
A bajnoki elsőség ünneplése a 
városházán folytatódott. Az épület 
előtt kétezer szurkoló éltette 
csapatát. A friss aranyérmeseket 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter is köszöntötte, megemlékezve 

egyúttal a harminc esztendeje 
UEFA-kupa-döntőt játszó nagy 
elődökről.
„Szimbolikus, hogy ezt a második 
bajnoki címet éppen harminc évvel az 
UEFA-kupa-döntős szereplést követően 
érte el a csapat. Annak a Videotonnak 
– azt gondolom, az élettől kicsit igaz-
ságtalanul – nem sikerült bajnoki címet 
nyernie, pedig megérdemelte volna. 
Ennek ellenére nagyon örülünk, hogy 
azóta már második alkalommal ünne-
pelhetünk bajnoki címet a fehérvári 
labdarúgásban, és természetesen abban 
bízunk, hogy még ott van egy kupa-
győzelem lehetősége is, hogy igazán 
felejthetetlen legyen ez az esztendő!”

A Videoton játékosai vasárnap 
éjfélig ünnepeltek szurkolóikkal. 
A csapat tagjai előbb a városháza 
erkélyéről, majd a téren felállított 
emelvényről köszönték meg a 
drukkerek támogatását. A frissen 
megkoronázott bajnokok között 
akadt, aki már a második fehér-
vári aranyérmét nyerte: Sándor 
György és Nikolics Nemanja is 
immár kétszeres bajnoka a Video-
tonnak.
„Szerintem vasárnap nem volt 
nagyobb szurkolója a Pécsnek, mint 
Nikolics Nemanja! Szerettem volna, 
ha már most eldől a bajnokság, nem 
akartam várni a következő fordulóig! 
Mindenki azt mondta, hogy jobb, 
ha a pályán nyerjük meg, de mi ezt 
a bajnoki címet már megnyertük a 
pályán, sokat tettünk azért, hogy baj-
nokok legünk. Nagyon boldog vagyok, 
mert megérdemeltük az aranyérmet! 
”– mondta el az egy napra pécsi 
szurkolóvá avanzsáló gólkirályje-
lölt, Nikolics Nemanja.
„Nagyon szerencsés embernek tartom 
magam, és csak köszönettel tartozom 
ennek a klubnak! Akkor kerültem ide, 
amikor nagyon nagy erőfeszítéseket 
tettek – és itt főleg Garancsi István 
tulajdonosra gondolok – hogy ez a klub 
Magyarország meghatározó egyesülete 
legyen, és előbb-utóbb Európában is 
letegye a névjegyét. Szisztematikus 
munka folyik, jó a játékosállomány, 
ráadásul ebben a szezonban minden 
klappolt a vezetőedző személyétől 
kezdve a keret összetételéig. Egyszerű 
ez a történet: szisztematikus munka, 
rend és nyugalom, ezek a siker össze-
tevői” – emelte ki a klub érdemeit 
Sándor György.
A Vidi tortájára a hab május 20-
án kerülhet fel, a piros-kékek a 
Ferencváros ellen gyűjthetik be a 
bajnokság mellé a Magyar Kupa 
trófeáját is.
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