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Rock and roll, a tuti siker
31. oldal

Megkezdődött a Kaszapemlékév
12. oldal

Harmincmillió forintos adomány a kórháznak 20. oldal

Negyvenéves a Szabadművelődés Háza 24–25. oldal

EBYSL-bajnok a Fehérvár
AV 19
30. oldal

FehérVár

Fejlesztések Maroshegyen

Jegyzői tájékoztató
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője a székesfehérvári Máriamajori erdő és Nagy völgy védetté
nyilvánításának előkészítése során
egyeztető megbeszélésre hívja az
érintett területek ingatlantulajdonosait. Az adott területről szóló
kezelési terv megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodáján (Székesfehérvár,
Városház tér 2. fszt. 1-es iroda)
ügyfélfogadási időben (szerda:
8 órától 12 óráig és 13 órától 16
óráig, péntek: 8 órától 12 óráig).
Az egyeztető megbeszélés helyszíne: Városháza, Díszterem (Székesfehérvár, Városház tér 1.)
Az egyeztető megbeszélés időpontja: 2015. április 21., kedd 9
óra
A 110209/3/2015 iktatószámú
Hirdetményről bővebben Székesfehérvár honlapján (www.
szekesfehervar.hu) illetve az
önkormányzat hirdetőtábláján
olvashatnak.

2015. március 26.

Közélet

Óvodabővítés, iskolakorszerűsítés és útfelújítás is lesz az idén
Novák Rita
Folytatódik a Szilvamag utca rendezése, kutyafuttatót és műfüves focipályát alakítanak ki
és korszerűsítik a Rádió lakótelep szennyvízvezeték-hálózatát. A városrész önkormányzati
képviselője, Brájer Éva szerint több beruházás
folytatódik a körzetben, és újak indítására is
jut forrás az idén.

A Szilvamag utcában jelenleg csapadékvíz-elvezetési munkálatokat
végeznek a szakemberek. A fejlesztés tavaly kezdődött el, és egy
térkövezett járda kialakításával
fejeződik be az idén. A területen
parkosítást is terveznek, valamint
az utat is korszerűsítik. Bővítik a
Maroshegyi Óvodát, két új csoportszobát hoznak létre a jelenlegi épület mellett. A terv szerint
szeptemberben birtokba vehetik a
kicsik az intézményt. A kivitelezés
125 millió forintba kerül, további
tízmillió forintot eszközfejlesztésre, tizennyolcmillió forintot pedig
parkolóépítésre fordítanak. A
Rádió lakótelepen is elkezdődik
egy nagyberuházás hamarosan:
a szennyvízvezetékek korszerűsítését végzik el a szakemberek.
A lakótelep mellett, a Balatoni
út felől kutyafuttatót alakítanak
ki és parkosítanak, ugyanitt egy

Fotó: Kiss László
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A Gárdonyi Géza Művelődési Ház renoválása kormányzati forrásból valósulhat meg, a beruházás lehetőséget teremt egy fehérvári bábszínház létrehozására is

kicsi, mindenki által használható
műfüves pályát is létrehoznak. A
körzetben folytatódnak az útfelújítások, korszerűsítik a Besztercei

utcát majd a Lugosi utcát, és ha
minden jól megy, a Brassói utca
is új burkolatot kaphat a közeljövőben.

Ragyogjunk kékben újra!
Április 2-án lesz az autizmus világnapja

ta, vannak olyan autizmussal élő
gyerekek, akik csak speciális intézményben kaphatnak oktatás-nevelést. Fontos azonban, hogy azok
a fiatalok, akiknek a képességeik
olyan szintűek, hogy tudnak a kortársaikkal együtt tanulni, többségi
intézménybe járhassanak. Mählerné Köfner Anikó úgy látja, komoly
javulás történt az elmúlt években
ezen a téren, de a szülőktől kapott
visszajelzések alapján lenne még
igény több integrált óvodai csoportra és hatékonyabb ellátásra.

Stefkó Krisztina

Mint azt az alapítvány kuratóriumának elnöke, Mählerné Köfner Anikó lapunknak elmondta,
április 2-án, csütörtökön 19 órakor várnak minden érdeklődőt
az Országalmához, ahol mindenki kap egy kék léggömböt.
Arra kérik a résztvevőket, hogy
aki teheti, vegyen fel egy kék ruhadarabot. Az Országalmától sétálnak a színházig, erre az alkalomra a Fő utca inda motívuma
is kéken fog világítani, ahogy
a színház is kék megvilágítást
kap erre az estére. A teátrum
előtt utcazenével kedveskednek
a résztvevőknek, a program
végén, este nyolc órakor pedig
közösen elengedik a kék lufikat.
A megmozdulással arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az
autizmussal élők száma nagyon
magas, hazánk lakosságának
egy százaléka, azaz körülbelül
százezer ember él autizmussal
– mondta el Mählerné Köfner
Anikó. Bárhol ott lehetnek mellettünk: iskolákban, óvodákban,

Fotó: Simon Erika archív

Székesfehérvár már évek óta csatlakozik a „Ragyogjon kékben!” nemzetközi
kampányhoz, így ebben az esztendőben is
„kék programot” szervez a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány az autizmus
világnapjára.

Az autizmus világnapja 2008. óta minden évben április másodikán van. Ezen a napon kék
szalagot kötnek vagy kékbe öltöznek azok, akik szeretnék kifejezni támogatásukat.

munkahelyeken, ezért fontos,
hogy mindenki tudjon meg többet az autizmusról.

Mint azt kérdésünkre a Más
Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmond-

Az autizmus világnapját 2008-tól tartják április 2-án az ENSZ kezdeményezésére, hogy ráirányítsák a figyelmet
az autista emberek problémáira és
folyamatosan növekvő számára. Az
autizmus az agyi működés alapvető
fejlődésterületeket érintő, egész
életen át tartó zavara, mely a szociális
viselkedés, a kommunikáció, a képzeleti működés és a rugalmas gondolkodás fogyatékosságában jelentkezik. Az
autisták számára nehézséget jelent a
saját és mások gondolatainak, szándékainak, érzelmeinek felismerése,
tehát nem képesek mások viselkedésének értelmezésére, így reakcióikat
sem tudják a másik ember igényeihez
igazítani. Az autizmus a becslések
szerint világszerte 67 millió, Magyarországon pedig legalább százezer
embert érint.
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Stratégiai együttműködési megállapodás
Szabó Miklós Bence

A Fehérvár Médiacentrum négy
felületen igyekszik kiszolgálni a
Székesfehérvár és vonzáskörzetében élőket. A Fehérvár magazin, a
Vörösmarty Rádió, a Fehérvár Televízió és a városi hírportál a www.
szekesfehervar.hu oldalon remek
lehetőség a pályakezdők számára,
hiszen az elektronikus média és a
nyomtatott sajtó szakirányt választó hallgatók is elsajátíthatják az
újságírás csínját-bínját. Erre most
lehetőségük is lesz, hiszen a szerződés értelmében a Médiacentrum
a felsőoktatási intézmény állandó
partnerévé válik.
Szabó Péter, a Kodolányi János
Főiskola rektora arról beszélt az
együttműködési megállapodás
aláírásakor, hogy a főiskola új
képzési modellje azt igényli, hogy
gyakorlatorientáltabb legyen a
képzés. „Csak a szakmailag legkiválóbb partnerekkel kötünk együttműködési megállapodást. A Fehérvár
Médiacentrum felöleli azokat a
területeket, amiket nekünk oktatni

Fotó: Bácskai Gergely

A Kodolányi János Főiskola és a Fehérvár
Médiacentrum megállapodást kötöttek annak
érdekében, hogy a főiskola hallgatói kiváló
gyakorlati helyen szerezzenek a munkaerőpiacon is hasznosítható tapasztalatokat.

A Kodolányi János Főiskola és a Fehérvár Médiacentrum kapcsolata nem új keletű, hiszen közel
két évtizedig a főiskola üzemeltette a helyi közszolgálati rádióadót, a Vörösmarty Rádiót, majd
2012 nyarán a Fehérvár Médiacentrum vette át a rádió működtetését

kell. Reményeink szerint három év
alatt olyan értelmiségi szakembereket bocsátunk ki, akik nem lesznek
klasszikus értelemben vett pályakezdők” – mondta Szabó Péter rektor.
Hozzátette: reméli, hogy ez az
együttműködés is hozzájárul
ahhoz, hogy újra legyen Székesfe-

hérváron kommunikáció szakos
képzés.
A jövőben tehát kodolányis
kommunikáció szakos diákok is
bekapcsolódnak a Médiacentrum
mindennapi munkájába. Mint azt
Hagymásy András, a Fehérvár
Médiacentrum ügyvezető igazgató-

Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480

Hóügyelet:
(22) 513-483
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Az elmúlt időszakban számos székesfehérvári intézménnyel alakított
ki a Kodolányi János Főiskola szoros
köteléket annak érdekében, hogy a
partnerségek segítsék a hallgatók
minőségi gyakorlati képzését. Hasonló
szerződés már született a Szent István
Király Múzeummal, a Városi Levéltár
és Kutatóintézettel, az Echo Nonprofit
Networkkel, Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalával, az Arany János
Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel is,
a szeptemberben bevezetett PIQ &
Lead™ felsőoktatási képzési modell
jegyében.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu

ja elmondta, korábban a Fehérvár
Televízió révén volt már hasonló
együttműködés, és mindig jó volt
a kapcsolat a Kodolányi János
Főiskolával. Az együttműködési
megállapodás most magasabb
szintre emeli az amúgy is évtizedes kapcsolatot. „Egyrészt saját
munkánkat is segítjük azzal, hogy
gyakornokok dolgozhatnak a Médiacentrum felületein, másrészt kiváló
szakemberek gyakorlati képzésében
vehetünk részt. Közel hatvanan
dolgozunk a négy felületünkön, de jól
képzett, lelkes gyakornokokat mindig
szívesen látunk” – nyilatkozott
Hagymásy András.

Raktárak:
• Prohászka úton (park felől) 5 m 2 tárolók

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

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 2 db nagyobb méretű garázs,
raktár
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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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A jó hallás titka a jól beállított hallókészülék

A hallásjavító eszközök területén
az első mérföldkövet Alexander
Graham Bell tette le. Az amerikai
fizikust az motiválta a kísérletezésre, hogy felesége maga is
hallásproblémával küzdött, rajta
szeretett volna segíteni. Ez volt az
első igazi elektromos hallókészülék, bár komfortérzetet tekintve
hagyott bőven kívánnivalót maga
után, mivel egy meglehetősen
súlyos, bőrönd nagyságú szerkezetről volt szó. Később a fonográf
feltalálása után megjelentek az
első elemekről táplálkozó szénmikrofonos hallókészülékek. Az
1950-es évek második felében
jelentek meg a fül mögötti, majd a
szemüveg szárába épített készülékek. 1969-ben pedig bemutatták
az első fülbe helyezhető hallókészüléket, amit az ezt követő
években újabbak, modernebbek
és főleg kisebbek követtek. A
fejlesztés mind a mai napig tart.
Április 1-3 között egy ingyenes
kezdeményezés keretében Székes-

Fotó: Otonet

A hallókészülék olyan gyógyászati segédeszköz,
ami a csökkent hallás javítására szolgál. A
megfelelő hallókészüléket fül-orr-gégész vagy
audiológus szakorvos alapos vizsgálat után
választja ki. Gyakran a drágán megvásárolt
készülék mégis a fiókban végzi, mert nincs
jól beállítva. Erről és egy országos akcióról
kérdeztük Nagy Tamást.

A jó hallás meghatározza életminőségünket is

fehérváron az Orvosok Házában
várják azokat az érdeklődőket,
akik valamilyen probléma miatt
nem használják hallókészüléküket.
Mi hívta életre az akciót?
Azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy rengeteg ember – főleg

hatvan év feletti – vett ilyen-olyan
kiskereskedelmi cégeknél hallásprobléma miatt hallókészüléket.
Azonban ezeket nem használják,
mert nem állították be rendesen,
vagy kisebb hibák, karbantartási
problémák miatt nem működnek
jól, ezért aztán fiók alján pihen-

nek. Ez luxus, hiszen nem is hallanak ezek az emberek, plusz nagy
pénzért „semmit” sem kaptak.
Mi ezen szeretnénk változtatni.
Országos kampányunk keretében
ingyenes lehetőséget ajánlunk fel
minden székesfehérvári polgárnak, aki valamilyen okból nem
elégedett készülékével vagy nem
hordja azt. Egy huszonöt éves
tapasztalattal bíró szakember
segítségével három napig minden
hibát és beállítási problémát megpróbál elhárítani az ott dolgozó
munkatársakkal együtt. Csak az
alkatrészt kell kifizetni, semmilyen más költség nem merül fel.
Egy „köszönöm” és egy mosoly a
mi fizetségünk.
Miért most van ez a lehetőség?
Ha vicces szeretnék lenni, akkor
azt mondanám, hogy húsvét
alkalmából élesszük újjá hallókészülékeinket! Igazából bármikor lehetne a rendezvény, mert
a legfontosabb, hogy halljuk a
szeretteinket, és sok időt töltsünk
velük!

Előzetes bejelentkezés a 06 30 617
5179-es telefonszámon. Az akció 8 és
16 óra között zajlik a Seregélyesi út
17. szám alatti Otonet szaküzletben, a
kórháztól nem messze.

Akció! Ingyenes hallókészülék
átvizsgálás és helyben javítás!
Hozza el bármilyen típusú
hallókészülékét

2015. április 1-3.
között a székesfehérvári
Otonet hallókészülék és
hallásvédelmi szaküzletbe

ingyenesen
bevizsgáljuk,

és mi
Ha hallás, akkor

szükség esetén
a helyszínen megjavítjuk!
Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79
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Az emberi hang a legszebb hangszer

Kultúrszomj
Könyvbemutató – „Azért, aki vagy”

Bemutatkozott a Vox Mirabilis a Mátyás-templomban

Március 26. csütörtök 18 óra
Schrenk Éva legújabb verseskötetének
bemutatója.
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai
Úti Tagkönyvtára

Látrányi Viktória
A Vox Mirabilis Kamarakórus a budapesti
Mátyás-templomban szerepelt a hétvégén.
Tardy László Liszt-díjas karnagytól, a templom
zeneigazgatójától érkezett a felkérés. A fehérvári
kamarakórus a fővárosban is elvarázsolta a közönséget. A vasárnapi szentmisén a Vox Mirabilis
Kamarakórus énekelt. Azt követően pedig a kórus
egyházzenei áhítatot tartott.

(A) költő zug (zúg)
Fotó: Vox Mirabilis Kamarakórus

„A hangszer a kevesek, kiváltságosak
dolga. Az emberi hang, a mindenkinek
hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb
hangszer lehet csak általános, sokakra
kiterjedő zenekultúra termő talaja.”
Kodály Zoltán gondolatai örök
érvényűek. A Vox Mirabilis Kamarakórus pedig újra meggyőzött minket
erről. A Mátyás-templom különleges
hangulata és akusztikája pedig még
felemelőbbé tette a koncertet. „A
kórus örömmel mondott igent Tardy
László felkérésére. Ez a meghívás igen
rangosnak számít a magyarországi zenei
életben. Március 22-én a vasárnapi
nagymisén énekeltünk, ahol nemcsak önálló motettákat adtunk elő, hanem a Mátyás-templom énekkarával is énekeltünk
közös kórusműveket.” – tájékoztatta a
Fehérvár magazint Zemlényi Katica.
A vasárnapi bemutatkozás alkalmával az összkart Zemlényi
Katica vezényelte, közreműködött

5

Március 22-én a Mátyás-templomban szerepelt a Vox Mirabilis Kamarakórus

Zemlényi Eszter énekművész és
Hock Bertalan orgonaművész. A
szentmise után a Vox Mirabilis
önálló koncertet adott a templom
közönségének, akik nagy tapssal
jutalmazták a székesfehérvári
kórus műsorát. A koncerten klas�szikus, illetve XX. és XXI. századi
egyházi kórusművek hangzottak
el. „A templom zeneigazgatója és zenei
életének szervezői nagy elégedettségüket fejezték ki azzal is, hogy a Vox
Mirabilis Kamarakórus újabb felkérést
kapott a Mátyás-templomba.” – tette
hozzá Zemlényi Katica.

Szeretne Ön igényes
társasházkezelést?
A nyugodt hétköznapok záloga
a hatékony közös képviselet.
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult
társasházkezelését megbízható
szakértői háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző, kibővített
csomaglehetőségeinkről
az alábbi elérhetőségeken:

tarsashazkezeles@szepho.hu
email-címen
illetve a 36/30 494 5707
telefonszámon

Tudta-e?

A Budavári Nagyboldogasszony-, közismertebb nevén Mátyás-templom zenei élete már a középkorban
is magas színvonalon állott. Nem csupán feltételezések, hanem dokumentumok is alátámasztják,
hogy az egyházi zenét a templomban már a XIV. és
a XVI. század között is világszínvonalon művelték.
A Budavári Nagyboldogasszony-templom Ének- és
Zenekara Magyarország legrégebbi zenei együttese.
1688-tól folyamatosan működik, múltja azonban
régebbi korokba, a török hódoltság előtti időkre
nyúlik vissza. Tevékenységének középpontjában
mindenkor a vasárnapi és ünnepi nagymisék zenei
feladatainak ellátása állt és áll ma is.

Március 26. csütörtök 18 óra
A Vörösmarty Társaság rendezvénye.
Házigazda: László Zsolt költő.
Kossuth u. 14

Legendák földjéről…

Március 27. péntek 18.30
Kopriva Attila kárpátaljai festőművész
kiállítása.
Vörösmarty Színház Forrás Galériája

Adagio

Március 28. szombat 19 óra
A Hermann László Kamarazenekar virágvasárnapi hangversenye. A programon
Bach, Haydn, Barber és Mozart művei
csendülnek fel. A belépés díjtalan, az
adományokat szeretettel fogadják.
Ciszterci templom

Guy Foissy: A két páros
Március 29. vasárnap 19 óra
Prospero színházi est.
A Szabadművelődés Háza

A Föld sója

Április 2. csütörtök 18 óra
Színes, fekete-fehér, feliratos francia-olasz-brazil dokumentumfilm.
Barátság Mozi

Kinyílnak az alkotóházak
Látrányi Viktória
A francia kezdeményezésű európai sorozathoz a Népi Kézműves Alkotóházak Országos
Egyesülete és a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége szervezésében második alkalommal csatlakozott Magyarország. Ennek a
tematikus hétvégének az a célja, hogy ráirányítsa a népi alkotóházakra és a kézműves
műhelyekre a figyelmet, és bemutassák, hogy
az identitás megőrzésének szempontjából
milyen fontosak ezek a helyszínek.

Élénkülni látszik a kreatív tevékenységek iránti érdeklődés,
mely az önmegvalósítás egyik
lehetséges útja. Ezért is fontos,
hogy megismerkedhessünk a
hagyományos kézműves mesterségekkel, az alkotás folyamatával,
az elkészült termékekkel. Ennek
egyik útja, hogy bekapcsolódhassunk az alkotási folyamatba, és az
elkészült alkotások révén ennek
értékét megismerhessük. Talán ez
az út segíthet, hogy a termékek
a mindennapi tárgykultúrába
beemelődjenek.
Az országos rendezvény ez évben
március 27-én, 28-án és 29-én kerül megrendezésre. Országszerte
kinyitnak az alkotóházak, műhelyek, ahol gyerekek, felnőttek,
családok ismerkedhetnek a népi
kézművesség különböző területeivel. Idén 51 település 66 helyszínén várják az érdeklődőket,
köztük egy határon túli városban,
Szabadkán is.
Az egyik bemutatkozó műhely a
Mesterségek Háza Székesfehérváron, a Rác u. 20. alatt. „Az országos

szakmai programsorozat részeként a
M-ART Egyesület tagjai és a Művészetek Háza szakkörvezetői tartanak
foglalkozásokat az alkotóházban.
Minden nap más-más műhely mutatkozik be, az érdeklődők ki is próbálhatják a kézműves szakmák alapfogásait. A célunk, hogy a műhelyeinket
megmutassuk.” – tájékoztatta
lapunkat Kommendó Gabriella.
Március 27-én 17 és 20 óra között
a hímző- és a fafaragó műhely
mutatkozik be. Március 28-án
10 órától egészen 20 óráig várják
majd az érdeklődőket. A program keretében a kosárfonással, a
csuhékosár-készítéssel, a szövéssel és a fazekasság fortélyaival
ismerkedhetnek meg a látogatók.
Március 29-én 10 órától a bőrműves műhely várja majd a nagyközönséget, míg 13 órától egészen
17 óráig játékkészítő műhellyé
alakul a Mesterségek Háza. Jó idő
esetén az udvaron is tartanak foglalkozásokat. A rendezvényeken
térítésmentesen vehetnek részt az
érdeklődők.

Március 28-án az országos programhoz a Fehérvári Kézművesek
Egyesülete is csatlakozik Tojásfestő
Maratonnal. A Kézművesek Házában
különböző tojásfestési, tojásdíszítési
technikákkal ismerkedhetnek meg 10
és 20 óra között a látogatók. A tojások díszítése mellett lehet készíteni
különféle lakásdíszeket, húsvétra
szánt ajándékokat, tojástartókat népi
kézműves technikákkal csuhéból,
gyékényből, vesszőből.
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„Nem tartoznak, csak egy imával”
Beszélgetés Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselővel

Nagy Zoltán Péter

Fehérvár önkormányzati választókerületei közül talán éppen az öné a legtagoltabb, amiben minden megtalálható.
Örülök, hogy más is látja, hogy
egy sokrétű, sokarcú területről van
szó, hisz van falusi jellegű terület
Börgöndpusztán, van kertvárosunk
Rácheggyel és Búrteleppel, van
lakótelepünk a Köfémmel, de ipari
zónánk is van, méghozzá hatalmas.
Itt szinte minden embernek más a
gondja, a vágya, a megoldásra váró
feladata. Ezért is szerteágazó az én
feladatom a területen.
Mondhatom, hogy éppen ez a körzet
tekinthető úgy, mintha Fehérvár
makettje lenne? Ugyanis kisebb méretekben minden megtalálható, ami a
város egészében.
Valóban minden megtalálható itt.
Ha sorolnánk, úgysem jutnánk a
végére. De a sokrétűség mellett
van egy egységes akarat is, ez
pedig a közösségi összetartozás. A
Halesz felújítása éppen ezt a célt
szolgálta. Jó érzés látni, hogy nemcsak a 14. választókerület lakóié
a park, hanem egész Fehérváré,
de még a megyéé is, ugyanis a
beteggondozásra a kórházba járók
itt találnak pihenést, egy kis megnyugvást. A városrész lehet, hogy
nem mindig mutatja szép arcát
– gondoljunk csak a kórház körüli
parkolásra, illetve annak hiányára
– de sokszínűsége mindenképpen
vonzó.
Kilenc éve kezdte el a közösségi feladatvállalást ebben a körzetben. Akkor
azt mondta, nem született politikusnak
– lehet, hogy így is van – de vérbeli
háziasszonyává vált e területnek.
Nem politikusnak készültem.
Én csak elkeseredtem 2002-ben,
hogy a választások nem sikerültek
a jobboldalnak. Akkor a férjem
hívta fel a figyelmemet: tettél-e
a győzelemért bármit is, hiszen
még egy kopogtatócédulát sem
adtál le. Akkor elszégyelltem
magam, hogy valóban, milyen
jogon kritizálok. A tenni akarás
vágyával kerültem a Fideszbe,
ahol a férjemmel együtt kivettük a
részünket a 2006-os országgyűlési
választási felkészülésből. Aztán
hárman felhívtak, hogy az önkormányzati választáson induljak.
Álmomban nem gondoltam volna,
hogy győzhetek, de ez történt.
Nem a munkától féltem, hiszen
tényleg háziasszonyként kezeltem
a dolgokat, a rendelkezésemre álló
összeget igyekeztem úgy kezelni,
hogy a kerületben élők azt elfogadják. De mindemellett az ember a
belső meggyőződéseit is vállalja.
Két bizottsági tagságot kaptam,
egyet, ami kötelező és egyet, ami a
szívemhez állt közel.
Azt hiszem, az utóbbi az igazi énje.

Fotó: Kiss László

A 14. számú választókerület, azaz a Köfém
lakótelep, Ráchegy, Búrtelep és Börgöndpuszta
képviselője Dienesné Fluck Györgyi, aki az
önkormányzat szociális tanácsnoka is. A városi
képviselőket bemutató sorozatunkban vele
ismerkedhetnek meg az olvasók.

Igen, mert az utóbbi, a szociális feladatvállalás, az én vagyok. Nagyon
szegény családból származom,
ráadásul a történelmi harag meg is
tépázta a családomat. De azt tanultam világéletemben, hogy segíteni
kell, a kevésből is lehet adni! Ez
– hála Istennek – egybecsengett a
város érzékenységével, mert kevés
az olyan megyei jogú város, amelyik ennyire figyelne az elszegényedett emberekre. Nekem ilyenkor
mindig Will Rogers gondolata jut
eszembe: nagy dolog a nagyság, de
még nagyobb az emberség!
Úgy érzem, nem vált még igazi
politikussá. A politikusok látványos,
nagy terveket szőnek, a szociálisan
érzékeny embernek csak apró sikerei
lehetnek.
Sokszor kikapok, hogy nem
vagyok igazi politikus. Én is így
gondolom, de azt hiszem, jó munkás vagyok, mert szeretek dolgozni, tudom, mi a feladatom, és azt
igyekszem is elvégezni.
Lehet, hogy valaki éppen azzal válik
népszerűvé, hogy nem keresi azt.
Gondolok itt arra, hogy 2010-ben is
elnyerte a területen élők bizalmát.
Mi terhelte akkor a leginkább a 14.
választókerületet?
Amikor Börgöndre először kimentem, egy kis tanyavilágot láttam.
Apró lépésekkel tettük a területet
egyre komfortosabbá. A szennyvízhálózat kiépítésével kezdtük, ami
Ráchegy, de Öreghegy hiányossága
is volt. Ezt az utak rendbetétele
követte, hiszen Börgönd poros
útjai sokszor járhatatlanok voltak.
A legnagyobb gondot a bekötőút
jelentette. Hosszú ideig tartott,
amíg a saját önkormányzatunk engedélyt kapott arra, hogy az állami
utat a saját pénzéből felújítsa.
A börgöndiek az elsők között hoztak
létre közösségi teret, ahová mindenki
hazament. Mintha nem csak a kis méretek miatt alakult volna ki a családias
jelleg.
Vallom, hogy Börgönd földjének
olyan kisugárzása van, ami békességet hoz. A közösség összefogását
polgármester úr a saját keretéből
„megfejelte”, és támogatja egy nyílt

kemence megépítését, hogy a közösségi élet még gazdagabb lehessen. De én szeretnék egy közösségi
házat is építtetni, mert az idősek is
egy felvonulási épületben jönnek
össze. A jelenlegi ciklusban ez a
nagy álmom Börgöndön. Volt idő,
amikor a közösségeket üldözték,
pedig ez szamárság. Minden ember
úgy érezhet, ahogy én, ha csak egy
jó szót hallok egy közösségből,
akár egész nap repülök tőle.
De sokan voltak, akik nem repültek a
Mártírok útja környékén...
A Mártírok útja nemcsak a Búrtelepet szolgája, hanem az egész
várost. A csapadékvíz-elvezetés
egyik nagy rendszere fut a Mártírok útja alatt, ezt fel kellett újítani.
Ez meg is történt a Madách utcáig.
Ezt követően, a fennmaradó ötszáz
méter egy kopóréteget kapott, ami
kibírja azt az öt esztendőt, ami
alatt remélhetőleg egy újabb pályázati forrással folytathatjuk a felújításokat. De már most hatalmas
forgalmat képes fogadni a felújított
Mártírok útja.
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a Mártírok úti felújítás
nagy mértékben megterhelte a
Kinizsi és a Zrínyi utca forgalmát. Éppen ezért március 26-án,
csütörtökön tartunk egy fórumot
az említett két utca rendbetételével
kapcsolatban. De itt sem állunk
meg az útburkolat felújításánál, hiszen a régi vízvezetéket is cserélni
kell.
Székesfehérvár mocsaras területre
épült, emiatt a csapadékvíz-elvezetés
nagyobb terhet ró a városra. Érinti ez
az ön kerületét is?
Érdekes, hogy mennyire összefüggnek területek. Az öreghegyi
csapadékvíz-elvezetés megoldatlanságáig nagy gondok voltak e
téren a Köfém lakótelepen is, mert
a házak pincéi víz alatt álltak. Az
Öreghegyen megtörtént a beruházás, amire a Köfémen megszűnt
a gond. De ugyanebbe a kategóriába tartozik a kórház környéke
is, a Halesz parkkal együtt. Bár
utóbbinál már nincsen időszakos
csónakázótó. A kórház gondjai
akkor szűnnek meg, ha a Mártírok
útját befejezik a szakemberek.
Mi terhelte még a korábbi ciklusban a
választókerületet?
Az utcák felújítása a Saára Gyula-program keretében, mint a
Puskás, a Raktár, a Tüzér utcák,
az Erzsébet utca páros oldala. De
itt van a ráchegyi iskolához vezető
út, a Szabadkai és a Melencei
utca. Ezen a területen a gyerekek
biztonságos közlekedése miatt a
járdafelújításoknak is nagy szerepe van. De sorolhatnám a Zentai
úti felújítást, ami rávilágított a
víznyomócsövek elavultságára.
De felújításra került a Pancsovai,
a Zimonyi és a Titeli utca is. A
legnagyobb gondot ma a járdák hiánya, illetve azok állapota okozza.
E téren van számos teendőnk.
A Saára Gyula-program mellett
érintett-e a terület az intézmény-felújításban, az Ybl-programban?

Az intézményeink olyan rossz,
elhanyagolt állapotban voltak,
hogy a gyerekek ott tartózkodását
is fenyegették. A Szivárvány Óvodában ezért cseréltük ki a nyílászárókat, de ott van még a Zentai
iskola – amelyik idén ünnepli
fennállásának hatvanadik évfordulóját – ahol a nyílászárók cseréjének ideje szintén eljött. A Köfémen
lévő rendelőintézet is beázik, amit
orvosolnunk kell, erre a jövő évben
kerül sor.
A választókerület legsűrűbben lakott
területe a Köfém lakótelep. Milyen
gondokkal küzd?
Nekem a hajléktalanszálló okoz
borzasztó skizofrén állapotot, mert
nyomorult, szerencsétlen embereket sodort ide az élet. Nekem is
harcolnom kell ellene. No, nem
az emberek ellen, hanem ami az
ő nyomorukat eredményezte. A
Köfém 1. bérlakástorony régen
gondot okozott, mára a gondok
megszűntek. Sokat járok oda, ahol
az emberek fel szokták tenni a kérdést, hogy mivel tartoznak nekem.
Erre mindig azt válaszoltam, hogy
semmivel, csak egy imával! Abban
a házban van karácsonyunk, Mikulásunk, amikor szépen felöltöznek
a lakók, bejglit kapnak tőlem és
ajándékot a tizenöt évnél fiatalabbak, akik rajzoltak. Ezek a rajzok
egy évig a földszinten kerülnek
kiállításra.
Megkezdődött a következő ciklus.
Rajzot nem adhat karácsonyi kiállításra, de mit szeretne teljesíteni ebben az
időszakban?
A járdák kiépítését, felújítását
feltétlenül! De ennek a körzetnek
van egy ékszerdoboza, a Rácbánya. A parkosítás első üteme már
elkészült. Ezen a természetvédelmi
területen szeretném folytatni a parkosítást, a bekötőút javítását. Felszedték a kórház melletti síneket,
ahol feltétlenül parkolót szeretnék
kialakítani – erre még nincsenek
tervek. A Budai utat szeretném
a gyalogosok számára összekötni a Mártírok útjával. Az Újlaki
utca rossz állapotán is változtatni
szeretnék.
Van egy kellemetlen témám is.
Tavaly bővítettük a játszótereket,
de a kicsiknek kirakott játékokat
reggelre kifeszegették, az ütésgátló
burkolatot szétszedték, és nem a
hajléktalanok... A játszóterekről letettem, soha nem fogom megérteni
az ilyen értelmetlen vandalizmust.
Hasonlóan vagyok a felújított
közvilágítással, amit pár nap alatt
szétlőttek, elpusztítottak. Ezért
kapnak majd hangsúlyt a járdák.
Az ilyenek ellen nem segít a térfigyelőrendszer?
Öt darab kamera van, ami már
sikeresen figyelt meg embereket
rossz cselekedetükben. Lebuktak
pákozdi szemétszállítók, helyi
bútorkidobók, kukatúrók. De
borzalmasnak tartom, hogy az embereket figyelni kell, hogy kamerák
lessenek bennünket, mert rossz
szándékú emberek élnek köztünk.
Régen ez nem így volt...

közéleti hetilap

Dr. Lukácsy József

Agyfogyatkozás
„Mert akkor még nem tudtuk, hogy
Európa keletibb felében mi van készülődőben. Nevezetesen az, hogy a szovjet érdekszféra országainak kommunista vezetői a teljes gazdasági-társadalmi
csőd miatt ideiglenesen lemondanak
a politikai hatalomról, természeti és
gazdasági erőforrásaiknak nagy részét
piacaikkal együtt fillérekért átadják a
nyugati nagyhatalmak multinacionális
cégeinek és bankjainak egy privatizációnak nevezett eljárás keretein
belül, mindezt úgy, hogy egy felülről
irányított szervezéssel az eseményekbe
bevonják a politikai és állampolgári jogokra ácsingózó tömegeket, és az egész
folyamatot elnevezték rendszerváltásnak.” – mondtam egy kiállítás megnyitóján 2013 októberében. Ugyanis
ma már így látom az eseményeket.
Minden más eltérítő hadművelet, üres
duma, parasztvakítás, megtévesztés és
hazugság.
A valóban felemelő és katartikus
hatású Nagy Imre-temetést megelőzte
a társasági törvény megszületése,
amely lehetővé tette a spontán pri-
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vatizációt, vagyis az állami vagyon egy
jelentős részének eltüntetését még az
első szabad választások előtt. A nemzeti
kataszter, tehát az állami vagyon számbavétele soha nem készült el.
1989 őszén következett a megyei lapok
privatizációja, mindenütt azzal a feltétellel, hogy a régi szerkesztőségek tagjait
megtartják. A négyigenes népszavazás
megakadályozta Pozsgay Imrét abban,
hogy esetleg közvetlen választással
köztársasági elnök lehessen.
Az első szabad választásokat az MDF
nyerte. A parlament alakuló ülésén Antall József miniszterelnök kormányprogramot ismertető beszédének közvetítését
a közszolgálati televízió megszakította
a BEK-döntő közvetítése miatt. Az első
önkormányzati választások után, amit
az SZDSZ vezette ellenzék nyert meg,
Kiss János leváltotta Tölgyessy Pétert
parlamenti frakcióvezetői posztjáról.
1991 februárjában már ellenségnek
nevezi az MDF-et, majd később svájci
sapkának a Szent Koronát. Az önkormányzati választások előtt Antall József
nem kapott megszólalási lehetőséget az
állami televízióban, amelynek elnöke
ekkor már Hankiss Elemér.
Aláírják az MDF-SZDSZ paktumot, így
nemcsak az ország kormányozhatóságának kérdése oldódik meg a kétharmados
törvények számának jelentős csökkentésével, hanem Göncz Árpád lesz a
köztársasági elnök, aki az Alkotmány-

bíróság segítségével megakadályozza a
kárpótlási törvény érdemi végrehajtását.
Aztán 1994-ben „összenőtt, ami ös�szetartozik”. Horn Gyula kétharmados
győzelme ellenére is koalícióra lép az
SZDSZ-szel, amely így hozzájárul
az MSZP szalonképessé tételéhez a
nemzetközi politikai porondon, a szocialisták pedig képviselik az SZDSZ által
megfogalmazott kulturális és gazdasági
érdekeket. Ebben a ciklusban privatizálták az állami tulajdon legnagyobb
hányadát, gyakorlatilag megszüntetve
a magyar ipart és mezőgazdaságot. És
megszületett a hírhedt Bokros-csomag,
amely legfontosabb pontjaiban alkotmányellenesnek bizonyult, de megvalósult formájában is évekre visszavetette a magyar kis- és középvállalkozói
szektort. Természetesen nem Göncz
Árpád fordult a Bokros-csomag ügyében
az Alkotmánybírósághoz.
Egy emlékezetes Horn-Orbán vita
után kerül kormányra először a Fidesz,
1998-ban. Akik mégiscsak felépítették
a Nemzeti Színházat, a Művészetek
Palotáját, a Hagyományok Házát és a
Papp László Arénát a leégett Budapest
Sportcsarnok helyében, és hagytak 325
milliárd forintot az államkasszában,
amiből 2002-ben Medgyessyék finanszírozták az első két száznapos programjukat. 2004-ben Magyarország belépett az
Európai Unióba. Nem nagyon tudunk

Angol nyelven kiválóan!
Ezt a célt tűzték ki a Comenius Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
fenntartói tíz évvel ezelőtt. Hol tartunk most tíz év
után? A rövid számvetésről, az iskola igazgatóját,
Rockenbauer Lajost kérdeztük.
A pedagógusok következetes
munkája és a diákok szorgalma
meghozta a gyümölcsét. Felső tagozattól a gimnáziumig, a

kicsik és nagyok is, az országos
kéttannyelvű versenyek dobogós helyezéseinek biztos várományosai.

A végzős tanulóink számára már
természetes, hogy
megszerzik
angolból a felsőfokú
nyelvvizsgát és közülük egyre többen
mondhatják el magukról azt is, hogy
értenek és beszélnek második, sőt
harmadik idegen
nyelven is. A fiatalok lendülete tanulmányaikban, a
nyelvtanulásban bámulatos. A német, olasz és a francia nyelvet már
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olyan honfitársunkról, aki cukrászdát
nyitott volna Bécsben.
Majd megjelent a színen Gyurcsány
Ferenc, és a klinikai pszichológia és
pszichiátria terminus technicusai
bekerültek a politikai közbeszédbe.
2006-ban, az ’56-os forradalom 50.
évfordulóján Gyurcsányék elődeikhez
hasonlóan szétverették az ünnepelni
vágyó tömegeket. Majd teljesen eladósították az országot, és 2008-ban ők is
válságot kiáltottak, nemcsak Amerika.
Bajnai felvette a 25 milliárd eurós
hitelt a Nemzetközi Valutaalaptól.
A második Orbán-kormány hatalomtechnikai, közigazgatási és államszervezési szempontból új működési
keretet szabott az országnak, amit
ebben a ciklusban kellene tartalommal
megtölteni. Reménykedjünk!
Huszonöt év után a társadalom
legnagyobb része a rendszerváltás
vesztesének érzi magát, joggal. Az emberek elfáradtak, hitetlenné és reményvesztetté váltak, lelkileg kiüresedtek.
Miközben naponta a műveletlenség,
a szellemi leépülés és intellektuális
hiányállapot jeleit tapasztaljuk, a közélet teljes vertikumában megjelentek
egy harsány, redukált magyar nyelvet
beszélő és mindent tudó megmondó
emberek. Amilyen ritkán vagyunk
szemtanúi a napfogyatkozásnak, olyan
gyakran, mondhatni naponta tapasztaljuk az „agyfogyatkozást”.

Comenius
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnázium

elindítunk egy német és egy orosz
két tannyelvű tagozatot a jelenlegi
nyolcadik osztályosoknak. Ezek a

Angolul kiválóan, további két idegen
nyelven használhatóan beszéljünk!
ötödik osztálytól választják, tanulják diákjaink. A spanyol és az orosz
népszerűsége változatlan gimnazistáink körében. A többnyelvűség,
mint sokak által áhított cél, intézményünkben maga a valóság.
Az angol mellett a német és az
orosz nyelvek két tanítási nyelvű
feltételeit is sikerült megteremtenünk, ezért 2015. szeptemberben

nyelvi előkészítők heti 18 óra nyelvtanulással biztosan meghozzák
már az első tanév végére a sikeres
nyelvvizsgát.
Comenius Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnázium
Székesfehérvár, Koppány u. 2/a
E-mail: kettannyelvu@comenius.hu
Tel.: 512-133 | www.comenius.hu
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A rendszerváltozás huszonöt esztendeje 3. rész
Az első demokratikus választás és annak ismert szereplői

Gáspár Péter és Nagy Zoltán Péter
Az első szabad választás első fordulójában –
huszonöt esztendeje – 1990. március 25-én
még nem dőlt el az egyéni mandátumok
sorsa. Székesfehérváron, az akkori 1. számú
egyéni választókerületben Mózs József végzett az első helyen a Szabad Demokraták Szövetségének színeiben, a 2. számú választókerületben pedig Horváth Miklós várta az élen
a második fordulót, aki a Magyar Demokrata
Fórumot képviselte. Mindketten megőrizték
első helyüket a második fordulóban is, így
április 8-án elnyerték a mandátumot. A két
győztessel készítettünk interjút.

Mózs József (SZDSZ)
Mikor kezdődött a kapcsolata a rendszerváltó pártokkal? Hogyan látták
a rendszerváltás forgatókönyvét a
nyolcvanas évek végén?
A rendszerváltó pártokkal ’88 végén, ’89 januárjában kerültem kapcsolatba. A Kandó Kálmán Főiskolán dolgoztam adjunktusként, és
egy Dénes nevű szervező is megfordult ott néha, így keletkezett a
kapcsolat. Ma már nevetséges az a
naivitás és lelkesedés, amely akkor
még létezett. Én osztályidegennek

Az 1. számú választókerületben 31 928 érvényes szavazatot adtak le az első fordulóban. 74 választó megjelent, de szavazatot nem adott le, és 308 ember szavazata volt
érvénytelen.
A jelölt neve
Balsay István
Kovács Ignác
Mózs József
Nagy István
Rajna Tibor
Szabó János
Szabó Sándor András
Vancsik Zoltán
Várhegyi László

Jelölő szervezet
Hazafias Választási Koalíció
Független Kisgazdapárt
Szabad Demokraták Szövetsége
Fiatal Demokraták Szövetsége
független jelölt
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Szocialista Párt
független jelölt

Szavazat
5 424
1 583
9 164
2 853
881
1 144
6 996
2 506
1 377

%
16.99
4.96
28.70
8.94
2.76
3.58
21.91
7.85
4.31

születtem, apám fiatal önkéntesként a Hunyadi páncéloshadosztályban szolgált a háborúban. Még
KISZ-tag sem voltam, ízléstelen
lett volna. Ilyen háttérrel kerültem
az akkori SZDSZ-be, benyalván
sokakkal együtt az antikommunizmust. Persze megismervén a
személyeket, ez a kapcsolat nem
tarthatott soká.
A nyolcvanas évek végén nem
lehetett fogalmunk a reykjavíki
illetve máltai orosz–amerikai
megállapodás részleteiről, amely
a kelet-európai rendszerváltások
forgatókönyvét rögzítette. Még
javában itt voltak a megszálló
szovjet csapatok, és nem lehettünk
benne biztosak, hogy
‚
56-hoz hasonlóan nem verik-e le
fegyveresen a rendszerváltó törekvéseket. Nem tehettünk mást,
bizakodtunk a józan ész erejében.
Milyen viszony volt az első demokratikus választásokat megelőzően a fehérvári rendszerváltó pártok között?
Okozott-e törést ebben a kapcsolatban a négyigenes népszavazás?
A fehérvári pártok között normális viszony volt, a lényeges kérdésekben és a helyi ügyekben általában egyetértettünk. A pártokba
telepített besúgók akkor még
meghúzták magukat, hatásuk a
választások után erősödött fel,
amikor már nem lehetett normális
együttműködésről beszélni. A
négyigenes népszavazás helyben
nem okozott törést, országos ügy
volt, amelyben nem volt egyetértés. A meghatározóbb figurák
közötti emberi kapcsolatok nem
sérültek alapvetően.
Hogyan emlékszik vissza a választási
kampányra? Milyen kampányeszközök álltak rendelkezésére 1990-ben?
A választási kampány nehéz
volt és fárasztó. Akkor még volt
értelme egymással vitatkozni,
legalábbis sokan azt gondoltuk.
Kampányeszközök alig voltak
és pénz sem volt, a jó értelemben vett lelkesedés pótolta. Ma
már mindez elképzelhetetlen.
Plakátok voltak, jórészt általunk
kitalálva, valamint az akkori helyi
médiumokban zajló viták és rendezvények, semmi egyéb.
Hogy zajlott az ön szemszögéből a
választás napja, 1990. március 25-e?
1990. március 25-e életem
csúcspontja volt. A bizalom, amit
sikerült kiérdemelni, nagyon
felemelő érzés volt és pokoli fele-

lősség is egyben. Amikor később
észleltem, hogy a párt, ahova
sodródtam, elárulja az eredeti
szavazóit, dönteni kellett. Vagy
érdekből én is azt teszem, vagy
váltok, feláldozván mindent, mert
az emberek csak később érthetik
meg, mi miért történt, amikor az
ember élete már ráment a becsületbeli alapon hozott döntésére.
Akkor még ez megtörténhetett,
ahogy velem is. (Mózs József
1992-ben kilépett az SZDSZ-frakcióból, és a KDNP frakciójába ült
át a parlamentben. a szerk.)
Miként látja huszonöt év távlatából a
rendszerváltás eredményeit és a kor
politikai gondolkodását?
A kor politikai gondolkodására a
naivitás volt jellemző. Azt gondoltuk, belátható időn belül elérhető
egy normális, konszolidált állapot,
amilyet a Derrick-ben és a hasonló
nyugati filmekben lehetett látni.
Ez tévedésnek bizonyult. Okait a
„politikai korrektség” nem teszi
feltárhatóvá, emellett a világ is
megváltozott, nem az előnyére.
Nem gondoltam, hogy 25 év után
sokan látjuk úgy, Putyin elnök a
normálisabb az USA-t bunkósbotnak használó világuralmi csoporthoz képest, akik még a barátainknak is szólíttatják magukat
velünk, holott megfojtanának egy
pohár vízben.
Horváth Miklós (MDF)
Hogyan emlékszik vissza az 1990-es
választást megelőző időszakra?
1984-ben kezdem el politizálni...
Csak nem azt akarja mondani, hogy
a Magyar Szocialista Munkáspárt
színeiben kezdett, mert akkor még
nem volt más?
Nem. Egy új választási rendszert
alakítottak ki 1985-ben, amely
lehetővé tette, hogy ne csak a
Hazafias Népfront jelölhessen
képviselőket a Parlamentbe,
hanem a választási gyűléseken az
emberek által jelölt személyek is
indulhassanak. Nekem új főnököm lett 1983-ban, aki piszkált
engem, mivel nem voltam tagja
sem a szakszervezetnek, sem
annak az egy pártnak. Abban az
időben a legjobban elfogadott és
valószínűleg a legjobban kereső
állatorvos voltam a városban, amit
ez a főnök vagy irigyelt, vagy a
piacra akart betörni. A kialakult
ellentéteket nem tudtam kezelni,

Az 2. számú választókerületben 30 499 érvényes szavazatot adtak le az első fordulóban. 85 választó megjelent, de szavazatot nem adott le, és 322 ember szavazata volt
érvénytelen.
A jelölt neve
Cseh Bognár Sándor
Golubeff Róbert
Horváth Miklós
Mach Gyula
Pajor István
Pintér József
Südy Péter
Világosi Gábor

Jelölő szervezet
Magyar Szocialista Munkáspárt
Fiatal Demokraták Szövetsége
Magyar Demokrata Fórum
Vállalkozók Pártja
Hazafias Választási Koalíció
Független Kisgazdapárt
Magyar Szocialista Párt
Szabad Demokraták Szövetsége

Szavazat
964
2 520
8 673
3 764
507
3 703
2 629
7 739

%
3.16
8.26
28.44
12.34
1.66
12.14
8.62
25.37
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mert nem volt olyan szervezet,
ami megvédett volna tőle. Úgy
gondoltam, vagyok annyira
népszerű a fehérvári állattartók
között – akkor még sok állat volt
a városban, sertések, tehenek,
birkák – hogy rávegyem őket, jöjjenek el a politikai gyűlésekre, és
jelöljenek engem a választásra. A
párt, ami nagyon nem szeretett engem, a Teleki Gimnázium akkori
igazgatóját indította, de az 1985-ös
választás úgy hozta, hogy 62%-kal
én nyertem. Akkor már érezhető
volt az a hangulat, ami fel szerette
volna számolni a régi rendszert.
Ezek szerint már 1985-ban elkezdődött a csendes forradalom?
Igen. Szerintem annak köszönhetem, hogy akkor bekerültem a
Parlamentbe. Az Országgyűlésben hatan voltunk, akiket nem
a párt jelölt. Köztük volt Király
Zoli is, a „padtársam” a Parlamentben. Ő szegeden győzte le
a Csongrád megyei párttitkárt,

Komócsin elvtársat, ami nagy szó
volt akkor.
A képviselői munkám során
igyekeztem ellenzékiként megszólalni, szerepelni, ami azt jelentette, hogy itt-ott bírálattal éltem.
Többek között én terjesztettem be
azt a javaslatot, hogy számolják
fel a Munkásőrséget. Ilyen előélettel érthető volt, hogy 1990-ben a
Magyar Demokrata Fórum megkeresett, hogy legyek a jelöltjük.
A Munkásőrség kérdése még 1989ben, a négyigenes választáson is
szóba jött.
Így van, de az már akkorra okafogyottá vált másik két kérdéssel együtt. Megítélésem szerint
annak a négyigenes szavazásnak
nem volt értelme, éppen emiatt
maradt távol az MDF. A Magyar
Demokrata Fórum országos
vezetésével, felépített politikájával
egyetértettem. Személyesen nagy
tisztelője voltam Antall József
miniszterelnöknek.

Csak tisztelője volt az MDF-nek,
vagy be is lépett?
Rögtön, amikor felkértek, beléptem. Sőt hosszú időn keresztül tagja is voltam a pártnak.
Amikor Kelemen András Pestre
került, én lettem a helyi szervezet vezetője.
Hogyan emlékezik arra a sorsdöntő
1990-es választásra? Milyen volt
a hangulata? Milyenek voltak az
ellenfelek?
A hangulata nagyon jó volt!
Nekem az ellenfeleim is szimpatikusak voltak, mindamellett nem
gondoltam volna, hogy gond lesz
a választással, bíztam a sikerben.
Bíztam az MDF-ben is, amely
valóban kormányt alakíthatott.
Sajnos egyedül nem tehette meg,
csak koalícióban – 164 képviselője
volt a pártnak a 386 fős parlamentben – ami nagyon szomorú
helyzeteket teremtett időnként.
Még ebben az évben önkormányzati képviselőnek is megválasztottak, de úgy gondoltam, egy
feladat egy embert kíván, ezért
arról lemondtam, és helyettem
Szabó Sándor András lett a városi
képviselő.
Ezek szerint húsz évvel megelőzte
korát, hiszen akkor hoztak törvényt
arról, hogy két helyen nem lehet
valaki képviselő.
Mondhatjuk úgy, bár az Antall-kormány tartotta magát
ahhoz, hogy polgármester például
ne lehessen országgyűlési képviselő. Csak ezt a szocialisták eltörölték, hiszen rendkívül mohók
voltak, amikor újra hatalomra kerültek, és ez így is maradt a Fidesz
második kormányzásáig. Akkor
a Fidesz a kétharmad birtokában
megszüntette a politikai álláshalmozást.
Hogyan élte meg az SZDSZ-szel
kötött paktumot, aminek eredménye
az lett, hogy ők adták a köztársasági
elnököt?
Az igazság az, hogy abba nem
avatták be a képviselőket. Ez a
két vezérkar paktuma volt. Azt
hiszem, olyan helyzet adódott,
hogy szükséges volt ez a megállapodás a kormányozhatóság miatt.
Ennek eredményeként a kétharmados törvények többségénél
besegített az SZDSZ. Antallnak
rövid ideje alatt is sok komoly
eredménye volt, ami nem következett volna be a paktum nélkül.
Mondjuk meg kellett küzdenie
Göncz Árpáddal is, aki félrevezette a miniszterelnököt azzal, hogy
ötvenhatos börtönviseltként adta
el magát. Viszont az MDF egyik
tagja – aki szintén halálsoron ült
’56 után – elmondta, hogy Göncz
már akkor azért úszta meg a szigorú büntetést, mert együttműködött a hatalommal. Mindezt maga
Göncz bizonyította, amikor 1994
után is együtt tudott működni a
kommunistákkal.
Két és fél évtized után miként értékeli
az MDF törvénykezését? Gondolok
elsősorban a jóvátételi törvényre, a
demokráciát megteremtő törvényekre.
A kárpótláson ment a legnagyobb
vita. A kisgazdák a teljes reprivatizációt, a vagyonok teljes vis�szaadását követelték. Torgyán ki
is jelentette, hogy minden elvett
vagyont vissza kell adni! Az Antallt körülvevő szakértők viszont
abba az irányba terelték őt, hogy
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a tönkretett, lebontott, esetleg
határon kívül eső vagyonokkal
már nincs mit kezdeni. Érkeztek
MDF körökön belülről hibrid javaslatok, hogy akinek vissza lehet
adni a vagyonát, az kapja meg,
akinek nem, azt kárpótolják. De
a miniszterelnök körül dolgozók
a már ismert és sokat vitatott
kárpótlási törvényt nyomták le
Antall torkán.
Talán ez volt az oka, hogy később
inkább az önkormányzatiságot
választotta?
Csak részben. Szerettem volna
idehaza is dolgozni az átalakulásban, ezért 1994-ben önkormányzati jelöltként indultam. Sajnos
akkor a Fidesz és Nagy István is
nagyot tévesztett, amikor azt hitte,
jót tesznek, ha Vancsik Zoltán és
Balsay István javaslatára a szocialista Warvasovszky Tihamért
megteszik alpolgármesternek. Azt
hitte Nagy István polgármester,
hogy Warvasovszky így nem fogja
majd fúrni, de 1998-ban beigazolódott, hogy fúrja, sőt, ki is fúrta
hosszú időre a Fideszt és Nagy Istvánt is. Sajnos ennek meg is lett
az eredménye. A szocialisták városi regnálása alatt nem fejlődött
Székesfehérvár. Csak tizenkét év
után indult be hatékony, komoly
munka. A jelenlegi polgármester
pedig kimondottan tehetséges,
energikus, aki kompromisszumra
kész egyéniségével jól irányítja a
várost.
Eltelt huszonöt év. Megtörtént a
rendszerváltozás vagy sem?
Azt gondolom, megtörtént! Sajnos
nem minden ember tudatában
ment ez végbe. Ne feledjük azt se,
hogy a rendszerváltozásnak sok
ember kárvallottja lett, mert elvesztették a munkájukat, ami sok
indulatot szült. A Fidesz második
kormányzásáig kellett várniuk az
embereknek, hogy szülessenek
munkahelyek, elinduljon a fejlődés. Engem inkább az bánt, hogy
a szocialisták olyan sok mindent
elloptak, ami a mai napig nem
került napvilágra. Miközben
kiabálnak Paks miatt, már tudjuk,
hogy három szocialista politikus
is érintett a paksi vagyonkijátszásokban. De ne menjünk
messzebb: a kolontári-devecseri
vörösiszap-katasztrófát okozó cég
vezetői is a szocialisták soraihoz
tartoznak, de a mai napig nem
záródott le az a tragikus ügy.
Bízom benne, hogy higgadtan
továbbkormányozza az országot a
Fidesz! Remélem, tanulnak abból,
hogy nem szabad mohónak,
arrogánsnak lenni, nem szabad az
emberekkel szemben döntéseket
hozni! Ha így lesz, akkor 2018-ban
is rendben lesz az ország.
Ha most lenne 1990, mit tenne
másképp?
Azt hiszem, nincs mit megbánnom. Ha személyes dolgom miatt
nem szállok be annak idején,
1984-ben a politikába, akkor talán
soha nem teszem meg.
Hogyan áll ma az állattartókkal?
1990-től főállású képviselő
voltam, ami mellett nem lehetett
praktizálni. Csak néhány barátnak oltottam be a kutyáját, és az
ilyen már nem lehet jó állatorvos.
Úgyhogy nem praktizálok, nyugdíjas vagyok, és nem bántam meg
semmit!
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A gumi olcsóbb, mint egy koccanás

NAgy Zoltán Péter

Ezeken a hasábokon már foglalkoztunk a gumik használatával, részletesen kitárgyaltuk a téli és a nyári
gumi tulajdonságait. A téli gumiabroncsok összetétele, keveréke eltér
a nyári gumiabroncsokétól, hiszen
sokkal lágyabbak, megtartva rugalmasságukat, így a hideg ellenére is
megfelelő tapadást biztosítanak. A
téli abroncsok mintázatát sokkal
szélesebb csatornákkal alakítják
ki a nagy mennyiségű víz és latyak
elvezetésére, ezzel is biztosítva a
jobb tapadást. A téli gumik mintázata jellegzetes az abroncsokon

Horoszkóp
március 27. – április 2.

Fotók: Kiss László

Újabb évszakváltás, újabb abroncscsere. Lassan
téliről átváltunk nyári gumira, addig viszont itt
az átmenet, a tavasz, amikor a legnehezebb a
döntés. Mi kerüljön a felnire?

A rendőr az 1,3 milliméternél kisebb profilmélységet már szankcionálja, de főleg a tapadás
biztosítása miatt kell a mélyebb gumibordázat

Kos 3. 21. – 4. 20.

A hét során vibrál a tetterőtől, az újabb és újabb ötletektől, melyek később kivitelezhetők lesznek. Ezen a
héten csökkentenie kellene a kiadásait. Amennyiben nem tud kontrollt tartani, akár komoly anyagi
gondjai is lehetnek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Mentálisan és fizikailag erősnek érzi magát a hét
során. Kedvező időszak befektetéseknek. Óvakodjon
attól, hogy kisebb figyelmetlenség folytán párjával
nézeteltérésekbe keveredjenek! A hétvége kellemesnek ígérkezik.

kialakított lamellák miatt, ami vizes
és havas útfelületen jobb tapadást
biztosít. Nyomaték hatására ezek
a lamellák szétnyílnak és kapaszkodnak a hóba. Tavasszal vagyunk
a legbizonytalanabbak: maradjon
a téli gumi vagy sem? Biztonság szempontjából határozottan
állíthatjuk, hogy azzal követjük el
a legkisebb hibát, ha marad a téli
abroncs!
Szakértőnk, Krekó Sándor, a Gumiflex kereskedelmi és ügyfélszolgálati vezetője határozottan kiáll
amellett, hogy csak tartósan hét
fok feletti időben érdemes átállni a
nyári gumikra. A tartós azt jelenti,
hogy éjszaka is! Ne feledjük, ha
most indulunk útnak, és éjszaka
vagy hajnalban kell vezetnünk,
még gyakran tapasztalhatunk
fagypont közeli hőmérsékletet, ahol

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Erős igényt érezhet arra, hogy a fizikai közérzetét és
kondícióját karban tartsa. Nem kell felvennie a profi
sportolókkal a versenyt a teljesítésben ahhoz, hogy
újjászületve érezze magát fizikailag. Szerelmi életében
a megújulás szele ébredezik.

Érzelmi téren véget ér egy nehezebb periódusa. Most
felfelé ível a szerelmi csillaga. Hallgassa figyelmesen
a környezetében lévők beszélgetéseit a hét során!
Olyan fontos információ hangzik majd el, amit már
régóta várt, és talán már meg is feledkezett róla.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez egy olyan időszak, amikor a körülmények inkább a
szakmai és személyes ismeretségei bővítését segítik. Több
találkozó is szóba jöhet, melyek során több és hasznos
ismeretségre is szert tehet. Ez a hét kiválthat némi
feszültséget a munkahelyén felmerülő problémák miatt.

Óvakodjon attól, hogy provokálják! Egy pár napra
kifejezetten frusztráló és korlátozó hatásokat észlelhet, melyek nagyon igénybe vehetik a türelmét, és
úgy érezheti magát, mintha egy helyben szaladna
körbe-körbe.

FehérVár
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Utazás kiállítás a Hiemer-házban
László-Takács Krisztina
Március utolsó hétvégéjén szórakoztató és
hasznos családi programra hívják az utazni
vágyókat. A Székesfehérvári Utazás Kiállítás és
Vásárt harmadszorra rendezi meg a Lénia 2 Kft.
és a Hiemer Rendezvényközpont. A vásárnak a
Hiemer-ház ad otthont, ahol több mint ötven
kiállító vesz részt.

Az ország minden részéből érkeznek az utazásszervezők, szálláshely- vagy programkínálók, hogy
egy helyen bemutatkozva széles

reményekkel gazdagodhatnak a
látogatók. Kül- és belföldi utazást
is lehet nyerni, emellett a vásáron
extra utazási kedvezményeket lehet
igénybe venni. A szervezők azokra
is gondoltak, akik gyermekekkel érkeznek: térítésmentes családi belépőjegyet ajándékoznak a látogatóknak a Hetedhét Játékmúzeumba, de
lesz vasúttörténeti kiállítás működő
vasúti modellekkel, és borkóstolók
is gazdagítják a programot.
A kiállításnak három díszvendége
van: az ország piacvezető kulturá-

a nyári abroncs rideggé válik, és a
tapadásuk minimálisra csökken.
A hidegre tervezett abroncsok tapadása még magasabb, 10-14 fokos
hőmérsékleten is stabil, de akkor
már elkezdődik a gumi „kenődése”,
gyors kopása.
Vannak, akik a négy évszakos
abroncsokban hisznek. Ez a típusú
abroncs nem tudja ugyanazt a teljesítmény nyújtani, mint a kifejezetten évszakra gyártott abroncsok. A
használata azok számára előnyös,
akik éves szinten maximum hathétezer kilométert autóznak, főként
nyáron, városi használatban. A mi
égövünkben inkább a nyár és a tél
tart tovább, semmint a tavasz vagy
az ősz. A drága gumival kapcsolatban nyugodtan kijelenthetjük, hogy
sokkal többe kerül a rossz gumi miatt bekövetkező koccanás, mint az
új gumi – mondta Krekó Sándor. A
szakember kérdésünkre elmondta,
hogy a gumi milyenségén túl sokan
elsiklanak a gumi gyártásának ideje
felett. Tévedés azt hinni, hogy az

abroncs örökéletű! A gumikat szakszerű körülmények között tárolva
sem lehet hat-hét évnél tovább őrizni. A használat során az idő előre
haladtával az abroncsok minősége
romlik, gyengül a teljesítményük
és a szerkezetük. Azt már sokan
tudják, hogy egy tengelyen jellegében azonos mintázatú abroncsot
kell használni, de már kevesebben
veszik figyelembe, hogy ezt célszerű
megtartani mind a négy kerékre.
Nem ad tökéletes biztonságot, ha
a kormányzott és egyben hajtott
kerékpár (fronthajtás esetén) kapja
a jó minőségű gumiköpenyt, a hátsó
kerekek pedig a silányat, gondoljunk csak arra, ha nagy sebességnél
kényszerül a vezető fékezni! Az autó
elején nagyobb a tapadás, a hátulja
így könnyen kicsúszhat.
Lassan tehát itt az ideje a gumicseréknek, amit nem érdemes elkapkodni, viszont a zsúfoltság miatt
a gumiszervizekbe érdemes már
bejelentkezni, hiszen garantáltan
eljön a meleg idő!

Fotó: Hegedűs Ágota

Szakavatott kezekben a gumi és az autó is biztonságban van

Sok látnivaló és értékes tombolanyeremények várják a látogatókat

választási lehetőséget kínáljanak a
családoknak. A kiállításon számos kedvezményt lehet igénybe
venni, ráadásul az ingyenes vásári
tombola segítségével remek nye-

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Lencsés Zoltán

Telefon: 70/270-0603 • www.lene.hu
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

ELŐFOGLALÁSI ÁRAK
KIÁLLÍTÁSI KEDVEZMÉNYEK
• tengerparti nyaralások
repülővel, autóbusszal vagy egyénileg
• társasutak, körutazások
• városlátogatások
• egynapos kirándulások
• szállás-, és repülőjegy foglalás
• utasbiztosítás-kötés

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az egészségére kellene jobban figyelnie. Vegye
komolyan teste jelzéseit, ezzel megelőzhet későbbi
nagyobb bajokat. Legyen fokozott figyelemmel a
higiéniára! Valaki a barátai vagy az ismerősei közül
kellemes meglepetést tartogat Önnek.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A fizikai közérzete javul és a mentális erőnléte is lényegesen fokozódik. Az otthoni gondok csak átmenetieknek bizonyulnak. Kisebb nézeteltérések felmerülhetnek
párjával, amiket meg tudnak beszélni.

Szeretettel várjuk a
Székesfehérvári Utazás Kiállításon!

ABC TRAVEL Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ezen a héten fókuszpontba kerül az érzelmi élete.
Partnerének is nagyon imponál az, hogy most sokkal
nyitottabb és romantikusabb, mint az elmúlt időben.
Ebben az időszakban több régi sérelmes kérdést is
helyére tudnak tenni.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Eng.sz.: U-001248

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

•Horpadás- és jégkár javítás
•Karosszéria lakatos munkák
•Autó fényezés

Új perspektívában látja önmagát és a jövőjét. Készen
áll elengedni azokat a múltbeli és jelenlegi dolgokat,
melyek eddig mérhetetlen akadályokat gördítettek az
útjába. Azokat az értékeket, amelyek meghatározóak,
továbbviszi magával.

lis kulturáliskörutazás-szervezője a
Fehérvár Travel, a Nyugat-Balaton
régió és a Nyugat-Magyarország
régió.
Az ingyenes vásári tombola fő díjai
között kétszemélyes külföldi út,
nagy értékű utazási utalványok,
továbbá két- vagy négyszemélyes balatoni családi nyaralás is van, további
25-30 izgalmas nyeremény mellett.
A Gesztenyés udvart, a házasságkötő termet és a báltermet
megtöltő kiállítók között megtalálható lesz a legtöbb fehérvári
utazási iroda, a város és a megye,
a Nyugat-Balaton és a Nyugat-Magyarország régió gazdag turisztikai
kínálata, de érkezik kiállító Sopronból, Körmendről, Zala megyéből, Szegedről, Hajdúszoboszlóról
és Nyíregyházáról is.

A kiállítás megtekintése ingyenes.
Nyitva tartás: szombaton és vasárnap
10-től 17 óráig.
Bejárat a Jókai utcából, a Gesztenyés
udvar felől.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét tele van váratlan fordulatokkal és meglepetésekkel. A szélsőség jellemzi. Ezért tehát legyen fokozott körültekintéssel az Ön számára fontos dolgokban,
hogy spontán tudjon jól reagálni a történtekre.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyobb hangsúlyt kapnak a szív dolgai a hét során.
Több olyan kérdésben egyetértés születik párja és
Ön között, ami eddig kerülgetett téma volt. Gördülékenyebben mennek a dolgai. Bátran tervezhet!
Több szabadságra, szabad mozgásra vágyik és egy
kis lazításra.

FehérVár
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Megkezdődött a Kaszap-emlékév
Száz éve született, nyolcvan éve halt meg Kaszap István

Az egykori ciszteres tanuló, kiváló sportoló
fiatalember hittel fordult Istenhez, hiába támadt
rá a végzetes kór. A Székesfehérvári Katolikus
Egyházmegye, a jezsuita rend, a ciszterci rend
és a Máltai Szeretetszolgálat emlékévet tart
2015-ben.

Kaszap István elfogadta Isten kegyelmi
ajándékait, és elfogadta a szenvedéseket jelentő kereszteket is – nyitotta
beszédét a Prohászka templomban
Spányi Antal katolikus megyés püspök szerdán, március 25-én, Kaszap
István századik születésnapján.

Kaszap István tanulási gondjait
leküzdve indította újra rövid életét,
és jelesen végezte ciszterci gimnáziumi tanulmányait. Életét Istennek
felajánlva lépett be a jezsuita rendbe.
Az ifjú kicsattanó egészségnek
örvendett, amit jól bizonyított, hogy
tornászbajnoka volt városának.
Aztán egy mandulagyulladás ágynak
döntötte. Hite ekkor mutatkozott
meg a legerősebben.
„A Te szent akaratod az én nyugodalmam és egyedüli boldogságom.”
Szent Teréznek ezt a gondolatát
tűzte ki ágya fölé Kaszap István, aki
betegségében megélhette a purga-

Fotók: Kiss László

Nagy Zoltán Péter

Életében is példa volt Kaszap István, a Dunántúl ifjúsági tornászbajnoka

tóriumot, és fiatalon, húsz évesen
visszaadta lelkét az Úrnak.
Hozzá fordulnak sokan, hogy fohászkodjon Istenhez gyógyulásért, megtartásért. A sírjánál elhelyezett emléktáblák arról árulkodnak, a tornászbajnok,
ifjú ciszteres tanuló, jezsuita szerzetes
meghallgatja a kéréseket.
Kaszap István elköteleződésének lényege az, hogy el tud engedni valamit, el
tudja engedni legszebb álmait – hívta
fel a zsúfolásig telt Prohászka templom
fiataljainak figyelmét Forrai Tamás, a
jezsuita rend tartományfőnöke.

Kaszap István sírjánál százak emlékeztek

Az ünnepi szentmisét Spányi Antal
celebrálta, aki elmondta, hogy
imájukat Kaszap István boldoggá
avatásának szentelik. Az áldozások
után az egyházmegyei főpap megáldotta a Páger Bernadett által készített
zászlót, amit a művésznő az emlékév
tiszteletére adományozott. A tisztaság
és egyszerűség hívja a fiatalokat, és a
szívek formájában megjelenő szeretet
– beszélt az emlékév zászlajáról Páger
Bernadett. A Kaszap István-emlékév
fővédnöke Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottságának 194/2015.
(II. 26.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában lévő
alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:
Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Jancsár u. 35.
4/1.

67 m2

2+2

összkomfortos

36.850,-

Oskola u. 8.
fsz. 2.

42 m2

2

komfortos

26.250,-

Zombori út 10.
fsz. 4.

27 m2

1

komfortos

18.225,-

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága
Érdekel a szépségipar, a test megszépítése? Változatos, kreatív, jól
jövedelmező szakmára vágysz? Esetleg álláskereső vagy?

Alapozd meg a jövőd, mi segítünk!

HERR-DÁN

a szépségszakmák elkötelezettje!
SZÉKESFEHÉRVÁRON 2015. ÁPRILISBAN
INDULÓ
TANFOLYAMAINK

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?
 Gyakorlatorientált, gyorsan hasznosítható képzések kínálata

Szakács – 2015.04.11.
Boltvezető – 2015. 04.11.
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó – 2015.04.11.
Vendéglátó eladó – 2015. 04.17.
Logisztikai ügyintéző –2015.04.17.
E-001041/2015

Sminktanfolyamok – 2015.04.11.
3D műszempilla hosszabbító – 2015. 04.11.
Kézápoló és műkörömépítő – 2015.04.04.
Lábápoló – 2015. 04.17.
Gyakorló kozmetikus – 2015.04.25.
Gyógy- és sportmasszőr – 2015.04.17.

Közbeszerzési referens – 2015.04.17.

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?





Gyakorlatorientált, gyorsan hasznosítható képzések kínálata
Valódi tantermes, interaktív oktatás, a szakma kiválóságaival
Hétvégi, oktatási időpontok
Kamatmentes részletfizetés

 Szaktantermi, interaktív oktatás a szakma kiválóságaival
 Hétvégi oktatási időpontok
 Kamatmentes részletfizetés

JELENTKEZZ MOST !
Online: oktatasszervezes@herr-dan.hu
Telefonon: +36 30 757 6851
www.herr-dan.hu

JELENTKEZZ MOST !

online www.nomina3p.hu

vagy telefonon +36 30 757 6851

A Depónia Nonprofit Kft.

beszerző munkakörbe,
„B” típusú jogosítvánnyal,
gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres
Előny:
targoncakezelői végzettség,

Fotó: Kiss László

Cím

gépalkatrész beszerzésben való jártasság

Jelentkezni 2015. április 10-ig,
fényképes önéletrajz küldésével
a munkaugy@deponia.hu
e-mail címen lehet

Séllei Erzsébet
A békés, barátságos Nagy Lajos király uralkodásának negyven évéből huszonhatot háborúk
viselésével töltött. Apjának, a nápolyi Károly
Róbert királynak kívánságát teljesítve Nápoly
megszerzése érdekében beáldozta a magyar
kincstár összes vagyonát – minden eredmény
nélkül. Hittérítő balkáni hadjáratai is vitték a
pénzt zsákszámra, hiábavalóan. Mennyi maradandót lehetett volna teremteni a bányáink
által ontott aranyból, ezüstből! A horvát és
dalmát városok magyar korona alá terelése
a régi magyar birtokok visszaszerzésének
jegyében történt, és a Nápolyhoz közel kerülés
érdekét szolgálták. Az erre irányuló erőfeszítés
haszna elvitathatatlan: a szépséges, csodás
világ magunkénak tudásán túl a kereskedelem
szárnyaló fellendülését hozta a dél-nyugati
terjeszkedés.

Lovagkirályunk, Szent László
váradi sírjánál tett ígéretéhez híven
Nagy Lajos a nem római katolikus
vallásúak megtérítését kötelességének tartotta. A kereszténység a Római birodalomban született. A birodalom kettészakadása a vallásban
is megosztottságot eredményezett,
amit máig nem sikerült helyreállítani. A keleti-nyugati egyház közötti
különbségek kiéleződtek. A Balkánon a szerbek, románok, bolgárok
a görögkeleti vallást követték,
hallani sem akartak a katolicizmusról. Őket „csak” szakadároknak
tekintették. A bogumilok voltak a
térség „igazi” eretnekjei, legfőképpen a bosnyákok által terjesztve a
tanokat, mely tény szálka volt Nagy
Lajos szemében. Közös szálka a
pápa és a görögkeletiek szemében
is. A bogumilok az egész földi
világot a sátán művének tekintették. Nagy Lajos ezért felesége,
a bosnyák Erzsébet népe ellen is
háborút viselt. Balkáni hittérítő – és
a hűbéri állapotok fenntartását célzó – háborúinak egyik nem várt és
nem kívánt következménye az lett,
hogy e népek két tűz közé kerültek.
Az erőszakos katolikus hittérítők
és a vallási kérdésekben türelmesebb törökök közé. A balkáni
népek Lajos-ellenes szövetségre
léptek egymással, és a törökök felé
húztak. Török adófizető lett Bizánc,
Szerbia déli része, de Havasalföld
is törökbarát politikát folytatott.
A hűbéresnek tekintett területek
határaihoz így kerültek a törökök
egyre közelebb. Lajos a legrosszabb
időben ismét megzsarolta a kisebb
balkáni államokat azzal, ha nem
térnek át a római katolikus hitre,
nem várhatnak majd segítséget a
magyar királytól. Ennek a fenyegetésnek nem volt semmi értelme, az
érintett népek ragaszkodtak saját
vallásukhoz és egyházukhoz. A Balkánt a török hamarosan „bedarálta”, és ötszáz évre berendezkedett.
Innen már csak egy ugrás volt Európa belseje. A kialakult kedvezőtlen helyzetért egyértelműen Nagy
Lajos király volt felelős, nem látott
távolabb erőszakos hittérítő elképzeléseinél és szokásainál. Lajos
halála után az egész problémakör
a következő királyra, Zsigmondra
szakadt. A Mohácsi vész felé tartó
út itt kezdődött.

Történelem

Középkori hittérítés
Litvániáról még nem is szóltunk.
Lajos uralkodásának kezdetén
a pogány litvánok ellen védte a
keresztény hitet, akár az asszonyok
és gyermekek legyilkolása árán is.
Fontosabbnak tartotta a vallást,
mint az emberi életet. Csak be kell
kapcsolni a televíziónkat, hogy a
mai vallásháborúk eszközeit látva
elképzeljük az akkori hadjáratot.
Szerencsére a harcokat zsoldos
katonákkal vívta külföldi harcte-

Más volt az értékrend. Nagy Lajos
célja a pápai érdekek érvényesítésén túl az volt, hogy egy kiterjesztett területű, hatalmas Magyarországot hagyjon utódaira, melynek
határát legalább három tenger,
a Fekete-, a Tirrén- és az Adriai-tenger mossa. De kire? Katalin
nevű leánya halt meg először, még
menyasszonysága idején. Neki
épült a romkertbeli kápolna, mely a
család tagjait később magába zárta.

reken, míg itthon béke honolt. A
Balkánon Lajos nem érhetett el eredményt, mert abban a káoszban, ami
ott uralkodott, egy idegen, magyar
király a legjobb akarattal és képességekkel sem tudott volna rendet
teremteni.
Az pedig tudvalévő, hogy óriási
távolságban a helyben lévők akarata
ellenében nem lehet tartós uralmat
létrehozni. De Lajos életének utolsó
szakaszában is folytatta hittérítő
tevékenységét. Az összes balkáni
államba szerzeteseket küldött, akik
erőszakos módon jártak el, kiváltva
a balkáni lakosság ellenszenvét. Újra
nekiesett Litvániának is.
Úgy tűnik, Lajos király értelmetlenül
szórta szét Nagybánya és Körmöcbánya kincseit és a kincstár vagyonát.
A történetírók azonban védelmükbe
vették a király személyét, állítva,
hogy a XIV. században a királyi
hatalom tekintélyéhez, Magyarország érdekeihez hozzátartozott az
erőfitogtatás akár a földesurakkal,
fejedelmekkel, királyokkal, akár
Velencével szemben is.

Középső leánya, Mária magyar királynő fiatalasszonyként, terhesen
lovasbalesetet szenvedve elhunyt.
Hedvig nevű harmadik leánya még
25 éves sem volt, amikor az első
szülésbe belehalt.
Lajos az országunkban élő zsidókat
is a katolikus hitre akarta téríteni.
Amikor pedig szándéka a zsidók
„megátalkodott makacsságán”
elbukott, elűzte őket. Az elűzött
zsidó kereskedőket Ausztria és
Csehország fogadta be. Aztán évek
múlva, amikor az ország gazdasága
hanyatlani kezdett, visszakönyörögte őket.
Szent István királyunkról feljegyezték, hogy fia halála után a
napok legnagyobb részét bazilikánk altemplomában, csendesen
szemlélődve, készülődve töltötte.
Idős korában Nagy Lajos figyelme
is a túlvilági létre készülődés felé
fordult. Úgy hírlik, hogy a ferencesek csuháját viselte, elbújt a fejére
borított nagy csuklya mögé. Életének végét vezeklőként várta.
Lajos halálakor legkisebb leánya,

Fotó: wikipedia.org
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Hedvig nyolcéves volt. A lengyel
trónt ő örökölte apjától. Hedviget
1384-ben koronázták meg, tízéves
korában, elszakítva szeretett osztrák vőlegényétől, akire a lengyelek
nem tartottak igényt. A szomszédos pogány Litvánia már fenyegette
az országot. A litván nagyherceg,
fejedelem, II. Jagelló Ulászló házassági szándékkal érkezett a lengyel
udvarba. A litván és lengyel nép
egyesítésével Kelet-Európa egyik
legnagyobb hatalma alakult ki.
Hedvig Isten akaratát látta a házasságban. Ő lett a litvánok keresztény
hitre térítésének pártfogója, aki a
kegyelmet és türelmet hangsúlyozta
apja és férje erőszakos módszereivel szemben. Nem engedte, hogy
a katolikus hit elfogadásában még
kételkedőktől elvegyék jószágaikat.
Szorgalmazta a meggyőzés elvét a
kereszteléseknél, és a litván papság
kiművelését. Kollégiumot alapított
litván teológusok számára. Krakkóban teológiai fakultás megindítását kezdeményezte. Amikor első
gyermekének születésekor elhunyt,
a lengyelek nem külön kriptába,
hanem a krakkói Wawel székesegyházának oltára alá temették.
Mindenhol szentként és szentek
társaságában ábrázolták. Szentté
azonban csak II. János Pál avatta.
Hedvig huszonöt éves korában halt
meg, de uralkodásának tizenöt éve
alatt felnőtt a feladathoz. A lengyelek körében ma is a legnagyobb
tiszteletnek örvend. Úgy tűnik,
neki sikerült szép szóval, a szeretet
és türelem erejével elérnie azt, amit
Nagy Lajosnak fegyverrel sem: a
pogány litvánokat katolikus hitre
téríteni. Mivel pedig Visegrádon
töltötte gyermekkorát, a magyarok
– iránta érzett megbecsülésből – a
Duna-kanyar védőszentjeként tisztelik. Nem ő az egyedüli a magyar
származású királylányok sorában,
aki példás életével kiváltotta más
népekből a magyarság iránti tiszteletet, és emléke évszázadokon át
fennmaradt. Skóciai Szent Margit
is közéjük tartozik. Róla is megemlékezünk majd.
Lajos a gótikát hagyta ránk a
székesfehérvári Oskola u. 6. szám
alatti épületben. A ház kapualjában
XIV. századi háromtagú szegmentaíves ülőfülke maradt, vele szemben gótikus pincelejárat és ablak.
Mindez arról tanúskodik, hogy
az újbort a szőlősgazdák – a bajor
városok termelőinek házi borkiméréséhez hasonlóan – a középkori
Fehérváron is kimérhették házaik
kapualjában.
Padovában, a Szent Antal bazilika
mellékkápolnájában látható egy
Szent Jakabról készített freskósorozat. A freskó készítője az asturiai
király képében Nagy Lajost személyesítette meg három jelenetben: a
szobájában, amikor alszik, a trónján ülve és várostrom közben. Liliomos címere és strucctollas sisakja
utal kilétére. A képek megrendelője egy Lajos király udvarában
járt padovai főúr, aki így köszönte
meg a király ajándékát. Fia pedig
hálából felvette az „Ongaro”, azaz
magyar nevet.
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Egy gyermekorvos Szent István nyomában
Schéda Szilvia

Az orvoslásnak miért éppen a gyermekgyógyászat és genetika területét választotta
hivatásául?
Egyetlen napig szülész is voltam, de annak hátat fordítottam, mert elcsábított
a gyerekek őszintesége és az a meghitt
hangulat, ami a gyerekosztályon
uralkodik. Azóta ezt a pályát művelem.
1970-ben végeztem, 1977-ig voltam
Dombóváron a gyermekosztályon, majd
Fehérvárra kerültem. A genetika iránti
érdeklődésem egy személyes sikerrel
kezdődött. Egy vizit alkalmával egy
kisbabát látva a többieknek nem ötlött
fel, hogy a gyermek Down-szindrómás
volt. Még nem voltam szakorvos, de a
diagnózist sikerült bizonyítani. Akkor
derült ki számomra, hogy vonzódom
ehhez a területhez, és van egy kis
érzékem ahhoz, hogy a diszmorfiás
kisgyerekeket nagyobb figyelemmel
szemléljem.
Az országban elsőként ön is azok között
volt, akik elterjesztettek egy számítógépes diagnosztikai rendszert genetikai
problémák, valamint ritka és nehezen
diagnosztizálható betegségek feltárására.
Ez a rendszer egyedülálló az országban.
Milyen pontossággal tudják felismerni az
eltéréseket ennek segítségével?
Húsz-huszonöt évvel ezelőtt egy
kezdetleges számítógéppel elkezdtük
kézikönyvekből bevinni egy adatbázisba a tüneteket és a hozzájuk tartozó
betegségeket. Vannak egyértelműbb
és egyszerűbb genetikai betegségek,
amelyeket akár öt vagy tíz tünet alapján
kellő határozottsággal meg tudunk
nevezni. De akadnak olyan nem
teljesen specifikus tüneteket mutató
kisgyerekek vagy felnőttek, akiknél
nem lehet száz százalékos biztonsággal
kimondani, mi a bajuk. Ilyenkor további vizsgálatok során nyer bizonyítást a
feltételezés – vagy éppen elvetik azt.
Hogy éli meg magánemberként, hogy
naponta beteg gyerekekkel találkozik?
A gyermekrendelés során szerencsére
kevés a tragikus eset. Persze nagyon
sok félős és sírós gyermekkel találkozunk. A segítő szándék uralkodik
az emberben, próbálunk nyugalmat
sugallni feléjük. Nekünk sem öröm,
amikor valakit meg kell bökni, de mégis örömmel szemlélem, amikor látom
az apróságok cseperedését.
Mi történik akkor, ha genetikai problémákat észlel? Hogyan tudja a szülőkkel
megbeszélni a problémát?
Igyekszem megteremteni velük a kapcsolatot és oldani a félelmüket. Nem
hinném, hogy az a legfontosabb, hogy
egy pontos diagnózist mondjunk az
első alkalommal. Időt kell hagyni a szülőknek, hogy megérlelődjön bennük,
szeretnék-e tudni, mi az az adott betegség, esetleg prognosztizáljuk, hogy mi

Fotó: Kiss László

Wilhelm Ottó neve bizonyára nem ismeretlen a
fehérváriak körében, hiszen gyermekgyógyászként
és genetikusként évtizedek óta nap mint nap jelen
van családok százainak életében. Azt azonban csak
kevesen tudják róla, hogy hivatása mellett egy másik
szívügye is munkálkodásra ösztönzi. Szabadidejében
tollat forgat, íróként igyekszik az emberek tudáskörét bővíteni, emellett pedig verseket formálva ápolja
Szent István hagyományát. Az elmúlt évtizedekben
számos kezdeményezést tett Wilhelm Ottó annak
érdekében, hogy városunk méltón emlékezzen
államalapítónkra.

várható, amikor idősebb lesz. Ha ezzel
beérik, akkor itt meg is állhatunk.
Végigkíséri az érintett családok életét?
Az utánkövetés egy módszere is a mi
szakmánknak. Ha nem jutunk megnyugvó álláspontra, akkor újra és újra
kell, hogy lássuk a gyermeket, hiszen
sokat változnak. Amikor kisdedekké
válnak, nagyon sok apró tünet eltűnik,
mások pedig jöhetnek helyette. A
mozgásukat, értelmi fejlődésüket is követnünk kell, és meg kell határoznunk,
hogy ezeken a területeken van-e eltérés.
Hogy kell elképzelni egy gyermekorvos
mindennapjait?

A rendelői munka a szülők részéről
többé-kevésbé ismert. Ez a mi érintkezési pontunk a szülőkkel, ebbe úgyahogy bele is látnak. Emellett van még
tanácsadásunk, amikor az egészséges
kisgyerekekkel foglalkozunk. Ilyenkor
védőoltásokat, tanácsokat adunk,
emellett akad iskolaorvosi feladat is.
Meg kell látogatnunk az újszülötteket
is, és alkalmanként, ha hívnak, ki kell
menni súlyosabb beteg gyerekekhez. A
genetikai rendeléseket másodállásban,
hetente egyszer végzem.
Úgy tudom, hogy az önhöz ellátogató
szülőknek sokszor ad írásos tudnivalókat

annak érdekében, hogy egy-egy betegséget
elkerüljenek, vagy tisztában legyenek azzal,
hogy bizonyos helyzetekben mit kell tenni.
Bevált ez a módszer?
Úgy ítélem meg, hogy igen. A szülők
a rendeléseken nem tudnak egyszerre
mindent megjegyezni, ezért az a meggyőződésem, hogy a leggyakoribb és
legegyszerűbbnek mondható esetekben
felér legalább egy személyes konzultációval, ha az ember leírja a teendőket.
Így otthon is tudják, hogy mi a dolguk,
ezzel nagyban hozzájárulhatnak maguk
is a gyermek gyógyulásához. Nem az én
érdemem, ha egy gyermek meggyógyul,
hanem a szülőké és a természeté. Az
ismeretet nekünk muszáj közvetíteni,
mert sajnos betegségtant vagy egészségtant nem igazán tanítanak.
Mindennapi munkája mellett számos
ismeretterjesztő cikke, könyve is megjelent,
hogy növelje a laikusok tudását.
Úgy látom, hogy akik a környezetemben élnek, muszáj, hogy a felmerülő problémákhoz nyitottabban és
közvetlenebbül tudjanak viszonyulni.
Ha az ember ad az ismereteiből, attól
nem lesz szegényebb, inkább növeli a
bizalmat a beteg és az ismeretterjesztő
cikket megfogalmazó személy között.
Az egészségügyi műveltség is rendkívül
fontos napjainkban.
Az orvosi rendelőben főleg a gyermekek
testi állapotával foglalkozik, de könyveiben
kitér arra, ami mögötte van: a lélek kérdéskörét is boncolgatja.
Amikor egy kisgyermek bejön a
rendelőbe, elsősorban szeretném
elnyerni a bizalmát. Szeretem, ha leül
az anyukája ölébe, mert így megmarad
a harmónia az édesanya és a gyermek
között, és elvisel engem is. Számos
trükköt is megpróbálok alkalmazni,
hogy feloldjam a félelmet. A vírusos
vagy bakteriális fertőzéseket kevésbé
befolyásolja a lélek, de számtalan olyan
betegséggel találkozom, ahol rendkívül
fontos tényező. Lehetőségem adódott
arra, hogy összegyűjtsek erről bizonyos
anyagot, és megfogalmazzam, amit
idáig nem igazán találtam máshol ilyen

Zádori Gábor:

Szent István utolsó imája
Mennyei királynő
gyónni jöttem hozzád,
ne takard el orcád,
fogadd gyarló szolgád.

Ma már nem álmodom,
már kijózanodtam,
nem hevít a tettvágy,
szenvedély nem lobban;

mert a hívő ember
ha dönt: égre tekint,
szolgálja a törvényt,
elfogadja a kínt….

Hittem-e eléggé
fiad igaz útját,
irány mutatását,
szeretetből példát?

pislákol a gyertyám –
számot kéne vetni;
ideje a mentség
köntösét levetni….

A Tejút kapuján
áradt ide lelkünk,
hogy a Teremtőtől
feladatot leljünk,

Ellenséget öltembűn-e ez, vagy szükség?
Használtam hatalmam –
mar a keserűség.

Őseinknek hitét,
példáját tagadtam;
bizalmamba inkább
idegent fogadtam…

általunk nyújt példát
s kér a Mindenható:
„ Ember, ne árts másnak,
ne légy bűnre hajló!”

Levedlettem-e már
a gőg öntelt kérgét;
tetteimről mit vélsz:
hívság, bűn, vagy érték?

Nimród és Atilla
tagadva követlek,
kiknek a Nap-Isten
alapja hitüknek –

Mennyei királynő
most, utamnak végén
közvetíts fiadnak
míg tiszta az elmém:

Egész életemben
vívódtam magammal,
hogy ki utam szabja:
ördög-e, vagy angyal?

Nekem Isten a Nap,
fényes és teremtő –
Mindegyikünk hite
égiektől függő,

Krisztus volt a példám,
egyháza eszményem,
nemzetem a sorsom –
ezekért ítéljen.
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módon megfogalmazva. A szeretet
gyakorlata című könyvemben különbontottam a gyermek- és felnőttkort.
Próbáltam a törődés fontosságáról írni
különböző életkoroknak megfelelően.
Az És a te lelked? című írásomban pedig a lélek lényegének megismerésére
igyekeztem kísérletet tenni.
Az ön neve az utóbbi években felmerült egy
fogyókúrás sütemény előállítása kapcsán
is. Honnan jött az ötlet? Bevált a süti?
A genetikai rendeléseim mellett
évtizedek óta foglalkozom túlsúlyos
gyerekekkel. Ez egy olyan társadalom-egészségügyi probléma, amivel,
mint gyakorló orvos nagyon sokszor szembesülök. Úgy látom, hogy
valamiféle segítséget kell nyújtani
azoknak, akik nem jól válogatják meg
az étrendjüket. Ezt a süteményt nem
tartom csodaszernek, de egy lehetőség
arra, hogy csökkenjen az étvágy. Olyan
anyagokat tartalmaz, amelyek nem
igazán szívódnak fel. Megköti a savat,
és természetes édesítőszert tartalmaz,
ezzel könnyebben elérheti a célját a
fogyni vágyó személy.
Szakmai munkája elismeréseként 2012-ben
Prof. Dr. Romhányi-díjat kapott. Hogy
hatott ez a további munkájára és mire
ösztönzi a jövőben?
Nagyon meglepődtem, amikor Derényi
Gábor, a Magyar Orvosi Kamara elnöke
jelezte, hogy kiszemeltek erre a díjra,
annál is inkább, mert engem is tanított
a „mester”. Nagyon meghatódtam,
és megtiszteltetésnek éreztem, hogy
méltónak találtak erre a kollégák. Úgy
érzem, talán helyes az az irány, amit
képviselek, és amíg csak lehet, próbálom ezt folytatni.
Az életének van egy másik „szerelme” is:
Szent István emlékének ápolásáért több
kezdeményezése is volt városunkban.
Az embernek nem csak anyagi környezete van, hanem szellemi, kulturális
és interperszonális kapcsolatai is, és
nem mindegy, milyen közegben élünk.
Amikor ’77 után Fehérvárra kerültem,
kerestem a lehetőségeket, hogy egyrészt a családom közérzete megfelelőbb
legyen, másrészt, hogy olyan emberek
közé kerüljek, akik hasonló véleményen vannak: van hazájuk, vannak
érzelmeik a társadalmi beilleszkedés
kapcsán. Ez volt az indíttatás. Azt
szerettem volna elérni, hogy fogjunk
össze, és próbáljunk meg – az akkori
közegben is – magyarnak lenni. Történelmünk, kultúránk, hagyományaink, alkotásaink inkább büszkeséget
kellene, hogy sugalljanak. A hazaszeretetet nem szabad hagyni elenyészni,
állandóan táplálni kell, különben
elsorvad. Így sikerült elérnem, hogy
a Romkert mellett elhelyeztek három
nagyméretű történelmi emléktáblát a
Székesfehérváron koronázott királynék, a magyar származású királynék
valamint az Árpád-házi királyok előtt
tisztelegve. Emellett a magyar Szent
Korona kerámia másolatát adományoztam a városnak. 1996-ban pedig a
Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei
Szervezete alelnökeként a Honszeretet
Nyári Egyetem megszervezését szorgalmaztam, hogy próbáljuk egy kicsit
felrázni és összetartásra buzdítani a
hasonlóan gondolkodókat. A mai Koronázási Szertartásjátékok elődjét több,
mint tíz évvel ezelőtt sikerült első ízben
megvalósítani városunkban a megye
támogatásával. Ekkor a város főterén
III. Béla koronázási szertartását adta
elő a veszprémi Pannon Várszínház
társulata. Büszke vagyok, hogy sikerült
tevékenyen részt vállalnom ezek megrendezésében.

Fiatalabb korában is írt már verseket,
azonban később államalapítónk olyannyira
megihlette, hogy költeményeinek központi
témája lett.
Kamaszkorában az embernek mindenféle teljesítési vágyai vannak. Amikor szép
verseket hall, először csak csodálkozik,
utána pedig felvetődik benne, hogy neki
is van fontosnak vélt mondanivalója.
Megpróbáltam ezeket formába önteni, de
aztán valahogy elhagytam ezt a szokásomat. Amikor a harmincas éveimet
kezdtem taposni, megint előjött egy belső
kényszer vagy zaklatottság. Gyűjtögettem, szelektáltam, utólag farigcsáltam
rajtuk, és amikor elérkezett egy bizonyos
mennyiség, akkor úgy gondoltam, legalább a gyermekeimnek átnyújtom, hogy
valami „adalék” maradjon az apjukról a
későbbiekben.

1998. augusztus 14-20-ig zajlott
egy Szent István-hét, akkoriban
még a Magyarok Világszövetsége
Fejér megyei szervezetének voltam
az alelnöke. Ott javasoltam ennek
megrendezését, ahol a koronáról
szóló tanácskozások is zajlottak.
Szent István minden hazáját szerető embernek példakép kell, hogy
legyen. Azok az anyagok, amiket
keresgettünk, kevésbé érik el a mai
embereket. Hiányérzetem támadt, és
azóta, amikor tisztázandó érzéseim,
gondolataim támadnak, megpróbálom ebből a szemszögből leszűrni.
Szent István annyira kulcsfontosságú alakja volt a történelmünknek,
hogy méltán gondolja az ember: az ő
kultuszát ápolni kellene. Nyilván van
egy ilyen indíttatás is. Amellett, hogy
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vallásos királyunk volt, háborúkat is
viselt, ahol emberi életeket is kioltott
a magyar birodalom érdekében.
Krisztus követőjeként csak a szeretet
és az emberek közötti harmónia volt
a taníttatása, ugyanakkor mégis mást
is kellett tennie. Ilyenfajta dilemmák
is foglalkoztatnak, ezek adnak ihletet
egy-egy versem megfogalmazásánál.
Legtöbb verse a „Csak azért is tánc” című
kötetében olvasható, melyet Zádori Gábor
szerzői néven írt. Miért szükséges, hogy
álnevet használjon művészi tevékenysége
során?
Nem akartam, hogy a szakmai munkám során megjegyzéseket kapjak, és
hiú, hivalkodó embernek tartsanak. A
hivatásom és az írás is egyaránt fontos
számomra, de szeretném ezt a két területet egymástól elkülöníteni.
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Gyereksarok
Bogyó és Babóca bábkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Megtekinthető: április 13-ig.
Shaun, a bárány
Március 28. 10 és 16 óra, április 4.
10 és 16 óra Barátság mozi
Magyarul beszélő angol-francia
családi animációs film, 85 perc,
2015.
Tavaszi játszóház
Március 28. 10 óra Vörösmarty
Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtára
Húsvéti készülődés 10-12 óráig.
Divertimento – zenés húsvéti
készülődés
Március 28. 10 óra Szent István
Művelődési Ház
Játékos zenei foglalkozások
gyerekeknek 5-től 14 éves korig.
A foglalkozás vezetője: Szabó
Adrienn.
Szombati Matiné a múzeumban
Március 28. 14 óra Szent István
Király Múzeum, Országzászló tér
Húsvéti készülődés Bodzsár
Nórival.
Égen és földön
Március 29. 10 óra Koronás Park
Egész napos fergeteges kaland,
melynek során megtudhatjuk,
min törték a fejüket a középkor
tudósai. A kis tudósok felfedezhetik a régmúlt tudományos vívmányait, és átélhetik a nagy földrajzi
felfedezések kalandjait is.

Programajánló

2015. március 26.

Tavaszi nyüzsgés az ünnep jegyében
Programok március 27-től április 5-ig

Schéda Szilvia

Március 27. péntek

Népi kézműves alkotóházak
és műhelygalériák II. országos
hétvégéje
Március 27-29. Mesterségek Háza,
Rác u. 20.
Az országos szakmai programsorozat részeként a M-ART Egyesület
tagjai és a Művészetek Háza szakkörvezetői tartanak foglalkozásokat. Minden nap más-más műhely
mutatkozik be.

Húsvéti készülődés
15.30 Kisfaludi Közösségi Ház
Tojásfestéssel, képeslapok és
tavaszi koszorú készítésével várnak
minden érdeklődőt.

Jógaóra
Március 27., 30. és április 3. 17 óra
Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja
a mozogni vágyókat. Az Alba
Pont Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda Női Klubjának
jógaórájára kényelmes öltözetben,
polifoammal érkezzenek!

„Jutok majd”
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
Bardocz Éva önálló estje.
2001: Űrodüsszeia
Március 27. és 28. 20 óra, március
30. 15 óra és április 1. 15 óra Barátság mozi
Feliratos amerikai sci-fi, 141 perc,
1968. Szereplők: Keir Dullea, Gary
Lockwood, Leonard Rossiter.

prosztatadaganat. Az urológiai
vizsgálatok mellett ingyenes vércukorszint-, koleszterin- és vérnyomásméréssel várják a résztvevőket
a Humán Szolgáltató Intézet
munkatársai.

A VI. Fehérvári Versünnep válogatója
10 óra Szent István Művelődési
Ház
A város és térsége legjelentősebb
tehetséggondozó, értékközvetítő
programját a Fehérvár Médiacentrum Kft. a Székesfehérvári
Egyházmegyével, Székesfehérvár önkormányzatával, a Szent
István Művelődési Házzal és a
Vörösmarty Színházzal közösen
rendezi 9-13. osztályos diákok
számára. A döntőre április 12-én
kerül sor.

Szegény Tóbiás
Március 29. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Élő zenés bábelőadás.
Húsvéti családi nap
Április 4. 10 óra Koronás Park
Egész napos családi program
egyebek mellett tojásdíszítéssel és
-kereséssel, dekorációkészítéssel,
népi játékokkal, locsolóversmondó versennyel valamint Farkasházi
Réka gyermekkoncertjével.

V. Öreghegyi Bormustra
16 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Zártkörű rendezvény, csak bormintát leadó bortermelők számára.

Húsvéti tojáskereső verseny
Április 5. 15 óra Királyok Parkja
Élő zenével, játékkal várják az
érdeklődőket. Lesz 8000 db
műanyag tojás, tele cukorral.
Ajánlott korosztály: 2-12 évesek.

Március 28. szombat

Szűrőnap férfiaknak
8 óra Család- és Nővédelmi Központ (Várkörút 8.)
Elsősorban azokra számítanak,
akik elmúltak 50 évesek és eddig
nem vettek részt szűrővizsgálaton,
vagy az utolsó részvételük óta eltelt legalább 2-3 év. Várják azokat
a 40. évüket betöltött férfiakat is,
akiknek családjában előfordult

Tojásfestő-maraton
10 óra Fehérvári Kézművesek Egyesületének Háza (Rác utca 27.)
A családi programon kézművesek
váltják egymást, és mutatnak más
és más tojásdíszítő eljárásokat,
népi hagyományost és újakat is.
A tojások díszítése mellett lehet
készíteni különféle lakásdíszeket,
húsvétra szánt ajándékokat, tojástartókat népi kézműves technikákkal csuhéból, gyékényből,
vesszőből.

Bepillantás az órák rejtelmeibe
Húsvéti forgatag a Fertőzugban
Húsvét alkalmából egész napos családi
programmal szeretne kedveskedni
látogatóinak a Fertőzug Szabadidőpark
(Székesfehérvár – Börgöndpuszta,
Tó sor). Április 4-én 10-től 16 óráig
várják a családokat arcfestéssel,
ugrálóvárral, tombolával, kézműves
foglalkozásokkal. 11 és 15 órakor
tojáskeresést tartanak a legkisebbeknek finomságokkal, és természetesen
az állatsimogató is nyitva tart 9 óra
és 17.30 között. A szabadidőparkban
április 1-jétől lehetőség nyílik nyulak
kölcsönzésére is. A rendezvényt rossz
idő esetén fedett épületben tartják.
Megközelíthetőség: Székesfehérvárról
a 42-es helyi autóbusszal, autóval a
62-es főúton Dunaújváros irányában.

Ismerkedjen meg az idő múlását jelző különleges órákkal! Április 2-án, csütörtökön ismét nyitva az Óramúzeum (Kossuth udvar, Órajáték). Az érdeklődőknek
Kovács Jenő órásmester mutatja be értékes gyűjteményét. Tárlatvezetés 15, 16 és
17 órakor.

Szabad ötletek iskolája

A Föld órája

Ingyenes művészeti tréningre várják
a 16-18 éves korú, művészeti egyetemekre, főiskolákra készülő fiatalokat
keddenként 15 órától a Városi Képtár
– Deák Gyűjteménybe (Oskola u.
10.). A foglalkozásokat Vári Kovács
Ágnes, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem hallgatója vezeti.
Gyere el, csak a személyes rajzeszközödet hozd! Információ: www.
deakgyujtemeny.hu, deak@deakgyujtemeny.hu.

A világméretű önkéntes kezdeményezés megpróbálja felhívni az emberek,
vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a
túlfogyasztás okozta problémákra. Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján világszerte kapcsolják le este egy órára a fölösleges világítást, és áramtalanítsák
a különféle elektromos készülékeket. Az akcióhoz kapcsolódva a fehérvári
Terkán Lajos Csillagvizsgáló (A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.) bemutatót tart az érdeklődők számára március 28-án, szombaton este 19 órától.
Tiszta idő esetén a látogatóknak szabad szemmel és távcsővel is bemutatják a
csillagos égboltot, és felhívják a figyelmet a közvetlen környezetünkben lévő
fölösleges és zavaró fényekre, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják
az érdeklődőket.

Programajánló

közéleti hetilap
3. Székesfehérvári Utazás- és Szabadidő-kiállítás
Március 28-29. 11 óra Hiemer Rendezvényközpont
Két helyszínen, a bálteremben és
a házasságkötő teremben közel
ötven kiállító várja az érdeklődőket.

Alapfokú tojásfestő tanfolyam
Március 28. 16 óra Fehérvári Kézművesek Egyesületének Háza (Rác
utca 27.)
A három alkalomból álló alapfokú tojásfestő tanfolyam utolsó foglalkozása.

melyen részt vesz Spányi Antal
megyés püspök is. A stációkat
hagyományosan gyerekszereplők elevenítik meg, és a családok
tartanak elmélkedéseket. A zenei
szolgálatot az öreghegyi Antiochia
Zene-team látja el.

Jáky 65 gálaest
15 óra Vörösmarty Színház
Az iskola fennállásának 65. évfordulója alkalmából ünnepi gálaestet
adnak volt és jelenlegi diákok.

Vastag Csaba-koncert
20 óra Club Le Baron
Az élőzenés est folyamán a jól
ismert külföldi dalok mellett felcsendülnek az immáron platinalemezzé érett Conecto című albumról
az énekes saját szerzeményei is, de
meglepetés is várja a közönséget.

Március 29. vasárnap

Keresztút a Maroshegyen
15 óra Maroshegyi Szent Kristóf
templom
A hívő családok gyülekeznek a
maroshegyi plébánia mellett, hogy
15.30 órától keresztutat járjanak a
sóstói tanösvényen virágvasárnap,

Óraátállítás – a nyári időszámítás kezdete
Európában a nyári időszámítás
március utolsó vasárnapján kezdődik,
és október utolsó vasárnapjáig tart.
Ebből következik, hogy minden évben
más dátumra esik az igazítás napja,
de az mindig vasárnap. Magyarországon március 29-én hajnali 2-ről 3
órára kell állítani az órákat.

Megszoksz vagy megszöksz?
15 óra Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
Reklámfogyasztás és -elutasítás,
avagy mitől jó ma egy reklám? Vendégek: Haberland Attila és Ávéd
István kreatív igazgatók.

De ki volt az az Unguentaruis?
16.30 Fekete Sas Patikamúzeum
Szima Viktória előadása.
Önállás
20 óra A Szabadművelődés Háza
Mohai Tamás estje a 40 éves Ifiház
programsorozatának keretében.
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Sportnaptár
Jégkorong

Magyar Kupa-elődöntők, március
27. ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
16.30 Miskolci Jegesmedvék–Dab.
Docler
19.30 Debreceni HK–Fehérvár
AV19
Magyar Kupa-helyosztók, március
28.
15.15 Bronzmérkőzés
17.30 Döntő

Kosárlabda

Áprilisi tréfa

Számtalan táblajáték
16 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A Tigris és Eufrátesz Társasjáték
Klub születésnapi partiján játszani
invitál minden korosztályt.
Amerikai mesterlövész
Március 28. 17.45 és március 31. 20
óra Barátság mozi
Feliratos amerikai háborús filmdráma, 134 perc, 2014.

Április 1. szerda

FehérVár

Kocsis Balázs szobrászművész energikus április elsejei performanszra
hívja a művészet- és fizikarajongó
fehérváriakat a Jókai utca 7. szám elé
2015. április 1-jén 17 órára.

Március 30. hétfő
Beszélgetés Vakler Annával
18 óra Királykút Emlékház
Bakonyi István vendége ezúttal
Vakler Anna népdalénekes, zeneakadémiai tanár, Székesfehérvár
művészeti vezetője.

Március 31. kedd

Liza, a rókatündér
Március 31. 18 óra és április 2. 20
óra Barátság mozi
Magyar romantikus vígjáték, 98
perc, 2014. Szereplők: Balsai Móni,
David Sakurai, Bede Fazekas
Szabolcs. Rendező: Ujj Mészáros
Károly.

Április 2. csütörtök

Húsvéti népszokások
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nemcsak a húszéveseké a világ”
nyugdíjasklub kézműves foglalkozásának keretén belül húsvéti
készülődéssel várják az érdeklődőket. Tojás és nyúl készítésére is
lehetőség lesz.

Április 4. 18 óra Vodafone Sportcentrum
TLI Alba Fehérvár–Falco KC
Szombathely

Kézilabda

Április 3. péntek

Nagypénteki hímestojás-festés
15 óra Mesterségek Háza (Rác u.
20.)
A résztvevőket kérik, hogy festeni való főtt tojásokat vigyenek
magukkal.

Programok a víz világnapjához kapcsolódóan
1995-ben az ENSZ 47. közgyűlése március 22–ét a víz világnapjává nyilvánította.
Fejér megyében a víz értékét, védelmét
közügynek tartó szervezetek együttműködve igyekeznek felhívni a figyelmet
a víz életünkben betöltött szerepére, a
környezetvédelmi és a közegészségügyi
szempontok fontosságára. Idén is ezek
a szándékok vezérelték a szervezőket a
programok összeállításánál, melyek a
következő hetekben is folytatódnak.

Április 17. péntek
Kiírás: verseny@kodolanyi-kozepisk.hu
Szervező: Gőczéné Molnár Anikó

Verses-mesés délután a könyvtárban
A víz világnapi irodalmi pályázat
legjobbjainak előadása a Széna Téri
Könyvtárban
Április 1. szerda 16 óra
Szervező: Széna Téri Könyvtár, FEJÉRVÍZ
ZRT., KDT-VÍZIG
Megyei víz világnapi vetélkedő középiskolás tanulóknak
Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és Kollégium

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

Március 28. 18 óra Videoton Oktatási Központ
Alba Regia KSE–Százhalombattai
KE

Labdarúgás

Április 2. Főnix Sportcsarnok
19 óra Fehérvár Sped–Alba-Csavar
20 óra Four Trans–Ring-BNP
20 óra Sárépszer Kft.–Masterplast
21 óra Bádogos-Greco Pertol–
Döcös
21 óra Boiron Homeopátia–FC
Pelsotool
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Címerünk legapróbb eleme is árulkodik múltunkról, Székesfehérvár gazdag történelméről, melyből oly kevés maradt meg kő formájában. Az évszázadok során gazdagon épített
emlékekből kevés maradt a föld felett. Ezek közül is a legfenségesebb a Szent István által
alapított királyi bazilika. A XII. században itt őrizték a koronázási jelvényeket, a török
időkig a magyar királyok koronázótemploma volt, melyet számos uralkodónk végső
nyughelyéül is választott. Előző rejtvényünkben megtudhatták, akik megfejtették, hogy
kinek ajánlotta első királyunk a templomot, és az melyik helyet foglalja el Fehérvár címerében. A helyes megfejtés ez volt: ISTENSZÜLŐ, GÖRÖGÜL THEOTOKOSZ, LATINUL
DEIPARA SZŰZ MÁRIÁNAK AJÁNLOTTA. A VÁR KUPOLÁVAL FEDETT TORNYA
HIRDETI BÜSZKÉN A SZÉKESEGYHÁZ DICSŐ EMLÉKÉT.

Rejtvény

2015. március 26.

Amikor a török kiűzése után Székesfehérvár 1703. október 23-án visszanyerte egykori
jogállását és megkapta új kiváltságlevelét, a Diploma Leopoldinumban leírták címerét is,
amit megtudhatunk a rejtvény megfejtése után. De emellett megjeleníti a korona azt a
sok-sok elkeseredett harcot, véres küzdelmet, amelyek során a haza e várostól megszámlálhatatlanul sok hős életét s polgár áldozatát kívánta meg.
Március 28-án és 29-én Kedvenc kupa címmel rejtvényfejtő versenyt szerveznek a Szabadművelődés Házában, a Fürdő sor 3. szám alatt. Szombaton, az első napon 14 órakor
kezdődik az egyéni verseny, melynek kategóriái: kezdő, haladó, mesterjelölt, mester.
Vasárnap 10 órától csapatversenyt tartanak, a haladó, mesterjelölt és mester kategóriákban. A versenyre nincs nevezési díj.
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Kéklámpások

Új központban a mentésirányítás

Kék hírek

Novák Rita

Csempész cigaretta

Fotók: Kiss László

Budai Imre tizenöt éve dolgozik
mentésirányítóként, de a szolgálatnál korábban kezdett el dolgozni.
A mentésvezető érettségi után az
orvosi egyetemre jelentkezett, de
elsőre nem vették fel, ezért jelentkezett mentőnek. Aztán mint
mondta, itt ragadt. Bár két évig
mással próbálkozott, a hivatása az
életmentés lett. „Tudtam, hogy már
nem dolgozom a mentőknél, ennek
ellenére rendszeresen olyan álmaim
voltak, amelyekben vonulok. Az évek
alatt egyszerűen kialakul egy hivatástudat. Ezt sokszor nehéz megmagyarázni, persze másokon segíteni nagyszerű
érzés, még ha ez nem is mindig annyira tudatos.”
A konkrét segítségnyújtás a
vonuló személyzet esetében a
legegyértelműbb, de izgalmak
a mentésirányító központban is
vannak, hiszen a mentők helyszínre érkezéséig számos alkalommal segítenek a bejelentőknek.
A mentésirányítók mindegyike
rendelkezik mentőápolói végzettséggel, és rendszeresen vesznek
részt továbbképzéseken is, így a
beteg ellátásához akár instrukciókat is tudnak adni. A központból
például több szülést vezettek
már le, és az irányítók számos
újraélesztésben is részt vettek.
„Ilyenkor érezzük, mennyire lassan
megy az idő. Annak ellenére, hogy
mindenki gyorsan, szakmailag kifogástalanul végzi a munkáját és siet
a mentő, bizony még városon belül
is eltelik öt-tíz perc addig, amíg a
helyszínre érnek. Nehéz ez idő alatt a

Fotó: nzp

Naponta találkozhatunk beteghez siető,
szirénázó mentőautóval. A mentők szolgálata
azonban nem a vonulással, hanem az irányító
központban a bejelentések rögzítésével és
kezelésével kezdődik. A fehérvári mentőállomáson új mentésirányító központot alakítottak
ki. Mostantól ebben a helyiségben fogadják a
megyébe érkező segélykérő hívásokat, és innen
irányítják a munkát.

Szijj Péter a mentőszolgálat Fejér megyei irányítócsoportjának vezetője

bejelentőkben tartani a lelket telefonon keresztül, meg kell nyugtatnunk
őket annyira, hogy az utasításainkat
képesek legyenek követni, és ne
történjen tragédia.”
A korábbi papír alapú irányítást
váltotta fel az új, elektronikus
rendszer – mondta Szijj Péter.
Lapunknak a megyei irányítócsoport vezetője mutatta meg, hogy
működik az új rendszer. A korszerűsítésnek köszönhetően a felére
csökkent a bejelentés és a riasztás
között eltelt idő. Az új számítógépes rendszer a mentőegységek
kiválasztásában és a kikérdezésben is segíti a mentésirányítókat.
Az informatikai rendszer amellett,
hogy ki tudja választani a mentőegység típusát, azt is megmutatja,
melyik kocsi szabad, és melyik
tud a leggyorsabban a helyszínre
érni. Fejér megyében összesen

Az új megyei irányítóközpont a fehérvári mentőállomáson kapott helyet. Fejérben a mentésirányítást úgy alakították ki, hogy szükség esetén innen is lehessen a fővárosi mentőket riasztani.

huszonöt mentőkocsi teljesít
szolgálatot. Fehérváron állomásozik egy rohamkocsi, amelyben
háromfős legénység szolgál, egy
orvos illetve mentőtiszt, egy ápoló
és a gépkocsivezető. A nagyobb
városok mindegyikében van egyegy úgynevezett esetkocsi, ezeken
szintén hárman dolgoznak. Ezeket
az autókat riasztják a legsúlyosabb
állapotban lévő betegekhez. Ezek
mellett hat mentőgépkocsi és hat
kiemelt mentőegység is riasztható, ezeken két-két kolléga teljesít
szolgálatot.
A megyei mentésirányító központ
értesült elsőként a kulcsi mészárlásról. A csoport vezetője vette fel
azt a telefont, amiben a gyilkos
testvére kért segítséget. „Egy hölgy
volt a bejelentő, ijedt, elfojtott hangon
beszélt arról, hogy vérzik valaki mellette. A riadt hang többször elcsuklott,
ezért gyanús lett számomra.” Szijj
Péter a bejelentő ijedt hangjára
emlékszik vissza a leginkább, azt
mondta, ezért vette azonnal komolyan a telefont és riasztott egyből
három mentőkocsit. „Egy telefonból
nagyon sok minden leszűrhető. Amellett, amit a bejelentő elmond nekünk,
sokszor a hangsúly és a hangnem is
információt ad számunkra.”
A mentésirányítók minden bejelentést komolyan vesznek, de
furcsa telefonok azért előfordulnak.
Rendszeresek például a lázcsillapítással kapcsolatos kérdések, de
a kullancs eltávolításának módja
vagy éppen a kiütések kezelési lehetőségeit is gyakran a mentőkkel
szeretnék megoldani.
A mentésirányító központ megújítása keretében a mentőkocsikat
fedélzeti számítógéppel szerelik
fel, a szerkezet a gépkocsivezető
tájékozódását valamint a nyomon
követés miatt az irányítást is segíti.
A 44 millió forintos fejlesztés a
felére csökkenti a bejelentés és
a riasztás között eltelt időt, így a
mentő percekkel hamarabb érhet a
helyszínre, ez pedig akár még több
megmentett életet jelenthet.

Ötezer doboz adójegy nélküli
cigarettát foglaltak le a NAV
pénzügyőrei az M7-es autópályán, miután egy olasz rendszámú furgont ellenőriztek. A
jármű rakterében bukkantak
a magyar adójegy nélküli
cigarettára. A pénzügyőrök
lefoglalták az árut és az autót,
büntetőeljárást indítottak,
és ötmillió forintnyi jövedéki
bírságot szabtak ki.

Tetten ért betörő
A járőrök hétfő hajnalban a
Havranek József utcában értek
tetten egy 33 éves sárbogárdi
férfit, aki csavarhúzó és feszítővas segítségével próbált meg
bejutni egy üresen álló családi
házba. A rendőrök R. Lajost
elfogták, és a Székesfehérvári
Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók lopási
kísérlet megalapozott gyanúja
miatt kihallgatták és őrizetbe
vették.

„Szikrától a hamuig”
Az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság két korcsoportban
(8-13 év között és 14-18 év
között) alkotói pályázatot
hirdet. A fiatalok a tűzoltók
beavatkozását bemutató plakát, hanganyag, rövidfilm vagy
akár számítógépes alkalmazás
kategóriában nevezhetnek.
Fejér megyéből legkésőbb
május 29-ig kell a pályaműveknek beérkezni a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Ismerősét megverte,
de lebukott
A járőrök Székesfehérváron,
a Várfal közben igazoltattak március 24-én 19 óra 30
perckor egy 24 éves férfit,
aki néhány perccel korábban
szóváltást követően bántalmazta ismerősét. A rendőrök
a sérült férfihoz mentőt
hívtak, miközben V. Zsoltot
elfogták és előállították a
Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók
garázdaság és könnyű testi
sértés megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

„Elfelejtett” bevonulni
A Gáz utcában ellenőriztek a
rendőrök március 24-én 0 óra
50 perckor egy 24 éves helyi
férfit, akiről megállapították, hogy a Székesfehérvári
Törvényszék előzetes letartóztatását rendelte el. Az egyenruhások H. Krisztiánt elfogták
és előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra,
ahonnan büntetés-végrehajtási
intézetbe kísérték.
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Csúcsdiagnosztikai eszköz a
Szent György Kórház szemészetén

Leffelhocz Marietta

A csúcstechnológiát képviselő
eszközből a székesfehérvárival
együtt mindössze négy van Magyarországon. Rendkívül összetett
készülék, amely szinte szövettani
méretű felbontást tesz lehetővé,
és a vakságot okozó négy betegség
diagnosztizálásában egyedülálló
eredményt tud produkálni. Pontos
diagnózist ad a főként időskori elváltozások – a makuladegeneráció,
azaz a szemfenéki meszesedés, a
zöld hályog, a nagyfokú rövidlátás
és a cukorbetegség – kivizsgálása
során. A berendezés többek között
színes szövettani fotográfiák és
érfestéses vizsgálatok készítését is
lehetővé teszi, ami óriási, minőségi
fejlődést jelent a diagnosztikában és a kórházi oktatómunká-

Fotó: Simon Erika

Az elmúlt három hónapban már több száz beteg
vizsgálatát végezték el a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktatókórházban azzal az új
géppel, amely egy névtelen adományozó segítségével kerülhetett az intézmény szemészeti
osztályára. A neve elhallgatását kérő mecénás
harmincmillió forinttal segítette a Kórház
Szemészeti Osztályáért Alapítványt.

A csúcstechnológiát képviselő eszközből összesen négy található az országban

ban egyaránt. Az elváltozások
rendkívüli pontossággal, időben
észlelhetők a szem első és hátsó
szegmensében is, így a vakság
megelőzhetővé, időben kezelhetővé válik, a betegeknek pedig nem
szükséges máshova utazniuk a

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden,
ami több annál

Bejelentkezés:

06/20/9708-600
Rendelés helye:
Székesfehérvár, Fiskális u. 65.
SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. analitikus

speciális vizsgálatért. A vizsgálati
anyagok tárolásával folyamatosan
követni tudják a betegek állapotának változását, és az alkalmazott
gyógyterápiák eredményességét is
– emelte ki Dr. Tóth Jenő osztályvezető főorvos.

A diagnosztikai eszköz bemutatójára Székesfehérvár polgármestere is
kíváncsi volt. Mint mondta, mindig
öröm, ha a fehérvári kórház fejlesztéséről lehet beszámolni, különösen akkor, ha az egy ilyen mértékű
társadalmi felelősségvállalásnak
köszönhető. Cser-Palkovics András
hozzátette: az új eszköz lehetővé
teszi, hogy az itt tanuló rezidensek a legmodernebb technikával
ismerkedjenek, azzal dolgozzanak.
„Az adományozás arra hívja fel a
figyelmet, hogy a mecenatúra minden
időben fontos, a támogatók pedig az
intézményt, ezáltal a közösséget, a több
ezer beteget is segítik. Joggal lehetünk
büszkék a berendezésre, melyből ös�szesen négy darab van az országban”
– fogalmazott a polgármester.

Egy másik örömteli hírt is megosztott lapunkkal a kórház vezetősége.
Dr. Csernavölgyi István főigazgató
bejelentette, hogy a jövőben már két
egyetem oktatókórháza lesz a fehérvári intézmény, hiszen a pécsi után
a Semmelweis Egyetem hallgatói is
Székesfehérváron tanulják majd az
orvoslás gyakorlati fortélyait.

Mókuskerék helyett

Palotavárosi szűrőnapok
Ingyenes, ám bejelentkezéshez kötött
egészségügyi szűréseket tartanak a következő hetekben a Palotavárosban. A Vasvári
Pál Általános Iskolába várják azokat, akik
egészségük érdekében szeretnének részt venni
különböző vizsgálatokon, vagy meghallgatnák a
Szent György Kórház orvosait, akik előadásokat
tartanak az adott vizsgálathoz kapcsolódó
témakörben.

A szűrésekre a 30 492 6940-es
telefonszámon lehet jelentkezni.
Március 29. vasárnap, 9 és 12 óra
között: Csontritkulás-szűrés. Előadás:
dr. Pulai Judit: Ép csontokkal és ízületekkel, akár hetvenen túl is
Április 1. kedd, 16 és 19 óra között:
Emésztőrendszeri daganatok – kérdőíves szűrés. Előadás: dr. Izbéki Ferenc:
A gyomorrontástól a vastagbélrákig
Április 3. csütörtök, 16 és 19 óra
között: Érrendszeri szűrés, dietetikai
tanácsadás. Előadás: dr. Kerényi
Levente: Agyvérzés előtt és után
Április 5. szombat, 9 és 12 óra között,
valamint április 8. kedd, 16 és 19 óra
között: Stressz – kérdőíves szűrés.
Előadás: dr. Guseo András: A stressz
Április 10. csütörtök, 16 és 19 óra
között: Érrendszeri szűrés Előadás: dr.
Reiber István: Mit ne tegyünk az ép
szívért és testért?
Április 12. szombat, 9 és 12 óra között:
Végtagi érvizsgálat. Előadás: dr. Mikola József: Az érrendszer egészsége

Munkatársat keresünk

Takarító

munkakör betöltésére

Látrányi Viktória

Program indul az egészséges munkahelyekért

Tudta-e?
Az európai adatok szerint közel 146
millió táppénzes napja gyűlik össze az
embereknek, ami 15 ezer egészséges
ember pályakezdéstől nyugállományig
terjedő teljes munkaidejének felel
meg. Éppen ezért mind a munkáltatóknak, mind a dolgozóknak érdeke, hogy
mindezt inkább az egészség jegyében
töltsék. Egy felmérés szerint Magyarországon a táppénzes napok számának hatvan százaléka mozgásszervi
megbetegedésekkel függ össze, míg
más európai országokban ez az arány
csupán negyvennyolc százalék.

Leffelhocz Marietta
Beindult a pollenszezon Az allergiásoknak
nincs könnyű dolguk. Virágzik a mogyoró
és a tiszafa, de a kőris valamint az éger
pollenjére érzékenyeknek sem kedvez a
szeles időjárás.

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Egészségkommunikációs Központja idén tavasszal
ingyenes munkahelyi egészségfejlesztési kampányt indít, melynek keretében munkavállalói
csapatokat játékos formában ösztönöznek az
egészségesebb életre. Céljuk, hogy minél több
emberben tudatosodjon, hogy a mindennapokba könnyen beépíthető, apró, szórakoztató
lépésekkel is sokat javíthat a közérzetén,
egészségi állapotán.

Április harmadikáig 3-7 fős csapatok regisztrálását várják az április
elseje és június harmincadika
között rendezendő projektre. A
három hónap alatt hetente különböző, a mindennapokba beépített,

A rendszeres testmozgás segít egészségünk
megőrzésében, de a közös sport a csapatot, a
munkahelyi kollektívát is erősítheti

illetve havonta egy nagyobb, felkészülést igénylő feladat vár a csapatokra. Ez idő alatt a lelki egészséggel, a mozgással és az egészséges
táplálkozással összefüggő tennivalói lesznek a jelentkezőknek. Európában a munkavállalók negyede
számol be arról, hogy stressznek
van kitéve, illetve a munkája káros
hatással van az egészségére.

A program ingyenes, bármilyen
korú munkavállaló számára nyitott.
Részletes információ és regisztrációs
lehetőség a mokuskerekhelyett.blog.
hu oldalon található.

Többféle gyógyszer létezik már
az allergiás reakciók csökkentésére, azonban apró trükkökkel
mi magunk is enyhíthetünk
panaszainkon. Egyebek mellett
a szakemberek azt tanácsolják,
csak akkor szellőztessünk,
amikor kevesebb a pollen men�nyisége a levegőben: városokban reggel hat és nyolc között,
vidéken este hét és éjfél között. Dr. Müller Cecília megyei
tisztifőorvos még egy fontos
dologra hívja fel az allergiások
figyelmét: ha gyakrabban mosnak hajat, enyhülhetnek a panaszok. Ugyanis hajkoronánkon
könnyedén megtelepedhetnek
a pollenek. Éppen ezért ajánlott
többször megmosni, de a párnahuzat rendszeres mosásáról sem
szabad elfeledkezni. Az étkezéseknél sem árt odafigyelni,
ugyanis zöldségek, gyümölcsök
keresztallergiát válthatnak ki.
Például ha valaki a fekete ürömre allergiás, ajánlott kerülnie a
kömény, a csilibors, a paprika,
a paradicsom és a sárgarépa
fogyasztását is.

Takarító munkatársat keresünk az Alcoa-Köfém Kft.
területére.
Feladatok
Előre meghatározott területeken: az
irodaépületekben és az üzemekben levő irodák,
mosdók, öltözők, étkezők takarítása, megadott
gyakoriság alapján
Szemetesek szelektíven történő ürítése
A kiadott területen a nagytakarítás elvégzése
A kiadott terület irodáiban és étkezőiben
ablaktisztítás elvégzése
Vevői igények megismerése, egyedi igények
kezelése
Az elvégzett munka felvezetése a takarítási listára
Elvárások
8 általános elvégzése
Orvosi alkalmasság
Erkölcsi bizonyítvány, melyet a vállalat intéz
Nagyfokú önállóság
Változó műszakú - részmunkaidős vagy folyamatos
műszakú teljes munkaidős munkarend vállalása
Előnyök:
Ipari környezetben szerzett tapasztalat
OKJ minősítés megléte
Jelentkezni lehet a https://alcoa.hrfelho.hu oldalon
vagy postai úton, az alábbi címen:
Alcoa Köfém Kft. Székesfehérvár Verseci út 1-15.
„Takarító” jeligével.
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Ciszterci Szent István Gimnázium

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁRI CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

A megvalósult beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” c. konstrukciójának keretében 2014.01.01. és
2015.03.31. között az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul
meg a Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc tulajdonát képező
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. szám alatti Ciszterci Szent István Gimnázium épületében.
A „Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium energetikai felújítása” KEOP-5.5.0/B/12-2013-0091
azonosítószámú projekt támogatása 210.351.096,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható
költségének a 85%-a, a fennmaradó önrészt pedig a pályázó, a Ciszterci Szent István Gimnázium
biztosította.
A fejlesztés keretében az épület homlokzatának és lapos tetejének a hőszigetelése valósult meg, de emellett
nyílászáró cserére is sor került, összesen 186 db ablak cseréje lett megvalósítva. A meglévő ablakokkal
azonos osztású 68 mm profilvastagságú, módosított europrofil szerkezetű 3 réteg ragasztott borovi fenyő
ablak került beépítésre.
Az épületen található ajtók közül 12 db került felújításra (felületkezelés, hőszigetelt üvegezés), 5 db-ot pedig
cseréltünk a meglévővel azonos színben, mintázatban, esetenként az eredeti díszítőelemek beépítésével.
Az egyedi erkélyajtó felújítása, esetlegesen elemek pótlásával, kettős üvegezés cseréjével mindkét
szárnyban 4-12-4 osztású hőszigetelt üvegezéssel valósult meg.
A fenntartható fejlődés jegyében pedig napelemes, illetve napkollektoros rendszer kiépítése ment végbe az
épület energia és meleg víz ellátásának kielégítése céljából. A megtermelt energiát LED-es fényforrások és
korszerű világítótestek használják. Az épületen mindezeken felül megtörtént a szabályozó rendszerek
kiépítése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése.
A projekt eredményeképpen a megújuló energiahordozó felhasználás növekedésének köszönhetően az
üvegházhatású gázok kibocsátása 121,22 tonnával csökken majd 2016.03.31-ig.
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Magyarosan, de kicsit másképp

László-Takács Krisztina

Húsvéti receptötlet Kasó Milán főszakácstól

Sonka, tojás, torma – a magyar ízek szentháromsága minden húsvétkor. Nincs olyan
otthon, ahonnan hiányozna az ünnepi asztalról:
elkezdjük enni reggel, folytatjuk délben, de
este sem nélkülözzük. Éppen ezért nem árt, ha
változatosan tálaljuk, vagy kicsit rafináltabban
készítjük el belőlük a húsvéti főfogást. Kasó
Milán, a Café Perté főszakácsa ebben segített
nekünk. Az eredmény már nevében is izgalmas:
sonkával, sajttal töltött pulykamell töltött
tojással és tormás burgonyapürével. Elkészítése egyszerű, bárkinek sikerülhet, és amiatt
sem kell aggódnunk, hogy az egész délelőttöt
a konyhában kell töltenünk. Desszertként egy
szintén könnyen elkészíthető diós süteményt
tálalhatunk.

A pulykamellet vágjuk ujjnyi
szeletekre, pácoljuk be szárnyas
fűszerrel és olajjal, majd tegyük
pár órára – akár egy napra – a
hűtőbe. Később a már ízesített
hússzeleteket klopfoljuk, majd a
felénél kicsit kisebb méretű sajtot
és sonkát szeletelünk. Minden
húshoz egy szelet sajt és egy szelet
sonka kerül. Ezt követően a már
kibélelt pulykamellet félbehajtjuk.
Kasó Milán szerint fontos, hogy
a hús fedje a tölteléket, mert így
nem fog kifolyni a sütés során a
sajt. Használhatunk a töltelékhez
egészen egyszerű gépsonkát, de
akár a húsvéti sonkából is. A megtöltött, félbehajtott pulykamellet
ezután bepanírozzuk, majd nem
túl forró olajban szépen lassan
aranybarnára sütjük. A panírozásnál fontos, hogy a tojásban és a
morzsában kétszer forgassuk meg
a húst, így vastagabb lesz a bunda,
és nagyobb védelmet kap a sajtos
töltelék.

Fotók: Kiss László

Sonkával, sajttal töltött pulykamell

Sok múlik a tálaláson: díszítsük a tálat salátával, csírával és egy csepp olívaolajjal!

gonyapürét úgy, ahogy egyébként
is szoktuk, azzal a különbséggel,
hogy ezúttal reszelt tormát vagy
tormakrémet keverünk bele ízlés
szerint.

Piskóta diós töltelékkel
Töltött tojás és tormás burgonyapüré
Főzzünk keményre annyi tojást,
amennyit elégnek gondolunk az
étkezéshez, majd hagyjuk kihűlni.
Ezután kaparjuk egy tálba a
sárgáját. Kockázzunk fel minden
tojáshoz egy-egy szelet bacon-t,
majd pirítsuk meg egy serpenyőben. Amíg megpirul, vágjunk
apróra egy csokor friss petrezselymet. A tojássárgájához adjunk
hozzá tojásonként egy csapott
evőkanál mustárt, majd a pirított
bacont, végül a petrezselymet. A
gondosan kikevert masszát kanalazzuk vissza, és púpozzuk föl a
félbevágott tojásfehérje mélyedésébe. Ezután készítsük el a bur-

Süssünk egy vékony piskótatésztát, amikor kihűlt, szaggassunk
belőle kerek formákat. Melegítsünk fel egy serpenyőben egy deci
tejet, szórjunk bele két csomag
vaníliás cukrot és egy kis reszelt
citromhéjat, majd amikor a tej
sercegni kezd az edény falán,
tegyünk bele 12-15 dkg darált
diót. A massza a diótól nyeri el
sűrűségét, így keverjük kitartóan
néhány percig. Amikor már krém
állagú lett, vegyük le a tűzhelyről,
és adjunk hozzá két evőkanál
mézet. A diókrémmel kenjük meg
a piskótakorongot, fedjük le egy
következővel, majd arra is kerülhet
a krém, végül a harmadik korong
a tetejére. Díszítsük karamellcsíkokkal, esetleg mellé helyezett
gyümölcsökkel, vagy csak egyszerűen porcukorral!

Piskóta diókrémmel
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Versek, fiatalok
és egy
igazi ünnep
Versünnep
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Szombaton leszEzazpedig
elődöntő
a Szent
István Művelődési
Házban
legyen
az alcímnek
való

LLátrányi
átrányi VViktória
iktória

szép és tiszta a lelkük a fiataloknak,
mindegyik tehetséges is. Nagyon
emlékezetes pillanatokkal gazdagodhattam én is évről-évre ezeken
a megmérettetéseken. Úgyhogy már
várom a döntőt és a pihenőszobás
hangulatjelentéseket.” – mondta
Novák Rita.
Az első megmérettetésre tehát már
nem kell sokat várni, március 28án szombaton mutatkozik be az a
harmincegy diák, aki az idei évben
jelentkezett a hatodik alkalommal
meghirdetett tehetséggondozó
programra.

Néhány
Lead nap és harmincegy fiatal állhat a
Fehérvári Versünnep színpadára. Papírhalmazok,
jelentkezési lapok, regisztrációs ívek
Szöveg
jelzik az előkészítéssel foglalkozó munkatársaink
íróasztalán,
hogy
hamarosan kezdődik a
FOTÓ:
SIMON
eRIKA
megmérettetés. Szerkesztőségünk
eütés munkatársai
is folyamatosan kíváncsiskodnak, milyen
versekkel indulnak a fiatalok, honnan érkeznek,
vagy épp melyik iskolából neveztek a legtöbeadás
ben. Szombaton
erős mezőnyre számíthatnak
az érdeklődők és a zsűri. óra
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk a Szent István Művelődési
Házba!

A Fehérvár Médiacentrum munkatársa, Somos Zoltán sportszerkesztőség-vezető rajongója a verseknek.
Évről-évre figyelemmel kíséri a Fehérvári Versünnep programját, sőt
a mentorprogramra is rendszeresen
ellátogat a Vörösmarty Színházba.
„Számomra azért is kedves a Fehérvári
Versünnep, mert ilyenkor kiderül: az
irodalomnak és a verseknek minden
generáció számára van mondanivalója. Annak is örülök, hogy ilyenkor a
diákok valószínűleg olyan élettapasztalatokkal gyarapodhatnak, melyek
megélésére, személyes megszerzésükre
csak később lenne módjuk.” – véli
Somos Zoltán.

Fotó: Simon Erika
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Versért kávét
Egy országos kezdeményezés adta
az ötletet, hogy vonjunk be minél
több embert a „verselésbe”. A VI.
Fehérvári Versünnep döntőjéig,
április 12-ig száguldó riporterünk,
Unger Ágnes folyamatosan keresi a
vállalkozó kedvű versrajongókat, akik
szívesen megosztják velünk kamera
előtt kedvenc versüket. A versért cserébe egy kávéval, teával ajándékozzuk
meg őket. A verseket természetesen
a Fehérvár Médiacentrum különböző
felületein mindenki megismerheti,
megtekintheti, meghallgathatja!

Kubik Anna, a zsűri elnöke:
„A Versünnep egy páratlan alkalom arra, hogy kipróbáljátok magatokat, hatásotokat.

Próbára
Képnek
valótegyétek
aláírás agyatokat, szíveteket, hogy megajándékozzátok a résztvevőket és
magatokat is! Életre szóló élmény, higgyétek el!”

A Fehérvári Versünnepes csapat
oszlopos tagja évek óta Novák
Rita kolléganőnk is, aki vidám
természetével a nehéz pillanatokban is támaszt nyújt a fia-

taloknak. „Már alig várom, hogy
kezdődjön a Versünnep! Ilyenkor
mindig eszembe jutnak a középiskolás évek, amikor még kétségek nélkül
tudtam hinni mindenben. Nagyon

Égen És földön
C s A L á dI n A p

Március 29. 10:00-18:00
Egész napos fergeteges kaland, amely során megtudhatjuk,
min törték a fejüket a középkor tudósai.

10:00

Készítsük el közösen!

Vulkán, ördöglakat és egyéb különös
szerkezetek készítése.

11:00-14:00

Játékos tudomány

tourinform

Interaktív kísérlet show

14:00

Jé, a Föld kerek!

Kincskereső- és kvízjáték

15:00 Füvesasszonyok

tudománya, hadigépezetek
Kreatív játszó

hirdetés

16:00

Majoros Ági Bábszínháza:

Százszorszép Bóbiska
c. előadás

Mit köszönhetünk
a középkor tudósainak?

Mondjon egy verset
Unger Ágnes riporternek, aki a belvÁrost
jÁrja egy Mikrofonnal, egy kaMerÁval,
és vendégül lÁtja egy kÁvéra vagy teÁra!

fehérvÁr MédiacentrUM

Egész napos aszfaltrajzverseny

17:00

A titokzatos
csillagászat
Interaktív foglalkozás
a Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány
közreműködésével

Székesfehérvár, Liget sor
www.koronaspark.hu

Részvételi díj egész napra: 1200 Ft/fő
Családi belépő: 2200 Ft
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Szentes Ottokár és Pinke Miklós, a Kondor-kör alapítói

Bereményi Gézával forradalmasította a
közéleti dal fogalmát.
Joós Tamás a duó egyik tagja. Számára
ma is hiteles az a dalkultúra, amit Cseh
Tamás megteremtett, s amiről énekelt.
„Azt gondolom, hogy Tamás örök, és ma is
velünk van. Bizonyos vagyok abban, hogy
ezt minden ember, aki valaha is hallotta,
akár egyetlen egyszer, így gondolja. Az a
nagyszerű, hogy olyan élethelyzeteket foglal dalba, amelyek hétköznapiak és minden
ember számára fontosak. Történetei ma
is hitelesek. Egyedülálló dallamrészletei
és szófordulatai nemcsak népszerűek,
de igazak is. Amikor ezt az összeállítást
elkészítettük, arra gondoltunk barátommal,
Hegyi Norberttel, hogy egy olyan emlékezőestet kell készítenünk, ami szimbolizálja
és jelképezi Cseh Tamás életművét. Úgy
próbáltunk válogatni, hogy a népszerű
dalok mellett megmutassuk a kevésbé
ismerteket is.”
Hegyi Norbert alkotótársként bizonyos
abban, hogy a Cseh Tamás dalai
köré épült magyar kultúrkör befogad
minden olyan előadást, amelynek célja
a legenda munkásságának megőrzése:
„A műsor úgy épül fel, hogy a dalokat
némiképp áthangszereltük, két gitárra
alkalmaztuk, illetve vokális részeket is
hallhatnak a nézők. Ez számunkra nagy
kihívás volt, és kíváncsiak voltunk, men�nyire fogadja el ezt az értő közönség. Az
eddigi tapasztalataink szerint az „Átlátszó
víz legyen” című előadás sikeres. Olyan
visszajelzéseket kaptunk, amelyek meg-

Negyvenéves a Szabadművelődés Háza
Vakler Lajos

Új kulturális intézménnyel gazdagodott Székesfehérvár 1975 tavaszán. Az akkori Ifjúsági
és Úttörőház, ma Szabadművelődés Háza a jeles
évfordulón ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett
meg az eltelt időszakról. Egy héten keresztül olyan
kiállítások, koncertek, közönségtalálkozók várták
a kultúra iránt érdeklődőket, melyekkel az elmúlt
negyven esztendőre emlékeztek.

Az „Ifiházzal” együtt negyven éve
megalakult a fiatal képzőművészek
társaságának kezdeményezésére a
Kondor Béla-kör, mely a kétszeres
Munkácsy-díjas magyar festőművész,
grafikus, költő nevét vette fel. 1978 óta
Pinke Miklós festőművész a szakkörök
vezetője, aki így vall a hőskorról:
„Amikor megtudtuk, hogy Újházi Péter
vállalta a Kondor-kör szakmai vezetését,
aki élt és mozgott, gondolok itt a festőkre,
grafikusokra, szobrászokra, mindenkire,
aki addig a Megyei Művelődési Központba
járt, hirtelen váltott, és a szakkör tagja lett.
Mondhatom, valósággal megszálltuk a házat. Az a három év, amit vele tölthettünk,
máig felejthetetlen. Távozása után, 1978-

Fotó: Kiss László

A Kondor Béla-kör négy
évtizede

magát bármely stílus képviselője, kortól
és felkészültségtől függetlenül. Próbáltunk
egyéni foglalkozásokat is tartani, és tiszteletben tartottuk mindenki egyéniségét.
Nem recepteket adtunk, nem tanítottunk,
inkább azt tartottuk fontosnak, hogy minden tehetség megkaphassa a lehetőséget.”
Szentes Ottokár festőművész is alapító
tag, aki számára szintén sokat jelentett
a Kondor-körben eltöltött idő: „Amit
ma tudok, azt jószerivel ebben a közös-

A negyven év alatt 126 szárnypróbálgató képzőművész: festő,
szobrász és grafikus vette igénybe a
Kondor-kör szakmai segítségét.

Cseh Tamás-emlékest
„Átlátszó víz legyen”. Ez a címe annak
az emlékestnek, amit az Ascher
Oszkár Színház két fiatal művésze,
Joós Tamás és Hegyi Norbert szentelt
a Kossuth-díjas dalművésznek. Cseh
Tamás, aki a Szabadművelődés Házának visszatérő vendége volt, az 1970-es
évek közepétől Másik Jánossal, majd
állandó szerzőtársával és barátjával,

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Fotó: Kiss László

Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

Hegyi Norbert és Joós Tamás „Átlátszó víz legyen” című előadóestjükön

Fotó: Kiss László

ban vettem át a vezetést, ez a mai napig
is tart. A célok nem változtak. Szerettünk
volna lehetőséget biztosítani a városban alkotó művészek számára szakmai
beszélgetésekre, stúdiumokra, kiállításokra,
amelyek fejlődésüket szolgálták. Minden
nap találkoztunk, igazi műtermi hangulat
alakult ki. A hivatalos szakkörökön túl
ebben az intézményben megmérethette

Dinnyés József, a műfajteremtő „daltulajdonos”

ségben tanultam meg. Újházi Pétert majd
később Pinke Miklóst mesterünknek
tekintettük. Azon tinédzserek és húszon
felüliek számára, akik valamilyen módon
tanulni szerettek volna, és a jövőjüket is a
képzőművészetben képzelték el, rendkívüli
lehetőséget nyújtottak a szakkörök. Ne feledjük, abban az időben mindössze három
művészeti szakközépiskola volt hazánkban. Az amatőr művésztelepek mellett csak
egy ilyen társaságban lehetett fejlődni.
Ismerkedtünk választott hivatásunkkal,
megteremtettük saját stílusunkat, tágult a
világ, örök barátságok köttettek. Érett fejjel
azt mondom, mindent megtanulhattunk, s
a magunk módján megváltottuk a világot.”
Horváth János festőművész azok közé
tartozik, aki büszkén vallja, alkotói
pályafutásának alapjait itt szerezte
meg: „Nekem az életemet jelentette ez a
közösség. Itt kezdtem önállóan dolgozni,
szinte éjjel-nappal itt voltunk. Alkothattunk egyedül vagy külön-külön, teljes
szabadságot élveztünk. Ebből nőtt ki az
a képzőművész kollektíva, amely a mai
Székesfehérvári Művészek Társaságának
gerincét adja. Az ember itt minden gondolatát tehetsége szerint formába önthette.”

- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nulláról felsőfokú nyelvvizsgát
tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,
de a sikerhez vezető úton
a döntő tényezőt egy
számomra új módszer,
a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette.
- Tudtommal pontosan
négy hónappal az után,
hogy először kezébe vette
a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap
legjobb szóbeli vizsgáját
produkálta - felsőfokon!
- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka
után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény,
hogy már az első lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam,
hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerő nyelvtanár.
Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles
véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitől igazán újszerű és hatékony a Kreatív
Nyelvtanulás?
- Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetű tananyaggal, személyes meggyőződésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a
piacon kezdők/újrakezdők számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

- Valóban így történt.
A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú állami
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon.
- Mitől más és mitől
ilyen sikeres ez a módszer?
- Nekem az tetszett
benne, hogy azonnal
célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű
tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam
magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény,
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag
és a CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd,
norvég, dán, orosz, portugál, holland, eszperantó és
horvát nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára
hanganyaggal együtt 21.990 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Úgy tudom, Székesfehérváron is lesz vásárlással egybekötött termékbemutató.
- Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti:

Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában
(Fürdő sor 3.) 2015. április 2-án (csütörtök)
és április 9-én (csütörtök) 17-19 óráig.
(104-es terem)
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérő érdeklődőt
akár kérdéseivel akár problémáival!
Hudi Tibor

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu Tel.: 06 30/318-4953

Fotó: Kiss László

Voga tanár úr az elmaradhatatlan gitárral

Fotó: Kiss László

erősítettek bennünket abban, hogy helyes
úton járunk. Büszke vagyok rá, hogy
anélkül, hogy megcsonkítottuk volna ezt
a páratlan életművet, segítettünk abban,
hogy mindazok, akik nem ismerték Cseh
Tamás dalait, most, 2015-ben is megértsék,
miért fontos megőrizni emlékét.”
A magyar dalkultúrát őrzők öröklétet
biztosítottak Cseh Tamásnak. Hat
esztendeje nincs köztünk. Legjobb

„Azt tudom, hogy sok olyan dalomat éneklik ma is, amiről nem is tudják az emberek,
hogy én vagyok a szerzője. Ez egyébként nem zavar, sőt megnyugtat, hiszen
megerősít abban, hogy nem felejtették
el azokat megszületésük óta sem. Ezek a
dalok úgy maradtak meg, mint egy szobor,
mint egy kitaposott ösvény. Hiszen mikor
elkezdtem ezt a műfajt népszerűsíteni,
még senki sem csinálta, és a fenti ösvény
bizony gazos és hepehupás volt. De ahogy
haladtam előre, egyre többen követtek, lettek társaim, barátaim, így aztán az a keskeny ösvény, amin elindultam, mára már
széles út lett. Remélem, hogy így újabb és
újabb dalok születnek, bár hozzáteszem,
nagyon sokat kellene azoknak tanulni,
akik ezzel a műfajjal foglalkoznak. Nem
titok, én tudatlanul kezdtem, évről-évre tanultam, és ahogy haladtam előre, rá kellett
jönnöm: a tanulást soha nem hagyhatom
abba, mert csapdába esek. Csak a múltból
nem lehet megélni. Ez a szorgalmi idő
mindenki számára kötelező. A változással
ugyanis lépést kell tartanunk.” – ös�szegezte pályája tanulságait Dinnyés
József.
Kremnitzky Géza székesfehérváriként
gyorsan belenőtt az igényes zene tolmácsolásába: „Az emberi hang, az ének,
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Fotó: Bácskai Gergely

Kultúra

közéleti hetilap

Cser-Palkovics András polgármester megköszönte az elődök munkáját

egy kislány, hogy hadd csináljon rólam
egy fotót. s hozzátette: apámnak. Ezzel azt
akartam mondani, hogy mi valahol nemzedékeken átívelő társaság vagyunk.”

Ünnepi köszöntők
Egy héten át a negyven esztendős
Szabadművelődés Házát köszöntötte
városunk kultúrakedvelő közössége.
Az ünnepségsorozat záró akkordjaként
Cser-Palkovics András polgármester
köszönte meg az intézményt irányítók
és munkatársaik tevékenységét:
„Ez a ház a kultúrát és a közösséget jelenti
Székesfehérvár számára. Elővettem azt
a Fejér Megyei Hírlapot, amely 1975.
március 25-én beszámol az átadásról. Elolvastam a cikket, amelyben az összefogást
emelte ki a szerző azzal a reménnyel, hogy
a következő időszakban a kultúra, az ifjúság háza lesz, amely lehetőséget biztosít
a fiataloknak. Az elmúlt évtizedekben ezt
a feladatát ellátta, azon intézményvezetők és munkatársaik jóvoltából, akik a
múltban vagy éppen a jelenben dolgoztak

számolom, negyven évet fiatalodtam.
Felidéztük emlékeinket. Úgy érzem,
ez a ház a negyven év alatt betöltötte
azt a funkciót, amellyel a kezdetekkor
várta a fiatalokat. Olyan programokat
nyújtott és nyújt ma is, hogy mindenki
jól érezze magát.”
Igazgatóként egy emberöltőnyi időt töltött el Magyarits András az intézmény
élén, egy olyan időszakban, amikor a
művésztársadalom kiemelt szerepet
játszott a rendszerváltásban is.
„Nagy korszak volt. Most, hogy néhány
szót váltottunk a vendégekkel, kiderült a
vezérlő eszme, amit már negyven éve is
hirdettünk: a szabadság. Azt gondolom,
hogy a kultúra és a szabadság eszméi ös�szefüggenek egymással, mert a hőskorszak
a rendszerváltás előtti időszakra esett,
amikor a kultúra sokat tehetett a szabadságért. Nagy tettnek minősült, ha szembefordultunk az aktuális politikai irányzattal.
Azzal, hogy feszegettük a határokat, talán
segítettünk a jövő nemzedékének is. Próbáltunk többet és mást nyújtani, mint ami
akkoriban megszokott volt.”

barátja, Bereményi Géza a következő
sorokat jegyezte le halálakor: „Te gitáros
költő, Te tollas indián. A csúcsos sátradban ott hagytad baltád. De ott felejtetted
szellemed. Tudtad? Majd jönnek, akik
játsszák örökkön élő művedet!”

Egykori fiatal dalosok találkozója

Fotó: Bácskai Gergely

A magyar pol-beat és folk egykori és jelenlegi nagyjai randevúztak a tóparton,
emlékezve egykori fiatal dalos voltukra. A magyar legendárium úgy tartja,
a kezdet, tehát a múlt mellett a jelen
és a jövő is Dinnyés József daltulajdonosnak köszönheti a műfaj rendkívüli
népszerűségét.

s hozzá a gitár, egy fából készült, egyszerű
hangszer sokkal többet ad, mint bármi a
digitális világban. Az embereket a dalok
spontaneitása köti ehhez a műfajhoz, mert
mindig változik, új történeteket mesél.
A varázsa pedig az, hogy élő zene lévén,
mindig más. Más a hangulat, az akusztika, a környezet, és így megőrizhetők az
érzelmek is.”
Az örökifjú Boross Lajos semmit sem
változott. Ha zenéről van szó, fénylő
tekintettel vall a hőskorról: „Nincs titok,
ez eredménye valaminek, ami nem tudatos
tevékenység volt részünkről. Talán az
emberek fontosnak érezték, hogy mindig
őszinték voltunk. Elmondok egy jellemző
történetet: tankolás közben odajött hozzám

Magyarits András, Kovács György és Szabó Péter, az intézmény egykori igazgatói

Fotó: Bácskai Gergely

Boross Lajos mosolyog, míg Kovács György a jövőbe tekint

A faültetés jelkép: a közös jövő jelképe

vagy dolgoznak. Nekik köszönhető, hogy
talán nincs is olyan fehérvári, akit nem
köt személyes élmény és emlék valamely
programhoz. Én magam az első tablóképen
felfedeztem az RH+ zenekart. Siki hozzám
is közel állt, gyakran megfordultam a
koncertjeiken.”
Az első igazgató, Szabó Péter biztos abban, hogy negyven éve igazi szakmai-szellemi műhely született a tóparton.
„Nem könnyű felidézni, mi minden történt
negyven éve. Az biztos, hogy rendkívül izgalmas feladat volt. Nagy kihívás volt, hogy
igazi otthont teremtsünk a művelődésnek, s
elindítsuk azt a folyamatot, ami máig tart.
Visszagondolva nehéz volt, de megérte, és
nem azért, mert az emlékek megszépülnek.”
Kovács György idejében számos, azóta
is egyedülálló kezdeményezés vált
valóra: „Meg kell vallanom, ezen a
héten minden nap itt voltam, és ha jól

Kiss Dorottya, a jelenlegi vezető
számára minden nap ünnep, amit az
intézményben tölthet: „Nagyon izgalmas
itt dolgozni. Lelkes és elhivatott kollégáim
vannak, szeretjük ezt a munkát, másként
nem is lehet ezt csinálni. Nekünk akkor
kell a legtöbbet tennünk, amikor az embereknek szabadideje van. Azért választottuk
ezt a hivatást, mert napról-napra tenni
akarunk a kultúrakedvelő közösségért.”
A negyvenéves találkozón megemlékeztek a Szabadművelődés Házának
egyik korszakos vezetőjéről, Tóth Lászlóról is, aki már nem lehet köztünk. A
Szabad Színház előadásában a kiváló
népművelő életének egy-egy gondolatsorával, mozzanatával idézték meg
emlékét. Az ünnepségsorozat záróakkordjaként a résztvevők elültettek egy
fát a tóparton, amely egyben jelkép is:
együtt nőhet fel az új nemzedékkel.
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Közélet

Amikor nem perdül a rokka

Nagy Zoltán Péter

Női közösségekre ma is szükség van

A mese gyógyít

Csabai Dorina

Ugyanígy kalákában végezték el
őseink a fonás, a kenderdörzsölés,
a kukoricafosztás, a tollfosztás, az
aratás vagy a szüret embert próbáló
munkáit is, és közben csak úgy
repült az idő. A hosszú késő őszi és
téli délutánokon, estéken az asszonyok, lányok a fonóházakban gyülekeztek, hogy egy kis vidámsággal
törjék meg a hétköznapok egyhangúságát. A fonóknak a legények
is vendégei voltak. Társaságban a
munka mellett bőven kínálkozott
lehetőség a beszélgetésre, mesélésre, dalolásra, játékra, olykor még
táncra is. A munka helye és ideje
egybeesett a szórakozáséval. Volt
még egy fontos szerepük ezeknek a
közösségeknek: a munkavégzésen
és ismerkedésen túl egyfajta gyógyító csoportként is funkcionáltak.
Ezek az összejövetelek mai kifejezéssel élve önismereti, pszichovagy meseterápiás csoportként is
működtek. Hogy mi van ma? Erről
kérdeztük Nagy-Kalmár Szilvia
pszichológust, meseterapeutát.
Vajon hiányoznak-e a mindennapjainkból a hasonló elven működő közösségek?
Úgy gondolom, hogy ez a régi
hagyomány már kiveszett a
mindennapjainkból. Ugyanakkor
fontosnak tartom azokat a jól
működő közösségeket – legyen az
családi, baráti, sport vagy közös
hobbi köré szerveződő közösség
– ahol megoszthatók érzéseink,
gondolataink, ahol úgy érezhetjük,
hogy számítanak ránk és mi is
számíthatunk rájuk. A mai élettempó és általános túlterheltség
mellett fontosnak tartom a külső
kapcsolatok gondozásán túl azt a
belső, lelki munkát, amit egy női
önismereti műhely nyújtani tud.
Három évvel ezelőtt szerveztem az
első női műhelyt egy jógaoktató
barátnőmmel. Szerettünk volna
egy olyan közösséget létrehozni,
ahol a nők megoszthatják egymással a mindennapjaik örömeit, nehézségeit, továbbá önismereti úton
járva átbeszélhetik az őket érintő,
nőiséggel kapcsolatos kérdéseket.
A találkozások alkalmával a belső
erőforrások, a teremtőerő megtapasztalása mellett azt keressük,
hogyan lehet valami újba belekezdeni, hogyan tudunk megújulni,
ha zsákutcába kerülünk. Fontos
téma a női mivoltunknak a kibontakoztatása, ami a párkapcsolatra
is pozitív hatással van. Mindez
tehát a női belső erőnek a támogatása önismereti úton egy olyan
közösségben, ahol összeadódnak
a női energiák. Egymás történeteiből önmagunkra ismerhetünk.
Más nézőpontból közelíthetünk
egy adott problémára, tapasztalatainkon keresztül pedig tovább
gazdagodik önmagunkról kialakított képünk.

Fotó: Kiss László

Gyermekkoromban még magam is megtapasztalhattam, milyen volt a kalákában végzett
munka. Jöttek a rokonok, ismerősök, s közösen
dolgoztunk.

Ha túl nagy rajtunk a nyomás és kibillenünk a belső ritmusunkból, akkor jönnek a pszichoszomatikus tünetek. Ilyenkor el kell csendesedni, ehhez kell egy belső út és tudatosság.

Fontos ezeknek a női műhelyeknek a továbbélése, hiszen nagyon
sok mindennel küzd egy mai nő.
Pszichológusként is azt tapasztalom, hogy túlterheltek az emberek.
Szükség van egy közösségre, ahol
kiengedhetnek, ahol megértésre
találnak, támogató erőket kapnak a
mindennapok küzdelmeihez. Hogy
belülről építkezzenek, a kiaknázatlan belső erőforrásaikat mobilizálva erősödjenek. Ez a nőkre még
fokozottabban igaz.
A férfi elsősorban és általában
célorientált, a nő viszont inkább
élményalapú lelki beállítottságú.
A nőknél is megvan a cél, de
legalább annyira fontos az odavezető út. Szeretnek szemlélődni,
megbeszélni a dolgokat, meg-megállni, körülnézni. Ennek a megtapasztalása a női lélek számára
fontos. Egy női önismereti műhely
során lehetőség van megosztani az
élményeket, beszélni róluk. Szemlélődhetünk magunkban, de közös
élményeket is megélhetünk.
Rendelői kereteken belül nagyon
sokszor tapasztalom azt a nőknél,
hogy kevés az énidő, amit magukra
tudnak fordítani. Az énidő nem
arról szól, hogy a gyerekek vagy a
család körüli logisztikával vannak
elfoglalva, hanem arról, hogy a nő
saját magáért tesz valamit. Ha a
nő rendben van, lelkileg, testileg,
szellemileg stabil, ha jól érzi magát
a bőrében, az a gyerekével, a férjével való kapcsolatára is pozitívan
hat, és a munkájában is megtalálja
az örömöt és a sikert. Legyen első
önmagának, önmaga számára. És
ez egyáltalán nem evidens. Erről
fontos beszélni.
Vannak olyan testi jelek, amelyek arra
figyelmeztetnek, hogy foglalkoznunk
kell a lelkünkkel, meg kell vizsgálnunk
a pszichés állapotunkat?
A pszichés probléma gyakran
manifesztálódik testi tünetekben.
Minden embernek máshol van
az érzékeny pontja, más szervén
keresztül kommunikál. Van, akinek
a torka érzékenyebb, s ha lelkileg
valami gondja van, akkor könnyebben lesz mandulagyulladása. Talán
nem mond ki valamit, de lehet,
hogy „sokat nyel”. Van, akinek a
gyomra az indikátor szerv, mert van
olyasmi, amit nem tud megemészteni, akár lelki értelemben. Van, aki
a vállaiban érzi a feszültséget vagy

a combjában, esetleg hajhullással
reagál a túlzott mértékű stresszre,
és még hosszan sorolhatnám.
Hogy kell elképzelni egy nőiműhely-foglalkozást?
A foglakozás egy kiválasztott téma
köré épül. Egy ráhangolódó beszélgetéssel indulunk. Vezettem olyan
csoportot, amelyben speciálisan
nőknek összeállított jógagyakorlatok egészítették ki a foglalkozást,
de művészetterápiás elemekkel
és szimbólumokkal is szeretek
dolgozni. A következő női műhelyen a népmesékkel dolgozunk. A
mesékbe olyan ősi tudás van rejtve,
amelyet kibontva és követve útmutatást kaphat a nő ahhoz, hogy
jól érezhesse magát a bőrében.
Érdekes, hogy ez a tudás nemcsak
eleink számára lehetett hasznos,
hanem a mai, modern nőnek is
biztos fogódzót jelent a mindennapokban. Ez azért lehet így, mert a
női minőségek ma is ugyanazok,
mint több száz vagy ezer éve. A
nőiség archetípusai a leány, a szerető, az anya és a banya. A leány az
újrakezdés, a lendület, a szabadság,
a bátorság, a függetlenség, az öntudatra ébredés, a kezdet, az öröm
és a felszabadultság minőségét
jeleníti meg. A szerető minőségéhez a szenvedély, a szexualitás, az
érett nő, a termékenység tartozik,
az anyához pedig a teljesség, bőség,
gondoskodás, táplálás. A banya a
bölcs öregasszony, a már sok mindent megtapasztalt nagyanya, aki
átadja a tudását a fiatalabbaknak.
Ez a négy minőség mindig minden
nőben jelen van, igaz, ciklikusan
változva, különböző mértékben.
A mese hősei és szimbólumai kiválóan segítik a nőket azon a belső
utazáson, ahol megélhetik ezeket
a női minőségeket. Felfedezhetik,
hogy valójában hol tartanak, merre
kell haladniuk, melyek az őszinte
vágyaik és hol vannak elakadások.
Minden mesében rend van, ezt a
rendet kell önmagunkban is megteremtenünk, és akkor megélhetjük
a harmóniát. Ahogy az életben is,
úgy a mesékben is komoly küzdelmek, próbák sorát kell végigjárni
ahhoz, hogy végül elfoglalhassuk a
helyünket a saját életünk trónján,
akár egy király jobbján. Izgalmas
kirándulás ez önmagunkba és a
mesébe, érdemes tapasztalatokat
szerezni!

Gyakori látogatója vagyok a kórház diabetológiai gondozójának, a múlt héten is odasodort
a szél. Tekintettel arra, hogy a szakrendelő a
türelmes emberek szigete – hiszen itt szinte
mindig sok időt tölt az arra járó – felvettem
szokásos ide lépkedek, oda lépkedek pózomat,
miközben az emberek arcát, néha gondolatait
lestem. Éppen nem voltak túl sokan, de elegen
ahhoz, hogy elkezdhessem alapos embertanulmányaimat. Egy idős úr – látni valóan
tűrte öregsége nyűgeit, fájdalmait – hallgatta
szintén idős hölgyismerősét, aki valószínűleg
akkor is beteg, amikor éppen nem az. Egy
kislány édesanyja ruháját nyújtotta földig,
előre, aztán hátra. Utána kezdődött minden
újra. Szíve szerint hangosan kimondta volna,
hogy menjünk innen a csudába, de tartott a
kegyetlen választól: majd kapsz te a doktor
bácsitól! Egy tizenhat év körüli, felnyírt
hajú srácon akadt meg a tekintetem, aki
vélhetően édesanyjával várakozott a sorára.
Anyuka kezében esett-kelt egy okostelefon,
amivel kimondottan szerencsétlenkedett a
hölgy. Türelmes, nyugodt hangon kérdezte a
fiút, mert valamit be szeretett volna állítani,
vagy valamihez hozzá akart jutni. A srác
ingerülten reagálta le édesanyja sutaságát,
majd jól kiosztotta, hogy valószínűleg nincs
is internet, meg egyébként se azt húzogassa,
hanem kattintson ide, aztán megnyílik az, és
akkor már láthatja, hova jutott. Anyuka még
mindig szelíden visszakérdezett, hogy akkor
ezzel lépek be? Mit tudom én – csattant fel
a fiú, majd hozzátette: próbáld ki! A hölgy
valószínűleg megtette, és előkerülhetett az,
amit keresett. Furcsa, finom mozdulatokkal
táncolt mutatóujja a kis készülék üveglapján.
Nézd csak, ehhez mit szólsz kisfiam – emelte
fel tekintetét a durcásan pislogó tinédzserre.
A felnyírt hajú ifjú a készülékre nézett, és
megrándította vállát. Ebben a vállrándításban
valami olyan volt, hogy nekem mindegy, de
nem volt annyira magabiztos, mint amikor
oktatta anyját a készülék használatára.
Édesanyja megigazította magát a széken, és
olvasni kezdett: Regényes domb tetejében/A
helység nyúgati részén,/ Honnan faluszerte/
Legjobban látni sarat, port...
A fiú ellenkezőleg fordította tekintetét – jelezve, hogy őt aztán nem érdekli – miközben
füle közelebb került anyja mesélő szájához.
Szeme lassan elopálosodott, és belemerült
Petőfi meséjébe. Elszorult a torkom. Létezik
ilyen? Egy ifjú, akinek édesanyja mesét
mond, megszelídül, leveti nagyon robot 21.
századi pózát, és ráhangol a mese szigetére.
Az édesanya halkan mondja szerelmetes
Erzsók történetét, és környezete lassan elfeledi, hogy orvosi rendelőben van. A kislány
kezében feszülő ruhadarab kienged, és a pici
fejet simítja pár másodperc után. Neki még
nem szégyen, ezért a mesélő felé fordítja tekintetét, és hallgatózik, mintha lopni akarna.
Az öregúr félrebillenti fejét, hogy a betegségét
részletező hölgy mellett elnézhessen, s már ő
is csak a mesét hallgatja. A telefongurunak
időközben kicsordult a nyála. Pár méteres
körzetben mesesarok hajtott ki. Szerintem
csak a mesélő anyuka és fia nem vette
észre, de már mindenki Erzsókra figyelt. A
fehérvári kórház rendelőintézetének egyik
folyosóján tanyát vert a csoda, ami tán még
gyógyított is.
Nagy Zoltán! – szólt mögöttem egy hang.
Várjunk csak, ez kicsoda? Ja, ez nem a mese
része, engem szólítottak. Mielőtt a kezelőbe
léptem volna, még egyszer végigfutott
tekintetem az embereken. Az idős hölgy hátra
fordulva fülelt. A mese gyógyít!
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Vakler Lajos
Hetvenötödik születésnapját ünnepelte a
Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola. A jeles évforduló névadó
is volt egyben: az intézmény sportcsarnoka
ezentúl Demeter Vilmos, városunk díszpolgára,
a legendás edző és testnevelő tanár nevét
viseli. Az ünnepségen felavatták Kocsis Balázs
szobrászművész Demeter Vilmost ábrázoló
domborművét.

Az ünnepségen megjelent Kiss
Norbert, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának helyettes államtitkára. Köszöntőjében így fogalmazott:
„Demeter Vilmos értelmet adott az egész
rendszernek. Abban az időszakban, amikor Vili bácsi a kosárlabdát megismertette Székesfehérvárral, azt megelőzően a
sportágat nemcsak városunkban, de Magyarországon sem ismerték. Ha játékosan fogalmazom meg, azt kell mondjam,
csak annyit tudtak róla, hogy egy ember
egy labdát egy gyűrűbe dobál. Azóta
már bajnokcsapatot is köszönthettünk
városunkban, és egyre többen választják
a kosárlabdát sportágként. Ha röviden
jellemeznünk kellene Demeter Vilmos
életútját, elmondhatjuk, hogy értelmet
adott a fiatalok sportra nevelésének.”
Tajti Zoltán, az egykori kiváló
tanítvány, aki a Videoton kosárlabdacsapatának egyik legendás játékosa
volt, mindnyájuk nevében köszönte
meg mestere és tanítója segítségét és
alázatos munkáját: „Személy szerint
nekem nagyon sok köszönni valóm van.
Testnevelő tanárom volt, és edzőként ő
ismertette meg velem a kosárlabda alapjait. Emellett csapattársaimmal együtt
második apánkként tekinthettünk rá, akire mindig számíthattunk, aki rendre, fegyelemre, tisztességre nevelt bennünket.
Ha régi barátaimmal találkozom, mindig
szóba kerül Vili bácsi. Ezt a sportcsarnokot egyébként 1972-ben az ő segítségével, közös munkával hoztuk létre. Együtt
építettük fel. Az ő álma volt, amit együtt
valósítottunk meg. Mi, diákok az alapjait
ástuk, ő pedig a kosárlabda szeretetének
alapjait adta nekünk.”
Demeter Vilmos Székesfehérvár
díszpolgára, a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt kitüntetettje 2013.
május 30-án, életének 94. esztendejében hunyt el. 2012-ben egyik utolsó
beszélgetésünkön így vallott életéről:

Vili bácsi fentről vigyázza népes családját

„A Ciszter Gimnáziumba jártam. Az első
osztályba 93 tanulót vettek fel, az ötödik
osztályba már csak hatvanat. Életemben
nem tanultam olyan szorgalmasan, nem
szerettem volna az iskolából kimaradni.
Jó testnevelő tanárunk volt. Denkinger
Jenő óráin szerettem meg a sportot, ő
vitt ki az ARAK-pályára atletizálni.
Akkoriban ez volt városunk egyik
legjobb sportegyesülete. Kétszer lettem
országos bajnok, 110 méter gáton és 200
méteren. 1938-ban nemcsak a középiskolás, de az országos ifjúsági bajnokságot
is megnyertem. Megszerettem a sportot,
és természetes volt, hogy a Testnevelési
Főiskolán fogok továbbtanulni.
A főiskola előtt vonultam be katonának
két esztendőre. A II. világháborúban
fogságba kerültem. Az első félévben
Usmaniban volt a hadifogolytáborunk.
Nagyon sokat éheztünk, nem tudhattuk,
hogy egyáltalán hazatérünk-e valaha. Állandó bizonytalanságban tartottak bennünket. Félévenként kaphattunk levelet
otthonról. Csak azt tudtam, hogy élnek
a szüleim, de amikor szabadultam, és leszálltam Debrecenben a marhavagonból,
nem tudtam, hol laknak. Debrecenből
jöttem Budapestre, majd onnan gyalog
Székesfehérvárra. Szerencsére a bátyám
útba igazított, így megtaláltam szüleimet.
Megérkezésem után két héttel már tanítottam a Széchenyi Szakközépiskolában.
Régi vágyam volt, hogy új sportágakat
ismertessek meg a diákokkal. Nálam
nemcsak a labdarúgás volt a sport, de a
kézilabda, a kosárlabda és az atlétika is.
Csukás Andor volt a szakfelügyelő, akinek nagyon tetszett az a módszer, ahogy
tanítottam. A pedagógiai alap az volt,
hogy minden gyermek maga választhatta meg, mely sportágat szeretné művelni,
és csak egy feltételem volt, hogy azt
csinálja szívvel-lélekkel. Talán ennek köszönhetően ebben az időszakban ötször
nyertük meg a kosárlabda bajnokságot.
Voltak válogatott atléta tanítványaim,
és egyre jobb eredményeket értünk el
kézilabdában is.
A sportnak köszönhetem boldog családi
életemet. Jámborházi Mária Magdolna,
az első feleségem tanítónő volt. A sors
úgy hozta, hogy a hadifogság után,
1950-ben kötöttük össze életünket.
A háború után nehéz volt felépíteni
egy családi életet. Nem volt semmink,
de mivel mindketten nagycsaládból
származtunk, természetesnek tartottuk,

Fotók: Simon Erika

Demeter Vilmosról nevezték el a sportcsarnokot

Egy századnyi élet örök mosolya...

hogy mi is nagycsaládosok leszünk. Így
is történt, hét gyermek boldog édesapja
vagyok. A hét gyermek egy kétszobás
lakásban nőtt fel. Emeletes ágyaink
voltak, a két kicsiny szobában kilencen
éltünk. Ma azt mondják, hogy az ötvenes években könnyű volt sportágakat
építeni. Ez részben igaz, hiszen aki sikeres sportoló volt, az könnyebben megtalálta a szerencséjét is. Velük együtt én
is szerencsés voltam, mert a sikerhez
a gyermekek, a fiatalok szeretete is
kell. Elsősorban azokat biztattam, akik
komolyan vették az edzést, és nem csak
tehetségesek, de szorgalmasak is voltak.
Ez nem ment magától, mert őket meg
kellett keresni. Azt hiszem, megértő
tanár voltam, mert mindig az volt az
elvem, hogy a diák-tanár viszony bizalmi kérdés. A legfőbb alapelv, hogy nem
szabad hazudni. Így nőttem fel, ilyenek
voltak a tanítványaim és természetesen
a gyermekeim is. Nem tudatosan, de
feleségemmel együtt a testnevelés felé
irányítottuk gyermekeinket, már csak
azért is, mert mindketten sporttal foglalkoztunk. Ebből adódott talán, hogy
három testnevelő tanár gyermekem is
van, Zoltán, Vilmos és Ildikó. Magdolna zenetanár, Gyula fiam gépészmérnök, míg Piroska festőművész. József
története érdekes. Azt szerettem volna,
hogy kosárlabdázó legyen. Aztán egy
csalódás után azt mondta, hogy mást
választott, öttusázni szeretne. Kiderült,
hogy tehetséges. Gyorsan megtanult

vívni, lőni és lovagolni. Amikor először
eljutott világversenyre, már tudtam,
hogy jól választott, annál is inkább,
hiszen ő a sportág első magyar Európa-bajnoka. Nagyon büszkék voltunk a
feleségemmel együtt, nagyon örültünk,
hogy talált magának egy olyan sportágat, amiben egyéni és jó eredményeket
érhetett el. Az egész világot bejárta, és
rengeteg díjat nyert.
Boldog vagyok. Bár évtizedekig nagyon
szűkösen éltünk, és volt időszak, hogy a
vacsora egy hónapon keresztül tejbegríz
volt, s a gyermekruhákat egyikről a
másikra adtuk, de mindig figyeltünk
egymásra. Nehéz körülmények között
nőttek fel a gyerekek, s ezért gyorsan
megtanulták, hogy minden apró jót meg
kell becsülni, és minden körülmények
között tisztességesnek kell maradni.
Közösen tanultuk meg, hogy tanulni kell,
és mellette dolgozni. Tartjuk magunkat a
nagycsaládos tradíciókhoz. Az unokákkal együtt minden vasárnap több mint
húszan üljük körül az asztalt.
Hitvallásom gyermekkori tanítóimnak
köszönhetően soha nem változott:
mindannyian születünk és meghalunk,
ezt tudomásul kell vennünk. A pályánk
a Jóisten által kiszabott, mi nem tudjuk,
mennyit kapunk, azt az időt azonban
igyekeznünk kell jól berendezni, és úgy
élni, hogy az örökkévalóságban az ember
a jobbik helyre kerüljön. Hiszem, hogy a
Jóisten azért teremtett bennünket, hogy
az örök üdvösségre kerüljünk.”
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Hat nemzet lányai az Orka-kupán
Ötszáznál is több szinkronúszó vett részt az idei versenyen

Németh Zoltán
Ha március, akkor Orka-kupa. A fehérvári
szinkronúszó egyesület már tizennyolcadik alkalommal rendezte meg nemzetközi
versenyét, ahol hat nemzet legjobbjai szálltak
medencébe. A rendkívül erős mezőnyben kiválóan szerepeltek a hazai versenyzők, az orkás
lányok több érmet is itthon tartottak.

Az Orka-kupa hosszú-hosszú évek
óta meghatározó része a nemzetközi szinkronúszóverseny-naptárnak, határainkon innen és túl egyaránt népszerű úti cél a fehérvári
viadal. 2015-ben a magyar klubok
mellett Ausztriából, Szlovákiából,
Csehországból, Lengyelországból
és Horvátországból érkeztek nevezések. A XVIII. Orka-kupán végül
24 egyesületből több mint ötszáz
szinkronúszó csobbant a Csitáry
G. Emil Uszoda medencéjébe.
„Nagyon örülünk, hogy ilyen népszerű az Orka-kupa, igyekszünk is megfelelni ennek a nagy érdeklődésnek. A
verseny előtti napok nem a pihenésről
szólnak: igyekeztünk úgy előkészíteni
mindent, hogy amikor megkezdődnek
a kűrök, akkor már minden gördüléke-

nyen menjen a maga útján. Pozsonyból, Brnóból illetve Lengyelországból
már állandó visszatérő klubjaink
vannak, ők mindig nagy örömmel jönnek hozzánk. A közelmúltban voltunk
Horvátországban versenyen, most két
klub is viszonozta a látogatást. Itt volt
a komplett szlovák válogatott, ez is
bizonyítja a kupa rangját. A környező
országokból is a legjobb klubok jöttek
el, arról nem is beszélve, hogy a hazai
klubok java is képviseltette magát
Fehérváron.” – tudtuk meg Molnár
Andreától, az Orka SE vezetőedzőjétől.
Az egyesület számára az egyik
legfontosabb verseny minden évben a hazai rendezésű nemzetközi
kupa, melyre már az előző évben
megkezdi a felkészülést minden
korosztály.
„Nyár végén kezdjük el megtervezni,
betanulni a következő évi kűröket.
A hagyományos karácsonyi gálánk
mindig egy fontos állomás, hiszen ott
már részleteket láthatnak a vendégeink ezekből a kűrökből, melyeket
teljes egészében itt, az Orka-kupán
mutatunk be. Az utolsó szakaszban
már csak finomítgatunk rajta, hozzá-

Az Orka SE mellett több más egyesület is Székesfehérváron mutatta be új kűrjét

Az Orka utánpótlás csapata harmadik lett. A lányok a kűr után elárulták: sokat jelentett számukra,
hogy Fehérváron versenyezhettek.

Az Orka-kupa után április közepén az országos bajnokságon bizonyíthatnak a hazai szinkronúszók

teszünk néhány elemet, hogy igazán
sikeres kűröket mutathassanak be a
lányok.”
A fehérvári szinkronúszók nem
is maradtak adósak a sikerekkel,
több dobogós helyezéssel zárták a
hazai kupát. A kötelező versenyszámokban Domonkos Léna, Szabó Virág és Szakáll Panna aranyérmes lett, míg Fehér Virág, Káli
Flóra, Mészáros Eszter, Lehota
Luca és Véber Melinda második,
Lövész Réka, Németh Kitti, Kertész Lili, Ákos Nóra és Mészáros
Emese harmadik helyezést ért el.
A kombinációs kűrökben gyermek
korosztályban a Domonkos Léna,
Bóza Vivien, Jenei Petra, Kertész

Fotók: Kiss László

A bemutatott kűrök tervezése már tavaly nyár végén megkezdődött

Lili, Kozma Csengele, Mészáros
Eszter, Németh Kitti, Szabó Virág
összetételű Orka SE a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel. A
junioroknál a Dancsó Dóra, Honti
Barbara, Szabó Regina, Nagy
Zsófia, Kovács Kata, Szabó Anna
összetételű csapat ezüstérmes lett,
míg az utánpótlás korosztályban a
Matók Sára, Szabó Regina, Vitéz
Anna, Holczmann Dóra, Baranyai
Sára, Domonkos Ninetta, Szabó
Tímea alkotta csapat a harmadik
helyen végzett. A párosoknál is
jutott érem a hazai versenyzőknek,
az Ákos Nóra-Száraz Lilla duó második, a Szabó Melinda-Grozeva
Szonja kettős pedig harmadik lett.
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Gyurcsó Ádám még több góllal és gólpasszal segítené a Vidit

Németh Zoltán

A válogatott Görögország elleni
Európa-bajnoki selejtezője miatt
a hétvégén pihenőre vonul az
OTP-bank Liga mezőnye. A csapatok öt forduló után tartanak
rövid pauzát a bajnokságban.
A listavezető Videoton három
győzelemmel és két döntetlennel kezdte az idei esztendőt, így
a téli szünetben nyolc ponttal
vezető piros-kék legénység tíz
pontra növelte előnyét a második
MTK-val szemben. A Vidi a legutóbbi körben döntetlent játszott
Felcsúton, azonban a riválisok
is botlottak, a sóstói alakulatnak
így nem került sokba a pontvesztés.
„Annak ellenére, hogy a legutóbbi
fordulóban, a Puskás FC vendégeként nem nyertünk, nem lehetünk
teljesen elégedetlenek, hiszen egy
ponttal így is növeltük az előnyünket. Egyébként mi nem foglalkozunk
annyit a mögöttünk álló csapatokkal, mint ahogy azt az érintett
gárdák vagy akár a közvélemény
gondolja. Sokszor mondtuk már, de
valóban így van: a saját meccseinkre figyelünk, azokat szeretnénk
megnyerni. Tisztában vagyunk vele,
hogy még nem dőlt el a bajnoki cím.
Vannak hátra még nehéznek ígérkező kilencven percek, amiket hozni
kell annak érdekében, hogy a végén
olyan eredmény szülessen, amivel
elégedettek lehetünk.” – értékelt a
Fehérvár Televízió Vidi TV című
műsorában Gyurcsó Ádám, a
fehérváriak középpályása.
Nehéz meccsek még valóban

Fotók: vidi.hu

Már tíz pont a Videoton előnye a bajnokságban, a Sóstói Stadionban mégsem tekintenek
a kelleténél távolabb. A fehérvári csapat
meccsről meccsre halad, ahogy Gyurcsó Ádám
megfogalmazta: tudják, hogy még nem dőlt el
a bajnoki cím, nehéz kilencven percek várnak
még a Vidire.

A Puskás FC játékosai mindent bevetettek a Vidi ellen, a fehérváriak azonban egy döntetlennel is növelték előnyüket a tabellán

várnak a Vidire. A kérdés csak az,
melyeket tekinthetjük nehéznek.
Hiszen az ellenfelek egyértelműen bekkelni járnak Fehérvárra,
ráadásul idegenben sincs sokkal
könnyebb dolga ellenük a Vidinek. Ebből a szempontból talán a
rangadók, a jobb játékerőt képviselő, a támadásokat bátrabban felvállaló riválisok elleni találkozók
a piros-kékek játékának is jobban
fekszenek.
„Természetesen azon csapatok ellen
jobb játszani, melyek jobb játékerőt
képviselnek. Nekünk jobban fekszik
az a játék, amikor az ellenfél is jön
előre, mert így sokkal nagyobb lesz a
mi területünk is a támadások felépítésére. Ebben a szezonban a mérkőzések nagy részét úgy játszottuk,
hogy beálltak ellenünk védekezni. Az
esetek nagy részében megoldottuk
ezt is, ebben érezhetően fejlődött

a csapat a korábbiakhoz képest.
Összességében minden meccs más
és más, van, hogy egy élcsapat is
bunkerfocit játszik, van, hogy a
tabella hátsó régiójában álló gárda
bátran támad. Egy a lényeg, minden
meccset meg kell nyerni, alakuljon
bárhogy a játék!”
A játék ebben a szezonban
kimondottan jól megy Gyurcsó
Ádámnak, aki négy gólja mellett
tizenhárom asszisztnál jár, alaposan kivéve részét a Videoton
meneteléséből.
„Már tavasszal is volt gólpasszom,
gólokból azonban lehetne több.
Eddig szerintem ebben a szezonban
tudtam a legtöbbet hozzátenni a
csapat szerepléséhez.”
A válogatott meccs után a Videoton április 1-jén a PMFC-Matias
vendége lesz a Magyar Kupa
negyeddöntőjének visszavágó-

ján. A Vidi az első meccset 2-1-re
megnyerte hazai pályán, így
esélyesként utazik Baranyába,
ám az idegenben rúgott gól a
PMFC számára is jó lehetőséget
jelenthet.
„Biztos, hogy nem lesz egyszerű a
feladat. Az első meccsen, főleg az
első félidőben jól játszott a Pécs,
megszervezte a védelmét és veszélyesen kontrázott, de ezzel együtt
is mi domináltunk. A visszavágón nagy előnyünk lehet, hogy a
pécsieknek jönniük kell előre, ebből
adódóan biztosan lesz területünk,
melyekből kidolgozhatunk helyzeteket. Ugyanakkor az ő pályájuk
nem könnyíti meg a dolgunkat.
De ezeken felül kell emelkedni, és
tovább kell jutni!” – zárta rövidre
az esélyek elemzését Gyurcsó
Ádám.
A Videoton középpályása most
teljes intenzitással készülhet a
kupameccsre, Dárdai Pál szövetségi kapitány nem postázott
számára meghívót a nemzeti
tizenegybe. Gyurcsó Ádám
elfogadja a döntést, de ahogy
kérdésünkre elmondta: mindent
megtesz azért, hogy a közeljövőben újra magára ölthesse a
címeres mezt.

Vidisek a válogatottban

A Puskás FC játékosai mindent bevetettek a Vidi ellen, a fehérváriak azonban egy döntetlennel is növelték előnyüket a tabellán

Március 29-én a magyar válogatott Görögország ellen játszik Európa-bajnoki
selejtezőt. Dárdai Pál bő keretében két
fehérvári labdarúgó is helyet kapott:
a várost Juhász Roland és Nikolics Nemanja képviseli. Egy nappal korábban,
március 28-án az U20-as válogatott is
pályára lép. Az mlsz.hu tájékoztatása
szerint a székesfehérvári Sóstói Stadionban rendezik majd a Mexikó elleni
találkozót, a kezdési időpont 14:30. A
korosztályos világbajnokságra készülő
nemzeti együttes keretének tagja a
Videoton kölcsönjátékosaként a Puskás
FC-ben szereplő Zsótér Donát.

VBKE-torna:
a köszönet hangja
Somos Zoltán

A Videoton Baráti Kör Egyesület
által szervezett év végi kispályás
futballtorna 2014-ben is több
ezer szórakozni vágyó fehérvárit csalt ki a két ünnep között a
VOK-ba. Ahogy megszokott, a
négynapos rendezvény sikeréért sokat dolgozó segítőket,
partnereket, támogatókat
emlékplakettekkel köszöntötték
a szervezők. A Hiemer-házban
Juhász László önkormányzati
képviselő, a VBKE elnöke, a
torna főszervezője adta át az
ajándékokat. Mint mondta, a
torna hagyományait ápolva,
de mindig újabb ötleteket
megvalósítva készülnek az
eseményre, és úgy tűnik, az
újítások beválnak. A focitorna
már számos kísérőprogrammal
várja az érdeklődőket és mára a
határon túli területekről érkező
csapatokkal nemzetközi lett.
További „fejlesztések” persze
elképzelhetők.
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte,
a sportban is nagy sikereket felmutató város történelemkönyvébe bekerült a VBKE-torna
– amit természetesen 2015-ben
is megrendeznek majd.

Sport

2015. március 26.

Új csarnokkal nyílik a kosaras edzőközpont
Somos Zoltán
Fehérváron épül fel a kosárlabda-szövetség edzőközpontja,
a hamarosan nyíló Best Western Plus Lakeside Hotel
mellett, a Csónakázótó partján. A szálloda és a hozzá
kapcsolódó csarnok olyan infrastruktúrát jelent, amelyre a
sportág építheti a jövő válogatott kosarasainak képzését.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke szerint a
szövetség országszerte sokat költ a sportág
létesítményeire, de a fehérvári központ
kiemelt jelentőségű, mert a válogatottak
felkészülését fogja szolgálni. „Köszönöm az
együttműködést Székesfehérvárnak, hosszú
évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a
várossal. A TAO-támogatásnak köszönhetjük
mi is és a többi kiemelt sportág is, hogy elindulhattunk felfelé. Hétmilliárd forintot fordíthat
a szövetség a sportágra ennek köszönhetően,
aminek kétharmad részét az utánpótlásnak
adjuk. Egyharmadát minden évben kiemelt
fejlesztésre fordítjuk, aminek szintén nagy sze-

repe van a jövő lehetőségeinek bővítésében. Itt
jelen esetben egy szálloda és csarnok áll majd
együtt, a szövetség idehozhatja a válogatottjait,
a tehetségeit.”
Bodnár Péter, a szövetség főtitkára
elmondta, hogy olyan edzőközpontot
akartak, amely egy minden szempontból megfelelő szállodához kapcsolódik,
repülőtérhez közel van, egészségügyi
központot, sportcsarnokot is felmutató
városban található. Ezeknek a követelményeknek a most nyíló hotel mellé
épülő székesfehérvári csarnok tökéletesen
megfelel, így ez lesz a magyar kosárlabda
első számú edzőközpontja. Cser-Palkovics
András polgármester hozzátette: a város
és a szövetség együttműködése eddig is
példás volt, és további fejlesztésekben is
megmutatkozik majd.
Az új csarnok építési munkálatai megkezdődtek, a tervek szerint júniusban át
is adják.

Fotó: Simon Erika
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A tervek szerint nyártól már az új edzőközpontban készülhetnek a válogatottak

EBYSL-bajnok a Fehérvár AV 19

Jutalomjáték
Nem titkolom, csalódott
vagyok. Tavaly nyáron-ősszel
úgy voltam vele, városunk
csapataitól legalább egy aranyérmet és minimum egy más
nemesfémből készült medáliát
várhatok a 2014/15-ös szezonban. A Videoton menetel is
öles léptekkel második megkoronázása felé, de úgy tűnik,
a többiek már nem hoznak
érmet a Bajnokok Városának.
A Fehérvár KC, bár nagyon
akart, nem fért be a legjobb
négy közé, az Alba Fehérvár jelenleg azért hajt, hogy
egyáltalán a nyolc között ott
legyen, a Fehérvár AV 19 pedig
2-0-s vezetés után búcsúzott az
EBEL negyeddöntőjében.
Nem titkolom, nem ezt vártam.
De a sport már csak ilyen, olykor örömöt adó hű társ, olykor
bánatot hozó hűtlen szerető.
De ezért szeretjük, ha cserben
is hagy, szinte rögtön új esélyt
kínál.
Hétvégén jégkorong Magyar
Kupa Final Four lesz Fehérváron. Új esély, új lehetőség, még
egy utolsó alkalom, hogy zengjen a Hajrá Volán! Gyerünk
gyerekek, várjuk az örömteli
perceket, itt a jutalomjáték
ideje!

Érmek a karate
világbajnokságról

Tyler Dietrich együttese egy év szünet után hódította el ismét a trófeát

Kaiser Tamás
Nem lesz szükség harmadik mérkőzésre az EBEL
U20-as bajnokságának döntőjében. A Fehérvár AV 19
korosztályos csapata azután, hogy szombaton hazai
pályán legyőzte a Red Bull Salzburgot, idegenben
sem kegyelmezett ellenfelének.

Kaiser Tamás

Fotó: Kiss László

Magabiztosan, két mérkőzést nyerve
győzött a Fehérvár AV 19 az EBEL U20as bajnokságának döntőjében. A „kis”
Volán a Salzburgot fektette két vállra
a fináléban. Tyler Dietrich fiataljai
előbb hazai pályán nyertek 4-2-re egy
kifejezetten jó, már-már EBEL-hokit
hozó meccsen, majd Salzburgban
sem hibáztak. Pedig a döntő második
találkozóján a Red Bull került előnybe:
a 12. percben Lindner csapott le egy
eladott korongra, amiből megszerezte
a vezetést csapatának. Nem kellett
azonban sokáig várni az egyenlítésre,
négy perccel később Vokla Roland lőtt,
és a kipattanót Sárpátki Tamás vágta az
osztrák kapuba. A második harmadból
már eltelt nagyjából negyedóra, amikor
kettős emberelőnybe került a Fehérvár,
Reisz Áron révén pedig ki is használták
ezt a „kis” Ördögök. A fiatalok megmutatták azt is, hogyan kell maximálisan
kihasználni egy duplafórt, hiszen
a vezető gól után öt a négy ellen is
betaláltak – Szabó Krisztián volt ezúttal
eredményes.
A záró periódusban nem esett gól, ez
pedig azt jelentette, hogy a Fehérvár
AV 19 3-1-re nyert, és egy év szünet
után ismét Székesfehérvárra kerül az

Németh Zoltán

Sárpátki Tamás néhány napja még az EBEL-ben küzdött a Bécs ellen, szerdán pedig bajnok lett az U20-asok közt

EBYSL trófeája. Hogy milyen jó minőségű szakmai munka zajlik az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián,
azt jól jelzi, hogy az EBEL U20-as bajnokságát harmadszor rendezték meg,
a fehérvári tehetségek pedig kétszer
meg is nyerték azt. Arról már nem is
beszélve, hogy idén közülük többen is
bemutatkoztak már Rob Pallin felnőtt
csapatában.

A Viszló Trans Jégkorong
Magyar Kupa programja
2015. március 27., péntek
16:30 Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler
19:30 Fehérvár AV19 – Debreceni HK
2015. március 28., szombat
15:30 Bronzmérkőzés
19:00 Döntő

Már hat éve nincs velünk Kiscsicsó
Március 25-én volt hat hosszú éve annak, hogy Ifjabb Ocskay Gábor, vagy ahogy a hokitársadalomban a
legtöbben ismerték, Kiscsicsó nincs velünk. A Volán örök tizenkilencese kilencszeres magyar bajnokként és
187-szeres válogatottként hagyta itt társait 2009-ben, néhány héttel azelőtt, hogy a magyar jégkorong
legnagyobb sikereként az A-csoportos világbajnokságon szerepelhetett. Emlékét méltóképpen őrzik Székesfehérváron, hiszen a róla elnevezett akadémián a legkisebbek is tudják, ki volt Ifjabb Ocskay Gábor.

Három fehérvári versenyző
utazott a hétvégén a görögországi Szalonikibe, ahol az
IFK világszervezet kyokushin
karate világbajnokságát
rendezték. A VTSE színeiben
versenyző hölgyek nem vallottak szégyent: a Sensei Bőke
Béla és Mátó Kata vezette trió
mindegyik tagja éremmel tért
haza. Dezső Kata és Kreitl
Vikória az első fordulóban
könnyedén búcsúztatták
ellenfeleiket, az elődöntőben
azonban mindkettőjükön
kifogott egy-egy orosz, így
végül bronzéremmel zárták
a világbajnokságot. A tavalyi
Európa-bajnokságon aranyérmes Kreitl Kitti azzal a céllal
utazott Görögországba, hogy
ismét aranyat szerezzen. Jól
is haladt az újabb győzelem
felé vezető úton, az első vele
szembe kerülő oroszt egy
pazar fejrúgással „intézte el”.
A döntő azonban sajnos nem
alakult ilyen jól, Kitti kétszeri
hosszabbítás után kapott ki,
és ezzel ezüstérmes lett. Panaszra azonban így sem lehet
oka, hiszen fél év leforgása
alatt egy Eb-arany és egy vbezüst került a tarsolyába.

közéleti hetilap

Somos Zoltán
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Rock and roll, a tuti siker

Sport a Fehérvár Tv-ben

Fotók: Simon Erika

Mintegy négyszáz versenyző jött el Fehérvárra, a negyedik alkalommal megrendezett Főnix-kupa rock and roll
versenyre. A dunántúli régió számos fellegvára képviseltette magát, rangos mezőnyben mutatták meg magukat
a főnixes gyerekek. Remek sikerekkel, hiszen négy arany
és két ezüstérem is a fehérvári klub versenyzőinek jutott
vasárnap a Vodafone Sportcsarnokban.

Már délelőtt dübörgött a rock and roll a
csarnokban, a látványos díszletek előtt a
legkisebbek kezdték a versenyprogramot.
Benedek Dóra, a Főnix egyesület vezetője
elmondta, a dunántúli régió csaknem minden jelentős egyesülete küldött versenyzőt
Fehérvárra. A nézőtéren is sokan voltak,
szülők és érdeklődők tapsoltak a produkcióknak, amelyek szinte másodpercnyi

Rock and roll földön és levegőben

szünet nélkül követték egymást. Monstre
programot bonyolítottak a szervezők, az
összes korcsoportban és kategóriában
csak estére alakult ki a végeredmény.
Szépen szerepeltek a Főnix kiválóságai, jól
sikerült hazai versenyt zárhatott a rendezőként is nagy munkát végző egyesület.

A Főnix helyezései

Children kisformáció Popcorn 1. hely, Wonderland 8. hely
Serdülő kisformáció: Destiny 6. hely
Junior kisformáció: Angel Smile 1. hely
Felnőtt kisformáció: Lipstick 2. hely
Children nagyformáció: Moonlight 1. hely
Children páros: Fürst Olivér-Pongrácz Lili 1.
hely, Pisch Roland-Fürst Alíz 2. hely

A színes, látványos, olykor extrém ruhák is versenyeztek

31

Ezúttal is széles palettán
mozog a Fehérvár Televízió kínálata. Csütörtökön kosárlabdával kezdünk, este, valamivel
fél kilenc előtt megnézhetik
a TLI-Alba Fehérvár–Pécs
mérkőzést az NB I középszakaszából. Érdemes lesz! Mint
ahogy érdemes lesz a számítógépen a keresőbe beütni
pénteken este fél nyolckor
a www.szekesfehervar.hu/
elo címet, és nyomon követni
internetes élő közvetítésünket
a Fehérvár AV 19 idei utolsó
előtti tétmeccséről, a Debrecen elleni Magyar Kupa-elődöntőről. Vasárnap délután
férfi kézilabdázóinké lesz a
főszerep: az ARKSE a Százhalombattát fogadja. Majd este
ismét kosarasaink jönnek, a
Góbi Henrik vezette csapat
ezúttal Körmenden próbál
szerencsét. Hogy sikerrel
járnak-e, kiderül a Fehérvár
TV-ben 20:50-től. Hétfőn megmutatjuk nézőinknek a Volán
Magyar Kupa-helyosztóját.
Remélhetőleg a serleg visszatér Székesfehérvárra! Szerdán
előbb Bajnokok Városa, majd
Vidi TV, ezt követően pedig a
labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntő-visszavágója kerül
adásba, a csákváriak vendége
a Fradi lesz!

Ha van küzdés, van győzelem
TLI-Alba Fehérvár – PVSK: 90-82

Somos Zoltán

A pécsi mezőnykosarakra fehérvári válaszok érkeztek a meccs
elején, majd ugyanez fordítva
– nem alakult ki nagy különbség. Tóth Péter kosarával hat
pont volt az előny, de kihagyott
büntetők és ziccerek után a pécsi
kispadról érkező Harazin egymaga visszahozta egálra a csapatát
az első negyed végére. Kromah
harmadik eladott labdája, és
Csorvási első kosara vezette be
a második negyedet. Az Alba
centere lendületbe jött, de hiába
szerzett újabb kosarakat, elhúzni
nem sikerült, mert a védekezés
olykor kihagyott. Gilchrist látványos megoldásokkal jelentkezett,
de a faultot alig kapó pécsiek
fegyelmezetten játszva fordítottak szünetig.
A két center, Csorvási és Horti
egymáson dobott kosaraival indult a második félidő, a látványt
pedig Kalve emberrel együtt
bezsákolt labdája jelentette. La-

Fotó: Simon Erika

A rájátszást tekintve az utolsó szalmaszálba
kapaszkodott a TLI-Alba Fehérvár a Pécs ellen.
A vendégek nyugodtan játszhattak, és az első
félidő végén vezettek is a néhány tiszta helyzetet elrontó Alba ellen. Szünet után nagyot
harcolt, és a negyedik negyedben a maga javára fordította a meccset Góbi Henrik csapata,
amely öt vereség után tudott nyerni.

Lasan Kromah (labdával) a szünet után nyerőembernek bizonyult

san Kromah végre nem eladott,
hanem szerzett labdát, majd egy
triplát is helyre küldött, ami után
idegesen vágta földhöz tábláját a vendégek edzője, Csirke
Ferenc. Nem csoda, hisz ismét az
Alba vezetett. Az időkérés után
viszont Bíró harmadik hármasa

érkezett, majd elrontott támadások mindkét palánk alatt. Nem
játszott jól a Pécs (sem), de mindig jókor esett be egy-egy hármasuk. Szerencsére Kalve és Supola
csatlakozott ehhez a trendhez. A
játékvezetők látványos hibákkal
segítettek a Pécsnek, de Kromah

tripláit nem tudták elvenni. Egypontos előnnyel várhatta az Alba
az utolsó negyedet.
Ebben Supola duplájára vendégpontok érkeztek válaszul, így
újfent Halászék vezettek, akik
nyugodtabbnak tűntek. Kromah
azonban nyerőemberré lépett
elő, huszadik pontja egyenlítést
ért, majd egy Kovács-Juhos ös�szjáték már vezetést. Az utolsó
öt percbe lépve, négypontos
Alba-előnynél időt kért Csirke, akinek főleg a védekezés
hibáival volt ekkor gondja. Kalve
büntetői után hattal vezetett
az Alba, a tarthatatlan Kromah
pedig faulttal együtt szerzett kosarat. Harcolt, ha kellett, oda is
csapott az Alba, a küzdésre ezúttal nem lehetett panasz. Rontott
dobások után szerezték vissza
a labdát Kalvéék, majd Kromah
betakarta Budimirt, és Csorvási
újabb duplája eldöntötte a mec�cset. 90-82-re nyert, és ezzel első
győzelmét szerezte a középszakaszban az Alba, életben tartva
reményeit a rájátszásra. „Nem
számolgatunk, mostantól a Körmend elleni találkozóra készülünk”
– zárta rövidre mondandóját a
meccs után Góbi Henrik. Mivel
a Körmend kikapott Szombathelyen, elvileg tényleg van esély,
de rettentően nehéz lesz még a
középszakasz.

FehérVár
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Hirdetes

2015. március 26.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. március 28-tól április 3-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Képes hírek – benne
19:20 Épí-Tech Magazin
minden egész órakor
19:50 Trópusi hőség – Átverés
a Híradó ismétlése
– am. sorozat (12)
Jó estét, Fehérvár! – ism.
20:50 Alba Regia Szimfónikus
Képes hírek – benne
Zenekar
minden egész órakor
Közvetítés a Vörösmarty
a Híradó ismétlése
Színházból, a megújult Alba
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Regia Szimfonikus Zenekar
Bajnokok városa – ismétlés
bemutatkozó koncertjéről.
Fehérvári beszélgetések
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
23:20 Képes hírek
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Heiter
2015. 3. 29. VASárnAp
Tamás, Heiter Dávid
Fehérvári beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető: Németh
a Híradó ismétlése
Zoltán. Vendég:
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Arany Tamás
– ismétlés
Paletta – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos.
10:00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Vendég: Ampli Ferenc
10:20
Fehérvári eszélgetések
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Köztér - ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Fehérvári beszélgetések
Vendég:
Majoros Gábor
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
Műsorvezető: Schéda
11:15 Fehérvári beszélgetések
Szilvia. Vendég:
– ismétlés
Molnár Tamásné
Műsorvezető: Vakler
Napi színes – ismétlés
Lajos. Vendégek: Heiter
Kincsesláda – ismétlés
Tamás,
Heiter Dávid
Fehérvári beszélgetések
11:40 Agrárinfó – ismétlés
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Nagy
– ismétlés
Zoltán Péter. Vendég:
Műsorvezető: Németh
Katona Klaudia
Zoltán. Vendég:
Napi színes – ismétlés
Arany Tamás
Honvéd7 – ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Alba Liga kispályás
13:00
Köztér – ismétlés
labdarúgó-mérkőzés
13:35 A Fehérvár TV
közvetítése felvételről
archívumából
Négy évszak a Somlón
14:00 Napi színes – ismétlés
– ismeretterjesztő
14:10 Kincsesláda – ismétlés
film 1. rész
14:40 Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár TV
– ismétlés
archívumából
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Kincsesláda
Vendég: Ampli Ferenc
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos. 15:05 Napi színes – ismétlés
15:10 Alba Liga – ismétlés
Vendég: Majoros Gábor

2015. 3. 28. SZOMBAT
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A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!
16:10 ARKSE – Százhalombatta
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Berkényi Tamás
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – Halál a
parton – am. sorozat (12)
20:50 Körmend – TLI Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Táncházi pillanatok
22:30 FehérVászon –
filmes magazin
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

2015. 3. 30. 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 Épí-Tech Magazin - ism.
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
15:00 A Fehérvár AV19
Magyar Kupa helyosztó
mérkőzésének
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Látrányi Viktória. Vendég:
Berkényi Tamás

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20

21:35
22:00
22:45

Épí-Tech Magazin – ism.
Köztér – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Loósz
Tamás, Loósz Tamásné
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Kortárs Nyugdíjas
Ki mit tud?
A fehérvári
nyugdíjasok 2015-ös
megmérettetésének
gálaműsora. 1. rész
Magyar – madjar
találkozó – dok. film
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 3. 31. Kedd
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!
– 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. Vendégek: Loósz
Tamás, Loósz Tamásné
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Somos
Zoltán. Vendég:
Peresztegi Nagy Ákos
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Hírek
20:20 Kortárs Nyugdíjas
Ki mit tud?
A fehérvári
nyugdíjasok 2015-ös
megmérettetésének
gálaműsora. 2. rész
21:35 Tikverőzés 2015
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 4. 1. SZerdA
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 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: Somos
Zoltán. Vendég:
Peresztegi Nagy Ákos
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Dr.
Sziebert Gergely

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 Aqvital FC Csákvár–
Ferencváros labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

22:00 Láttál-e már könnycseppet
esőnek? – dok. film
22:35 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2015. 4. 3. 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
2015. 4. 2. CSüTörTöK
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV archívumából
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
16:30 Fehérvári beszélgetések
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Benne: folytatódik a
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
Puskás Ferenc Labdarúgó
11:15 A Fehérvár TV
Akadémia játékosait
archívumából
bemutató sorozat
11:40 Képes hírek – benne
17:00 Együtt – ismétlés
minden egész órakor
17:30 Esti mérleg – ismétlés
a Híradó ismétlése
17:50 Napi színes
16:30 Fehérvári beszélgetések
18:00 Hírek
– ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Németh
Lajos. Vendég: Dr.
Zoltán. Vendég:
Sziebert Gergely
Kovács Ferenc
17:00 Bajnokok városa – ismétlés 18:30 A Fehérvár TV
17:30 Esti mérleg – ismétlés
archívumából
17:50 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Hírek
19:25 Köztér – közéleti magazin
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Benne: folytatódik a
magazin
Puskás Ferenc Labdarúgó 20:15 Hírek
Akadémia játékosait
20:20 Szeged – TLI Alba Fehérvár
bemutató sorozat
kosárlabda-mérkőzés
18:30 A Fehérvár TV
közvetítése felvételről
archívumából
21:40 Filmválogatás a Fehérvár
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Televízió archívumából
19:45 Együtt – családi magazin
Benne: Fehérvári
20:15 Hírek
beszélgetések: Pillangó
20:20 PMFC - Videoton
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
labdarúgó-mérkőzés
22:25 Köztér – ismétlés
közvetítése felvételről
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 29. 18:00 Fehérvári beszélgetések, műsorvezető: Látrányi Viktória, vendég: Berkényi Tamás

