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Földi Zoltán
Felsőváros
Március 24-én, hétfőn 17-19 óráig 
képviselői fogadóórát tart a Mik-
száth K. u. 25. sz. alatt, a Királykút 
Emlékházban. A fogadóórán jelen 
lesz Botos László főtörzsőrmester, 
körzeti megbízott.

Cser-Palkovics András, 
Szigli István
Március 26-án 18 órakor lakossági 
fórumot rendeznek a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola Farkas-
vermi úti Tagiskolájában. Témája: 
Megkezdődik a székesfehérvári 
nyugati elkerülő út építése.

Képviselői 
programok

Háromnapos rendezvénysorozattal 

hívta fel a figyelmet Fejér megye és 

Fehérvár önkormányzata a magyar-

lengyel kapcsolatok fontosságára. 

Március 21-től 23-ig számos művé-

szeti program várta az érdeklődőket 

városszerte, rendeztek kiállításokat 

valamint kulturális gálaműsort is.

A programsorozat pénteken egy 
II. János Pál pápa életéről szóló 
film vetítésével kezdődött a 
Barátság Moziban, majd szom-
baton egy kiállítással folytató-
dott. Néhány hónappal ezelőtt 
középiskolásoknak hirdettek 
pályázatot, amire olyan képző-
művészeti alkotásokat vártak, 
melyek hitelesen ábrázolják a 
magyar-lengyel kapcsolatokat. A 
pályázatra érkezett munkákat a 
városházán mutatták be.
Igazi művészeti csemegének 
számított a gála is, melynek 
a Vörösmarty Színház adott 

A „Fiatalok Foglalkoztatása Fehérváron” 

program az Echo Nonprofit Network 

kezdeményezésére indult, melynek 

keretében ötven fiatal foglalkoztatását 

biztosítják civil szervezetek tizenöt 

hónapon keresztül.

A városháza dísztermében fogadta 
Cser-Palkovics András polgármester 
és Domokos Tamás, az Echo Szo-
ciológiai Kutatóintézet módszertani 
igazgatója a fiatalokat, akik munká-
ba állhatnak márciusban. A progra-
mot az Európai Unió száznyolcvan-
millió, az Echo Nonprofit Network 
harmincmillió forinttal támogatta. A 

Aki a választás ideje alatt külföldön 
tartózkodik, lehetősége van a külkép-
viseleten szavazni, amit március 29-én 
16 óráig kérhet. Ott ugyanazokat a 
szavazólapokat kapja, mint amiket a 
lakóhelyén kapott volna.
Ha valaki Magyarországon, de nem a 
lakóhelyén tartózkodik a választás nap-
ján, az átjelentkezhet a tartózkodási he-
lyén működő szavazókörbe április 4-én 
16 óráig. A Nemzeti Választási Iroda 
honlapján a nyomtatványok letölthetők, 
eljuttatható ügyfélkapun keresztül az 
átjelentkezés, illetve ügyfélkapu nélkül, 
elektronikusan is kezdeményezhetik az 
átjelentkezést. De leadhatja átjelentke-
zési kérelmét a lakóhely szerinti helyi 
választási irodánál is.
Mozgóurna kéréssel kapcsolatos 
nyomtatvány is letölthető a valasztas.
hu oldalon. Április 4-én 16 óráig lehet 
kérni a mozgóurnát. Aki a kérésben 
akadályozott, két tanú segítségével 
meghatalmazhat bárkit, hogy járjon 
el a nevében. Mozgóurnát a választás 
napján 15 óráig lehet kérni, de akkor 
is csak nyomtatvány beadásával, amit 
meghatalmazottal eljuttathat az 

A magyar-lengyel barátság napja

Pályakezdők a városházán Választási határidők

németh-novák rita

csima veronika

Sokféle értelmezést kapott a magyar-lengyel barátság a fehérvári diákoktól, 
akik különböző képzőművészeti technikákkal ábrázolták a két nép kapcsolatát

Lehetőséget kapnak a pályakezdők, hogy munkahelyi gyakorlatot, tapaszta-
latot gyűjtsenek

kezdeményezés legfőbb célja, hogy a 
pályakezdők gyakorlatot és tapaszta-
latot szerezzenek a szakmájukban. 
Cser-Palkovics András polgármester 
elmondta: „Az egyik legfontosabb tár-
sadalmi feladat ma Magyarországon, 
hogy a fiatalokat el tudjuk indítani 
abba a bizonyos „nagybetűs életbe”, 
azaz kapják meg a lehetőséget a 
saját szakmájukban, hogy az első 
lépéseket megtehessék.” Domokos 
Tamás arról beszélt, hogy egy jól 
átgondolt, kellően előkészített kez-
deményezésről van szó. Személyes 
segítséget nyújtanak a résztvevők-
nek, mindenkinek lesz egy mentora, 
akik segítenek bevezetni a munka 
világába a pályakezdőket.

érintett személy a szavazatszámláló 
bizottsághoz.
Aki nem kapott értesítőt a Nemzeti 
Választási Irodától, az április 4-én 
16 óráig a fehérvári önkormányzat 
anyakönyvi irodáján kérhet informá-
ciót a saját adatairól, hogy szerepel-e 
a névjegyzéken. Az adategyeztetést 
bármely választópolgár kérheti.
Szavazni csak érvényes okmányokkal 
lehet! Még mindenki ellenőrizheti, 
hogy az okmányai rendben vannak-e. 
Az okmányokkal a személyazonossá-
got és a lakcímet vagy személyi számot 
kell igazolni. A személyazonosságot a 
régi és új formátumú személyigazol-
vánnyal, ideiglenes személyazonosító 
igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, 
útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel le-
het igazolni. Bármelyik igazolványnak 
csak az érvénytelenség szabhat gátat. 
A lakcímet a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal lehet igazolni, aminek 
a hátulján megtalálható a személyi 
azonosítószám is. A lakcím kártya 
hiányában megfelel a hatósági bizo-
nyítvány, illetőleg igazolás a személyi 
azonosító jelről.

otthont. A programon a lengyel 
és a magyar nép kultúrájába is 
bepillantást nyerhetett a teát-
rumba látogató közönség. A két 
nemzet közös történelmi hagyo-
mányaira egy megemlékezés és 
egy kiállítás fókuszált. A katyńi 
keresztnél néma koszorúzással 
emlékeztek meg a mészárlás 
áldozatairól, majd a két nép 
közös szentjeivel ismerkedtek 
meg az érdeklődők a Nemzeti 

Emlékhelyen. Székesfehérváron 
avatták szentté Szórádot 1083-
ban – egyebek mellett ez is 
kiderült a kiállított tablókról. A 
tárlatot a város alpolgármestere 
ajánlotta a közönség figyelmébe. 
Mint Róth Péter fogalmazott, 
Európa nem csak egy bürokra-
tikus szövetség, sokkal inkább 
egy történelmi közösség, amely 
büszke sokszínűségére, kultú-
rájára.
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Március 18-án felavatták a pákozdi 

Katonai Emlékparkban az új, állandó 

Pákozdi Csata Emlékkiállítást, amely a 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténe-

ti Intézet és Múzeum első filiáléjaként 

valósult meg. 

Lovassági pisztolyokkal, kardok-
kal, korhű öltözékekkel, élethű 
viaszbábukkal és interaktív 
játékokkal is találkozhatnak a 
látogatók a megújult Pákozdi 
Csata Emlékkiállításon, ahol 
a kiállítóteret is felújították új 
világítással és szigeteléssel. A 
kiállítás a győztes csata politikai 

A cég Székesfehérváron bővíti kerék-

gyártó egységét. A vállalatnál múlt 

héten rakták le az új csarnok alapkö-

vét. A hárommilliárdos beruházáshoz 

egymilliárd forinttal járult hozzá a 

magyar kormány a Széchényi terven 

keresztül.

Az elképzelések szerint az új 
csarnokban a munka 2015-ben 
indulhat meg. A cég Európában 
először itt bővíti kerékgyártó 
üzletágát. Könnyű szerkezetű, 
de erős alumínium felniket 
gyártanak majd itt Európa 
különböző pontjain működő 
autóipari vállalatoknak. Az Al-
coa fehérvári üzeme a mostani 
bővítésnek köszönhetően 2015-
re megduplázza mostani gyár-
tókapacitását. A világszínvonalú 
alufelnikkel Európa valamennyi 
járműgyártóját ellátják majd. Az 
ipartelepítéssel harmincöt mun-
kahelyet teremtenek. Az alap-

Megnyílt a Pákozdi Csata Emlékkiállítás

Bővít az Alcoa

Gáspár péter

szabó miklós bence

A kiállítás a győztes csata felszerelé-
seit is bemutatja

A kamion-, busz- és trélergyártók teljes európai piacát Magyarországról 
látják majd el a termékekkel 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának
1%-val támogassa

a Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért
Alapítványt!

Adószámunk: 18495638-1-07

Köszönjük!

Székhelye: Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Közhasznú Alapítvány

kőletételen részt vett Szijjártó 
Péter külügyi és külgazdasági 
államtitkár is. A magyar-ame-
rikai gazdasági együttműkö-
dés sikertörténetének újabb 
fejezetét írjuk – hangsúlyozta a 
politikus. Hozzátette: a 2014 és 
2020 közötti Európai uniós cik-
lus alatt Magyarország továbbra 
is arra törekszik majd, hogy a 
kontinens egyik termelési köz-
pontja legyen. Ennek érdekében 
a tervek szerint megduplázzák 
a kutatás-fejlesztésre szánt 
keretet, mintegy 706 milliárd 
forintot szánnak erre, és hétezer 
új tanműhelyt kívánnak létre-
hozni az országban, hogy az itt 
tevékenykedő külföldi cégeknek 
folyamatos legyen a munkaerő 
utánpótlása. Szijjártó Péter 
hozzátette, hogy az amerikai-
magyar gazdasági együttműkö-
déshez jelentős mértékben hoz-
zájárul a fehérvári Alcoa, hiszen 
a vállalat a második legnagyobb 
befektetéssel rendelkező ame-

rikai cég Magyarországon. Az 
Alcoa nemcsak az egyik legna-
gyobb munkáltató a városban, 
de a társadalmi felelősségválla-

lás terén is a fehérváriak egyik 
legnagyobb támogatója – tette 
hozzá Cser Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere.
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előzményeit, lefolyását, résztve-
vőit, fegyvereiket, felszerelésü-
ket, egyenruhájukat mutatja be.
„A pákozd-sukorói csata újonnan 
nyíló emlékkiállítása gazdag, gon-
dolkodásra, állásfoglalásra késztető 
szemléltető anyag, a hazáért, a 
szabadságért, a polgári jogokért, 
a családért, házért, földért vívott 
küzdelemről.” – mondta ünne-
pi beszédében Vargha Tamás 
államtitkár.
L. Simon László kormánybiz-
tos, az Országgyűlés Kulturális 
és Sajtóbizottságának elnöke 
kiemelte, hogy csak az első 
lépések történtek meg a mú-
zeumi rendszer fejlesztésében. 
A Nemzeti Kulturális Alap 
több mint százmillió forintos 
támogatásával elindították a 
Mozaik múzeum-népszerű-
sítő programot, mely többek 
között tematikus matricagyűjtő 
játékkal, reprezentatív kiad-
vánnyal és mobil applikációval 
próbálja múzeumba csábítani a 
fiatalokat.
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Harmincketten jelentkeztek az 

V. Versünnep elődöntőjére, amit 

vasárnap rendeztek meg a Szent 

István Művelődési Házban.

A Fehérvár Médiacent-
rum által szervezett 
versmondóverseny már 
ötödik éve kínálja a lehető-
séget, hogy a Székesfehérvári 
Egyházmegye területén tanu-

T i z e n h á r m a n  a  Ve r s ü n n e p  d ö n t ő j é b e n
ló diákok megmutathassák, a 
költészet közel áll hozzájuk, 
és a verseket magas színvona-
lon tolmácsolják hallgatósá-
guknak.
A vasárnapi elődöntőre ugyan 
harmincketten jelentkeztek, 
de egy fiatal lemondta a fellé-
pést, egy ifjú pedig a verseny 
izgalmában leblokkolt, és nem 
tudta befejezni választott ver-

sét. Így harminc versmondó 
fiatal között kellett az öttagú 
zsűrinek eldöntenie, kik jus-
sanak a döntőbe. Tizenkét 
döntős helyet biztosítottak a 
szervezők, de a tizenkettedik 
helyen „holtverseny” alakult 
ki, így a zsűri egy fővel meg-
toldotta a továbbjutók létszá-
mát. Így tizenhárman jutottak 
be az V. Fehérvári Versünnep 

döntőjébe, amit április 26-án 
tartanak a Szent István Mű-
velődési Házban. A döntő 
tizenhárom versmondóját 
ABC-sorrendben mutatjuk 
be a FehérVár magazinban. 
A versenyzők is lapunkból 
értesülnek a továbbjutásuk-
ról, az alábbiakban a verseny 
utáni megszólalásaikat 
olvashatják.

Alföldi Áron József 
magyaralmási, a Ciszterci Szent 
István Gimnázium tanulója. 
Darvas Szilárd Legenda a nő te-
remtéséről című versét mondta el.
A taps önmagáért beszélt, de 
őszintén szólva én még nem 
találkoztam olyan emberrel, akinek 
ez a vers ne tetszett volna. Direkt 
azért választottam, mert felüdít 
mindenkit a komoly előadások 
mellett. Ha szórakoztatni tudtam, 
már megérte!

Bokusza Zita fehérvári, a 
Lánczos Kornél Gimnázium 
tanulója. Tóth Krisztina Kutya 
című versét mondta el.
Nagyon jó volt a közönség, és a 
zsűri is aranyos, úgy érzem, nekem 
is sikerült az, amit szerettem vol-
na. A tavalyi verstábor Erdélyben 
megkoronázta a Fehérvári Versün-
nepet, jó lenne oda megint kijutni!

Gruber Nóra móri, a Kodolá-
nyi János Középiskola tanulója. 
Radnóti Miklós Istenhegyi kert 
című versét választotta.
Azt a zsűri is észrevette, hogy 
nagyon izgultam, de a drukk most 
még többet hozott ki belőlem, mint 
máskor. Kimondottan örülök a 
kritikáknak és a szép szavaknak is, 
amik elhangoztak a zsűri tagjaitól.

Gulyás Dániel úrhidai, a Her-
mann László Zeneművészeti 
Iskola tanulója. Tóth Kálmán 
Halál című versével jelentkezett.
A zsűri véleménye szerint egy 
buborékot teremtek magam körül, 
ami még nem tolakodó. Úgy 
érezték, hogy a verset befejeztem, 
de nem zártam le. Ha beszélnek 
róla, akkor az már jó, mert nyomot 
hagyott!

Boros Bence fehérvári, a Cisz-
terci Szent István Gimnázium 
tanulója. Mécs László Vadóc-
ba rózsát oltok című versével 
készült.
Nagyon meglepődtem a zsűri 
véleményén. Nem gondoltam, 
hogy a versmondásom után ilyen 
dicséreteket kapok. Nincs rutinom, 
nem nagyon járok ilyen versenyek-
re, de jólesett kipróbálni magamat. 
Eddig énekeltem, lehet, hogy verset 
is kell mondanom...

Bakonyi Boglárka baracskai, 
a Szent István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola tanulója. Kányádi Sándor 
Fától fáig című versét adta elő.
Lehettem volna egy kicsit jobb is, 
hangosabb is, ritmusosabb is, de 
ilyenre sikeredett. A való életben 
zárkózott vagyok, amikor verset 
mondok, akkor mutatom meg 
igazából, ki lakik bennem. Nekem 
az a világom.

az oldalpárt

szerkesztette:

naGy zoltán péter
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T i z e n h á r m a n  a  Ve r s ü n n e p  d ö n t ő j é b e n
Magyar Anna fehérvári, a 
Lánczos Kornél Gimnázium 
tanulója. Dsida Jenő Az öreg óra 
énekel című versét adta elő.
A koromból adódóan szerettem 
volna hitelesen átadni Dsida 
versét! Én mindig is nyitott vol-
tam arra, hogy emberektől verset 
hallgassak. Érettebbnek tartanak 
a korosztályomnál, talán ezért is 
tudtam feldolgozni ezt a művet.

Mihályi Szidónia Renáta 
kápolnásnyéki, a Teleki Blan-
ka Gimnázium tanulója. Váci 
Mihály És mi élünk! című versét 
adta elő.
Nagyon izgultam a mikrofon és a 
vers mondandója miatt is, mert ez 
az alkotás nagyon mélyről fakadó 
gondolatot tükröz. Váci Mihály e 
költeményét szeretném mindenfelé 
terjeszteni, azt hiszem, itt sikerült!

Sándor Anita Emília baracskai, 
a Belvárosi I. István Középiskola 
tanulója. Vajda János Nádas 
tavon című versét adta elő.
Amikor azt mondták, hogy nem 
jól értelmezem ezt a verset, 
elbizonytalanodtam. Én ezzel a 
saját érzelmeimet is átadtam. Nem 
tudom, hogy sikerült-e továbbjut-
nom, de én jól éreztem magamat 
versmondás közben.

Szilágyi Zsolt piliscsabai, a Pá-
duai Szent Antal Iskola tanulója. 
Berzsenyi Dániel Magyarokhoz 
I. című versét adta elő.
Látszott a zsűrin, hogy tetszik 
nekik a versmondásom, kaptam 
pozitív visszajelzéseket is. Ahhoz 
képest, amennyire izgultam, 
sikerült jól elmondani a verset. 
Az értékeléskor kérte Kubik Anna, 
hogy a versek elejét úgy mondjam 
el, hogy keresem a nézők tekinte-
tét. Ha továbbjutok, erre figyelni 
fogok!

Tőke Zsófia fehérvári, a Cisz-
terci Szent István Gimnázium 
tanulója. Reményik Sándor Ke-
gyelem című versét szavalta el.
Kicsit mérges vagyok magamra, 
mert nagyon izgultam. Ment már 
ez a vers sokkal jobban is! Igaza 
volt Kubik Annának, hogy az 
izgalom miatt nem lett igazi a 
kegyelmi állapot.

Szabó Diána fehérvári, a Teleki 
Blanka Gimnázium tanulója. 
Reviczky Gyula Imakönyvem 
című versét hozta el az elődön-
tőbe.
Az Erdélyben szerzett szerencse-
kövemet a vers elmondása előtt 
egyszer megsimogattam a zsebem-
ben, és azt hiszem, segített. Amikor 
a színpadra álltam, elmúlt a 
félelem, és a verset át tudtam adni. 
Az erdélyi verstáborba mindenkép-
pen megyek, nekem az kell, ha nem 
nyerem meg a Versünnepet, akkor is!

Petri Márton fehérvári, a Teme-
si Pelbárt Ferences Gimnázium 
tanulója. Radnóti Miklós Levél a 
hitveshez című versét szavalta el.
Nem számítottam arra, hogy a 
férfit látja bennem a zsűri a vers-
mondás után, ez nagyon meglepett. 
Ha a döntőbe jutok, akkor szeret-
nék még javítani az előadásomon. 
Ilyen verset még nem mondtam, 
mint ez a Radnóti, és megilletőd-
tem, hogy megdicsértek.

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E A  H E T I L A P K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S A  V Á R O S  É S  H Í R E I
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Székesfehérvárra látogatott múlt 

héten Norvégia magyarországi 

nagykövete. Tove Skarsteint a város 

polgármestere fogadta. 

Cser-Palkovics András a beszél-
getés során kiemelte Székesfe-
hérvár és Norvégia szoros, több 
területen megvalósuló kapcso-
latát. Az egyik legfontosabb a 
Hiemer-ház, hiszen az épü-
letegyüttes egy része a Norvég 
Alap támogatásával újult meg. 

Múlt héten csütörtökön Székesfe-

hérvárra látogatott a Thai Királyság 

budapesti nagykövete, Sompong 

Sanguanbun úr valamint a követség 

első titkára, Nawinee Plynoi asszony. 

A városházán Cser-Palkovics 
András polgármester fogadta 
a vendégeket és mutatta be a 
várost. A delegáció ezt követően 
a Fejér Megyei Hírlap és a Fe-
hérvár Médiacentrum vezeté-
sével, végül kamarai vezetőkkel 
találkozott.
Thaiföld a turisztikai kapcso-
latokon túl a gazdasági együtt-
működést is erősíteni szeretné 
a közép-európai térséggel, így 
Magyarországgal is. A dél-kelet 
ázsiai királyság nemcsak a világ 
legnagyobb rizs exportőre, de az 
autógyártás területén is nagyha-
talom. Sompong Sanguanbun 
lapunknak elmondta, hogy 
országa régóta kedvelt célpontja 
a magyar turistáknak, akik a 

A fogyasztók világnapja alkalmából 

többféle program várta a Fehérvári Civil 

Központban az érdeklődőket csütörtö-

kön. Útjára indult a fiatalok körében 

a fogyasztóvédelmi képzés, műhely-

konferencia zajlott, átadták a 2014. évi 

Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díjat, 

valamint a Vásárlóbarát Város prog-

ramhoz újonnan csatlakozó üzleteket is 

köszöntötték.

Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő adta át a Fehérvári Fo-
gyasztókért Szakmai Díjat. Gyártás 

Az üveggel fedett kútról és a Királykút 

középkori jelentőségéről is hallhattak 

érdekességeket a Gyöngyvirág óvodások. 

A gyerekek a víz világnapja alkalmából 

látogattak el a Királykút Emlékházba. Az 

óvodásoknak  Deák Lajosné önkormány-

zati képviselő mesélt az egykori kútház 

történetéről.

A hagyományok szerint a koroná-
zásokra érkező uralkodók hosszú 
utazásaik végén ennél a kútnál fris-
sültek fel, mielőtt a városba vonultak 
volna. Innen ered a hely elneve-
zése. A szabadon álló kutat a 18. 

A norvég nagykövet Fehérváron A mosoly nagykövete

A fogyasztók világnapja A víz világnapja a Királykúton

stefkó krisztina haGymásy andrás

németh-novák rita látrányi viktória

Tove Skarstein, Norvégia magyarországi nagykövete egy tizenhat kötetből 
álló könyvcsomagot hozott, melynek köteteit a Vörösmarty Mihály Könyv-
tárból kölcsönözhetik ki a fehérváriak

Thaiföldet nem véletlenül nevezik a 
mosoly országának

Átadták a Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díjakat A Gyöngyvirág ovisok látogattak a Királykút Emlékházba

hírekben olvasható bizonyta-
lan politikai helyzet ellenére is 
bátran, biztonságban látogathat-
ják a mosoly országát. Magyar-
ország is egyre népszerűbb úti 
célja a thai utazóknak, tavaly 
hatvanezren érkeztek hozzánk 
az ázsiai királyságból.
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De a Sapa gyára és Fehérvár 
kézilabda csapatának norvég 
nemzetiségű edzője is szóba ke-
rült, mint kapcsolódási pont. A 
nagykövet asszony látogatásának 
egyik célja a felújított Hiemer-
ház megtekintése volt, de ezen 
kívül magyarra fordított norvég 
könyveket is hozott ajándékba a 
Vörösmarty Mihály Könyvtár-
nak. A kötetek között vannak 
gyermekkönyvek, de norvég 
krimi és klasszikus irodalom is 
gazdagítja mostantól a könyvtár 
állományát.
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kategóriában a Füri Tésztaipari 
és Élelmiszer-forgalmazó Kft., 
kereskedelem kategóriában az Art 
Stúdió Művész- és Hobbibolt, 
szolgáltatás kategóriában Ko-
vács Jenő órásmester vehette át a 
Fehérvári Fogyasztókért Szakmai 
Díjat. A felelősségteljes, etikus 
piaci magatartásért elismerést 
Székesfehérvár Önkormányzata és 
a Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi 
Információs és Oktató Pont ado-
mányozta olyan vállalkozásoknak, 
melyek már korábban is részesültek 
fogyasztóvédelmi, minőség, termék 
vagy társadalmi kitüntetésben.
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században vették körül az emeletes 
épülettel. Kulcsfontosságú feladata, 
a Királykút vizének városba vitele 
1834-ben szűnt meg. A mostani 
funkciót 2012-ben alakították ki.

Tudta-e?
Az ENSZ március 22-ét a víz világnapjává 
nyilvánította. Jelenleg a Föld 1,2 milliárd 
lakója nem jut egészséges és elegendő 
ivóvízhez. Az Egészségügyi Világszervezet, 
a WHO becslése szerint a fejlődő országok-
ban valamennyi betegség 80 százaléka 
és évente 25 millió idő előtti haláleset a 
szennyezett vízre vezethető vissza.
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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elmondta: „Ha saját értékeinkre nem vagyunk büszkék, helyettünk senki sem lesz az!”

A díjazottak sokat tettek Fejér megye fejlődéséért és jó hírnevéért
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A Fejér Megyei Önkormányzat idén 

Székesfehérváron rendezte meg a 

Megyenapot, ahol ünnepi közgyűlés 

keretében adták át a megyei díjakat 

és kitüntetéseket.

A Szent István téren rendezett 
megyei közgyűlésen ünnepélyes 
keretek között adták át az elis-
meréseket. Az ünnepi műsor-
ban közreműködtek a Bicskei 
Prelúdium Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai, Gombó Viola 
Lotti, a 2013-as Versünnep 
győztese, a Tordasi Művészeti 
Iskola növendékei és a Her-
mann László Zeneiskola furulya 
együttese. 
Az ünnepségen Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes vissza-
emlékezett arra, hogy az előző 
kormány meg akarta szüntetni a 
megyéket, és fejlesztési régió-
kat akartak létrehozni. Ezzel 
szemben a mostani kormánynak 
a megyék megvédése mellett 
három érve is van, ezek közül 
a legfontosabb, hogy „ezeréves 
megyéket nem adunk fel, mert 
ha a Szent István óta fennálló 
rendszer ezer évig jó volt, jó lesz 
további ezer évig is!” Emellett 
nem életszerű, hogy Brüsszelben 

csima veronika

Megyenap Székesfehérváron

és Budapesten rajzolt régiós 
térképek rúgják fel az emberek 
mindennapjait, régi hagyomá-
nyait. Harmadrészt szerinte nem 
igaz, hogy a megyék ne lennének 
alkalmasak az uniós fejlesztések 
megvalósítására.
Törő Gábor, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke igazi ünnepnek 
nevezte az évente megrendezett 
Megyenapot. Kiemelte, hogy 
Fejér megye jövőt és megélhetést 
kínál lakosainak. „Munkások, 
mérnökök, művészek akarnak itt 
élni, boldogulni.”

Cser-Palkovics András a meg-
jelent lengyel delegáció tagjait 
köszöntötte és elmondta, hogy 
Székesfehérvár kiváló testvérvá-
rosi kapcsolatot ápol Opoléval. A 
polgármester örömét fejezte ki, 
hogy az idén Székesfehérváron 
rendezték meg a Megyenapot. 
Kiemelte, hogy Fehérvár akkor 
lehet erős, ha az egész megye az, 
de Fejér megye is akkor tud erős 
lenni, ha Székesfehérvár fejlődni 
tud. Hozzátette: „Székesfehérvár 
és Fejér megye történelmi szerepe 
nemcsak a térség, hanem minden 

magyar számára fontos.” Az ün-
nepi beszédek után Törő Gábor 
és Semjén Zsolt adta át a díjakat.
A díszpolgári kitüntető címet 
Dr. Karády Sándor és Zászlós 
Tibor vehette át. Dr. Berzsenyi 
Zoltán-díjban részesült Dr. 
Breitner Valéria és Dr. Pápay-
Székely Zsolt. Fekete János-díjat 
Bögyös Zsolt és Tóth Andrásné 
vehettek át. A Gróf Klebelsberg 
Kuno-díjat Murányi Lajos és 
Pató Józsefné kapta. Marosi 
Arnold-díjban részesült Dr. 
Demeter Zsofia és Kiss István. 
Németh László-díjat kapott 
Kajos Péterné és Májer István. A 
Dr. Paulikovics Elemér-díjat Dr. 
Czirner József és az OMSZ KDR 
Fejér Megyei Kirendeltségének 
Székesfehérvári Kollektívája 
kapta. Pápay Ágoston-díjban 
részesült Cséplőné Gönczi Vero-
nika és Szilasy Katalin. Salamon 
Lajos-díjat vehetett át Dr. Csizek 
Tibor és Orosz Csaba. Széchenyi 
Viktor-díjat kapott Kiss Csaba és 
Marikucza Péter. Terstyánszky 
Ödön-díjban részesült Gurisati 
Gyula és Négele Tibor. Vörös-
marty Mihály-díjat vehetett át 
Kelemen István és Vörös Tamás. 
Wekerle Sándor-díjat kapott 
az adonyi Rozmaring Nemze-
tiségi Táncegyüttes és Andrzej 
Straszewski.
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Down Világnap

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

A kutyusok élvezték, hogy birtokba vehették a területet

A pótlások nagyon hasonlítanak 
a természetes fogakhoz, szinte észre-
vehetetlen a különbség

Fogászati implantátumnak nevezzük az 

állcsontba fogpótlás viselése céljából 

beültetendő, bioanyagból készülő 

„műgyökeret”. Az implantáció célja a 

komplex protetikai rehabilitáció, azaz a 

páciens számára használható és esztéti-

kus fogpótlás készítése. Az eljárásról Dr. 

Hátsági-Horváth Miklós implantológust, 

a Dr. Hátsági Implant fogászati központ 

vezetőjét kérdeztük.

„A hagyományos hídnál két vagy 
több pillér kell, ami áthidalja a 
foghiányt. Az implantációnál nincs 
szükség ilyesmire, hiszen a korona 
megtartásához előbb beültetnek egy 
implantátumot, vagyis egy csavar 
formájú, titánból készült műgyö-
keret.” – mondta el lapunknak az 
implantológus szakorvos. Előfor-
dulhat, hogy implantátum beülte-
téséhez csontpótlásra van szükség, 
mert a meglévő csont mennyisége 
vagy minősége nem elégséges. Dr. 
Hátsági-Horváth Miklós azt is 
kiemelte, hogy az implantáció ma 
már rutineljárás, nem jár fájdalom-

Régi lakossági igény teljesül azzal, 

hogy hat kutyafuttatót alakítanak 

ki Székesfehérváron. Közülük kettőt 

szombaton színes programok, kutyás 

bemutatók keretében avattak fel. 

Lakótelepi városrészekben, 
ám a házaktól kissé távolabb 
alakították ki a futtatókat, hogy 
kulturált körülmények között 
mozoghassanak a négylábú 
kedvencek. A Palotavárosban 
elkészült egyik kutyafuttató 

Március 21-én van a nemzet-
közi Down világnap. A hazai 
programsorozat gálaműsorát 
Székesfehérváron, a Vörösmar-
ty Színházban tartották. Idén 
először került ez a rendezvény 
vidéki helyszínre. Cser-Palkovics 
András a rendezvény fővédnö-
keként lapunknak elmondta, 
nagy örömmel tölti el, hogy első 

„Tejfogaktól a Titánfogakig” 
– Fogbeültetés I. rész

Kutyafuttatókat adtak át

csima veronika

mal, nem kell tőle félni: „Altatás-
ban is elvégezhető a beavatkozás. Azt 
azonban kiemelném, hogy tényleg 
nincs mitől tartani! Szinte hihetetlen, 
de a fogászati implantátum beültetése 
az egyik legkisebb kellemetlenséggel 
járó fogászati beavatkozás. Egy 
átlagos implantáció esetén maximum 
egy napig érezhet fájdalmat a beteg 
az ínynél.” – emelte ki a szakember. 

Bár a fogbeültetés egy egyszerű 
beavatkozás, ugyanakkor nagy 
figyelmet, gondos tervezést, precíz 
munkát és magas szintű szakmai 
hozzáértést követel. 

Miért előnyös az implantátum?

Egyetlen fog hiánya esetén nincs szükség a foghiányt határoló fogak lecsiszolására. 

Rögzített fogpótlás készíthető akkor is, amikor hagyományos eszközökkel már csak 

kivehető pótlásra lenne lehetőség. Nagyobb stabilitást és biztonságérzetet nyújt. Az 

implantátumra készülő felépítmény kiváló esztétikai hatást biztosít. A rágófunkció 

szinte tökéletesen helyreállítható.

Javítja az életminőséget, komfortérzetet biztosít. Tartós és hosszú távon jól funkci-

onáló megoldást jelent. A kivehető fogpótlás rögzítettségét nagymértékben javítja. 

Kellő mennyiségű implantátum beültetésével teljes foghiány esetén is készíthető fix, 

rögzített körhíd.

Tipp
Érdeklődik a téma iránt? Két hét múl-

va további érdekességeket tudhat 

meg rovatunkban az implantációról.

Ellenjavallatok
Természetesen vannak helyzetek, 

amikor a hagyományos hídpótlás a 

megfelelő választás. Elsősorban akkor, 

ha az implantációnak van valamiféle 

kizáró oka. Ilyen lehet: immunrend-

szeri betegségek, bizonyos krónikus 

fertőző betegségek, nem kezelt 

diabétesz, daganatos betegségek és a 

nagyon erős, „extrém” dohányzás.

avatásán a Kutyaszervíz Sport-
egyesület kiképzői és kutyái 
tartottak bemutatót. A Budai 
úton, az Interspar mögötti 
területen pedig a Korona Agility 
SE készült látványos bemuta-
tóval. A kiképzők és a kutyák 
akadálypályás, dog dance, frizbis 
és flyball bemutatót tartottak 
az érdeklődőknek. Székesfehér-
váron összesen hat helyszínen 
kezdődött meg a tervezés, illetve 
a kutyafuttatók kialakítása.

vidéki helyszínként Székesfe-
hérváron tartották meg a gálát. 
A köszöntők után a szervezők 
egyperces ölelő időt hirdettek. 
Mindenkit arra buzdítottak, 
hogy a körülötte lévő gyerme-
keket öleljék meg. Pontosabban 
megadták a lehetőséget, hogy 
mindenki átérezhesse egy 
Down-szindrómás gyermek 
igazi, őszinte ölelését, mely tele 
van valódi szeretettel.
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A helyszínen ingyenes vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérést végeznek. Kor-
látozott számban hasi ultrahang vizsgálatot és csontsűrűség-mérést is tartanak.

Ismét nőgyógyászati szűrőnapot tartanak 

Székesfehérváron. Elsősorban azokat 

a 25-55 év közötti hölgyeket várják a 

Család- és Nővédelmi Központba, akik 

eddig nem vettek részt vizsgálaton, vagy 

az utolsó ellenőrzés óta legalább 2-3 év 

eltelt.  A részvételhez előzetes bejelent-

kezés szükséges.

Hetedik alkalommal szervezik meg 
március 29-én városunkban a nagy-
szabású akciót, melynek során meg-
előző nőgyógyászati vizsgálatokra 
várják a hölgyeket. Arra is felhívják 
a figyelmet, hogy a méhnyakrák 
megelőzésében kiemelt szerepe 
van a szűrésnek. „Ezt a szűrőnapot 
az egészségfejlesztési terv idei első 
intézkedéseként rendezzük meg. 
Rendkívül nagy jelentőséggel bír, hogy 
a nők részt vegyenek a szűréseken, 
hiszen az akár életmentő is lehet.” – 
mondta el a Fehérvár magazinnak 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok. „A szexuálisan aktív 
korban nagyobb az esélye a HPV 
fertőzésnek, amit zömmel felelőssé 

Egy nap a nőkért

Kifogjuk a legjobb falatokat!

március 29. szombat | Palotavárosi tavak

Tudta-e?
Harald zur Hausen 1973-ban vetette fel, hogy összefüggés lehet a HPV-vírus és a méhnyakrák 

között. A német tudós kollégáival együtt tíz év múlva, 1983-ban mutatta ki a vírus 16-os és 18-as 

alaptípusának DNS-ét tumoros sejtekben. Ma már orvosilag elfogadott tény, hogy a méhnyakrák 

legnagyobb rizikófaktora a HPV-vírus. 2008-ban ezt a felfedezést orvosi Nobel-díjjal ismerték el.

Március 24-27. között a 70/380-9512-es telefonszámon 8-tól 16 óráig jelentkez-

hetnek be az érdeklődők.

teszünk a méhnyakrák kialakulásáért. 
Fontos, hogyha valaki megkapta a 
HPV elleni védőoltást, azt követően 

is rendszeresen eljárjon szűrővizsgá-
latra.” – hangsúlyozta ifj. Dr. Nagy 
László intézetvezető főorvos.

Szülők 
Akadémiája

Március 25-én 17 órakor a Tó-
parti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskolába invitálják az 
érdeklődőket. „Terror az isko-
lában – testi és lelki agresszió a 
diákok között” címmel tartanak 
előadást.
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Matók János a közgyűlés egyhangú döntését követően vehette át az újságíró szak-
ma művelői számára alapított városi kitüntetést, a Penna Regia-díjat. Szer-
kesztőségünk valamennyi tagja nevében szeretettel gratulálunk az elismeréshez!

A kortalan jampec, a friss Penna 

Regia-díjas Matók János igazán nagy 

mesélő hírében áll. De hát úgy nem 

nehéz, hogy az élete tulajdonképpen 

nem más, mint szürrealitásba hajló 

epizódtörténetek laza kapcsolódása. A 

délutáni sztorizgatásához a díszlet mi 

lehetne más, mint egy kevésbé úrias 

kocsma süppedős kanapéja és a háttér-

ben halkan duruzsoló focimeccs.

Matók Jani Szegeden született, de 
az ötvenhatos „bűnösök” családjait 
teljesen véletlenszerűen ide-oda 
helyezgető rendszernek köszön-
hetően szüleivel és testvéreivel 
folyamatosan költöznie kellett.
„Apám ötvenhatban három-négy 
teherautónyi élelmiszersegélyt vitt 
fel a fővárosba. Fiatal erdőmér-
nökként ő volt a konvoj oszloppa-
rancsnoka. Egy Szeged-Pest-Szeged 
forduló Csepelekkel akkoriban 
három-négy napig tartott, így a 
távollétében megválasztották a 
Csongrád megyei erdőigazgatás 
munkástanács-titkárának. Mond-
juk tudták, hogy elvállalja a tiszt-
séget” – emlékezett vissza egy-egy 
pillanatra meg-megakadva Jani, 
aki gyerekként lakott például 
a Dunakanyarban Szobon és a 
Somogy megyei Nagyatádon is.
Egy helyen általában két-három 
évet maradhattak. Volt olyan eset, 
amikor elsősként egyik délután 
arra ért haza, hogy a teherautó a 
házuk előtt már tele volt pakolva. 
Az 1968-as csehszlovák bevonu-
lást Csákváron élte meg. A falu 
fölött reggeltől sötétedésig nézte, 
hogyan szállnak le és fel a szovjet 
gépek. Közben pedig az édesapja 
mesélt a forradalomról, a prágai 
tavaszról és a történelemről.
 „Akármennyit is tanultam, nyolca-
dikban nem lehettem kitűnő. Először 
a testnevelő tanáromat akarták 
megfűzni, hogy ötös helyett adjanak 
négyest. Ő erre nem volt hajlandó, 
hiszen a tizenöt ötösöm mellett 
fociztam, kéziztem és atletizáltam. 

az oldalpárt

szerkesztette:

kurucz tünde Matók János - egy osztályidegen sportriporter vallomásai

Horoszkóp
március 24. – március 30.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Befolyásos személy jóindulatát, támogatását 
szerezheti meg. Munkalehetőség is adódhat, amivel 
az egyre apadó bevételeit végre növelheti. Csak 
az a fontos, ne tegyen olyat, amivel áthághatja a 
szabályokat!

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Kaphat egy remek munkaajánlatot, vagy olyan dol-
got jelenthetnek be a munkahelyén, amely jókedvre 
deríti. A takarékoskodás is jobban megy, sőt olyan 
dolgot is el tud végezni, amiről korábban azt hitte, 
csak szakember képes rá.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Váratlanul találkozhat valakivel, akire titokban 
sokat gondol, és ez az összefutás olyan jól sikerül, 
hogy továbbiak is követhetik, új szerelem bontakoz-
hat ki. Ha házas, ügyeljen arra, hogy ezt a partnere 
ne szúrja ki, mert óriási botrányra számíthat!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Olyan elismerésben lehet része, amely miatt a 
büszkeség járja át minden porcikáját. Ügyesen 
bonyolíthat le egy olyan ügyet, amelyet korábban 
nem tudott, mert másokon, a külső körülmények 
alakulásán múlott a siker.

Rák 06. 22. – 07. 22.
A figyelem középpontjában lehet, élvezheti az Ön felé 
áradó szeretetet, figyelmet. Ha egészségi problémája 
van, olyan hírt hallhat, amely megnyugtatja. Váratlan 
kikapcsolódási lehetőségre mondjon igent, mert ez 
feltölti energiaraktárait!

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Fantasztikus lehetőség adódik a munkában. Esetleg 
olyan új munka adódik, amely különleges, igazi 
kihívást jelent. A szerelemben kevesebb a szerencséje, 
olyan valakivel jöhet össze, aki nem annyira önmagá-
ért szereti, mint inkább azért, amit nyújtani tud.

Végül a rajztanárnőmet sikerült 
az igazgatónak meggyőznie. Ha 
jól emlékszem, öt vagy hat ötösön 
kívül egyszer kaptam nála négyest, 
de ez épp elég volt. Ezek után már 
nem lepődtem meg, hogy a 4,9-es 
bizonyítványommal egyetlenegy 
fehérvári középiskolába sem vettek 
fel.”
Jani ekkorra már könnyedén 
feldolgozta az efféle igazságta-
lanságokat. Kapott egy levelet a 
megyei tanács oktatási osztályáról, 
hogy sehova máshova nem mehet, 
csak a bicskei Vajda János Gim-
náziumba. Az új osztálya tele volt 
„deklasszált elemek” gyerekeivel. 
Lacival, a magyarországi svábok 
elnökének fiával a későbbi sportri-
porter igazán egy húron pendült.
„Óriási botrány lett abból, amikor 
Laci tizenhét éves korában megsze-
rezte a jogsit. Egyik nap egy bogár-
hátú Volkswagennel szépen beparkolt 
a tanárok Trabantjai és Wartburgjai 
mellé. Na attól kezdve még nagyobb 
utálatnak örvendett. Mondjuk 
engem ez cseppet sem zavart! 
Akkoriban vezették be a Világnéze-
tünk alapjai című roppant izgalmas 
tantárgyat, amit a földrajztaná-
runknak kellett tanítania. Az első 
órán a nagy Kína-ellenes szocialista 
táborra fittyet hányva Lacival 
elkezdtünk kérdezgetni Maóról, a 
Vörös Könyvről és mindenféle ehhez 
hasonlóról. Persze ezzel kivertük a 
biztosítékot. A tanár úr, aki mindig 
csak egy leckével járt előttünk, aján-
lott egy kompromisszumot: év végén 
garantáltan megkapjuk a négyest, 
ha az órán csendben maradunk. 
Cserébe még leckét és dolgozatot sem 
kell írnunk. Ezt a vissza nem térő 
lehetőséget gátlástalanul kihasznál-
tuk: sakkoztunk, kártyáztunk az 
utolsó padban.”
Jani ezek után közömbösen 
fogadta, hogy nem vették fel sem 
egyetemre, sem pedig főiskolára. 
Az érettségi bankett után kivál-
totta a munkakönyvét, majd 1974 
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júniusának végén a telexgépke-
zelői tanúsítványával a zsebében 
elutazott Balatonfüredre, hogy 
munkára jelentkezzen az akkori 
magyar szállodaláncnál.
„Már a felvételi elbeszélgetésnél 
láttam, jól cseng a telexkezelői 
papírom. Megadtam az értesítési 
címemet, majd elmentem Sopronba 
az ODOT diáktalálkozóra. Alig 
két napot voltam ott, mikor jött 
egy távirat: azonnal jelentkezzek a 
Hotel Tihanyban munkafelvételre. 
Segédportásnak vettek fel. Nekem 
kellett kezelni a telexet. Havi 
fizetésem körülbelül a mostani mi-
nimálbérnek felelt meg, amit szépen 
kiegészítettem a nyugati turistáktól 
kapott borravalóval. Egyik este egy 

hamburgi mérnökön segítettem. 
Szegény nagyon keservesen sírt a 
porta előtt, mert csak este nyolckor 
jutott eszébe az anyósa születésnap-
ja. A gyatra némettudásom ellenére 
megértettem, hogy ezért a mulasz-
tásért a család kegyetlen bosszút fog 
állni. Megkérdeztem tőle, hogy a 
gyárban, ahol dolgozik, folyamatos 
műszakban folyik-e a termelés, eset-
leg van-e ismerőse, akiben meg lehet 
bízni. Mivel mindkettőre igennel 
felelt, így villámgyorsan kiküldtünk 
egy telexet a hamburgi művezető-
nek, hogy azonnal készíttessen ötven 
fehér rózsából egy virágkosarat, és 
vigye el a házhoz. A virágfutár 
az ünnepi vacsora kellős közepén 
állított be azzal az üzenettel, hogy a 
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Sport és újságírás

A Fejér Megyei Hírlapban 1978-ban jelent meg első írása, amikor 

a fehérvári Építők női kosárlabda csapata ezüstérmes lett a Buda-

pesten játszott Magyar Kupa-döntőben.

A nyolcvanas évek elején a Szondi Sportegyesület híreiről - a 

birkózókról, a kézisekről és az asztaliteniszezőkről - számolt be 

rendszeresen az újság hasábjain.

A labdajátékok - különösen a futball - közel állnak szívéhez.

1992-ben a VOK-ban rendezett junior birkózó Európa-bajnokságon 

a sportág érdekében végzett tevékenységéért megkapta  a nem-

zetközi birkózószövetség érdemérmét.

Otthonosan mozog többek között a technikai sportokban - számos 

rally évkönyvben lehet az írásaival találkozni.

Munkájáért megkapta többek között a Fejér megye sportjáért és a 

Fejér megye labdarúgásáért díjat.

Jani dolgozott segédportásként, természetvédelmi előadóként és színházi 
segédrendezőként is

Matók János - egy osztályidegen sportriporter vallomásai

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
A munkahelyén értékelik a tudását, talán még 
dicséretben is részesül. Most több minden bejön, 
amire vágyakozik. Ha nincs állása, itt az idő, 
keressen, mert az elképzeléseinek megfelelőt 
találhat!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
A héten eredeti lesz, humoros, de egy kicsit kötekedő, 
ami jólesik a lelkének, viszont kollégát,  közeli ismerőst 
kiüldözhet vele a világból. Pénzügyei cudarul állnak, kaphat 
egy értesítést, amely újabb összegtől szabadíthatja meg.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Fantasztikus hete lesz, tele izgalmakkal, különleges-
ségekkel, olyan dolgokkal, amiket eddig még talán 
sohasem élt át. Adódik egy nem mindennapi lehetőség, 
amit ki kell használnia, mert ez az, amivel anyagilag 
megalapozhatja a jövőjét.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Boldognak és elégedettnek érezheti magát, mert 
a szerelemben fantasztikus pillanatokat élhet át. 
Ingatlanügylet bonyolítása nem ajánlott, családjával, 
a környezetével apróságon összeveszhetnek.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Anyagi ügyei nem állnak valami fényesen, még 
jó, hogy vannak a közvetlen környezetében olyan 
személyek, akik támogatni tudják. Az egészségére 
jobban vigyázzon, a legapróbb problémát is vegye 
most komolyan!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Boldognak és elégedettnek érezheti magát, hiszen szeret és 
viszont szeretik, hódító és ellenállhatatlan, ami persze a meg-
lévő kapcsolatában némi féltékenységre ad okot. Pénzügyek 
terén nem lesz oka panaszra, mert plusz bevételre tesz szert.

drága anyósnak ezt a kis apróságot 
Magyarországról küldi a kedves 
vőura. Két óra múlva kattogott a 
telexgép, megérkezett Hamburgból 
a válasz: a mama, mikor meglátta 
az ajándékot, elsírta magát, milyen 
rendes veje van. A mérnök ezt el-
olvasta, elővette a bukszáját, aztán 
helyben leszámolt nekem ötven 
darab piroshasú százast.”
Tihanyban Jani a Hotel Bika 
munkásszállón az énekes Payer 
Öcsivel lakott együtt. Más híres-
ségek is megfordultak akkori-
ban a dolgozóknak kialakított 
felvonulási épületben: a szomszéd 
szobában például Máté Péter 
élt a családjával. Öcsivel a fiatal 
segédportás nagyon hamar kö-
zeli kapcsolatba került. Közösen 
bújtatták a nyugati turistákat 
egy-egy estére boldoggá tevő 
budapesti egyetemista lányokat, 
az éj leple alatt titokban együtt 
szedtek cseresznyét Bodrogi 
Gyula nyaralójának kertjéből, 
vagy ha hajnali négykor Szántó-
don kávézni volt kedvük, akkor 
csak szóltak a kompkapitánynak, 
aki egy ezresért bármikor hajlan-
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dó volt a rendhagyó fuvarra.
„Egyszer voltunk egy olyan bulin, 
ahol Ambrus Kiry, a kor ünnepelt 
énekesnője is fellépett. Kiry nem volt 
magasabb, mint egy méter negyven 
centi. Az alkalmi közönséghez 
hasonlóan annyira berúgott, hogy 
a saját lábán nem bírt megállni. 
Öcsivel gondoltunk egy nagyot, 
kerítettünk egy széket, lejjebb 
eresztettük a mikrofont, kikötöttük a 
pöttöm énekesnőt, aki így hibátlanul 
lenyomta a show-t.”
Jani a szezon után átkerült Fehér-
várra, az akkor nyíló Alba Regia 
Hotelbe, ahol szovjet vendégek a 
portási szolgálatokat kövér ban-
kók helyett inkább egy maréknyi 
három dimenziós, kacsintós 
Lenin-jelvénnyel hálálták meg. A 
bátrabb inturisztok nem vetették 
meg a baráti bizniszt, így olykor 
előfordult, hogy egy-egy üveg 
Sztolicsnaja vodka vagy Auró-
ra cirkálós Poljot karóra Janin 
keresztül vándorolt át a Velence 
Szállóban pihenő olasz és nyugat-
német turisták kezébe. Egy év 
után a fiatal portást valutázáson 
kapta az elhárítás, így némi 

londinerkedés után szakmát vál-
tott. Édesapja kedvéért az Orszá-
gos Természetvédelmi Hivatalnál 
természetvédelmi előadó lett 
Budapesten. Ezután áthelyezték a 
dinnyési fertőbe, ahol találkozott 
például a kifejezetten zárkózott 

hogy előkaptam a puskám, és egyet 
lőttem a levegőbe. A helyzetemen 
ezzel csak rontottam, mert a 
bányászok az éles hangtól teljesen 
megvadultak. Mivel nem akartam 
többet durrogtatni, ezért hiába 
mondják, hogy szégyen a futás, 

Aczél Györggyel is, aki a kedvenc 
titkárnőjével és a sofőrnek álcá-
zott géppisztolyos testőrével járta 
a magyar vidéket. Később részt 
vett a vértesi tájvédelmi körzet 
kialakításában. Egész napokat 
töltött a természetben. Gondosan 
feljegyzetelte az illegális kőfej-
tések nyomait, a parlagi sasok 
fészkeit, ezen felül rendületlenül 
védte a ciklámeneket.
„Mindszentpusztánál olyan a 
mikroklíma, hogy az Alpokalját 
leszámítva Magyarországon egye-
dül ott él meg a szigorúan védett 
ciklámen. Az oroszlányi bányászok 
ezt tudták, így rendszeresen kijártak 
virágot szedni vagy hagymástul 
kiásni „milyen jól mutat majd ott-
hon a kertben” alapon. A virágzási 
időszakban vadászpuskával jártam. 
Egyszer illegális ciklámenezőkre 
bukkantam. Igazoltam magam, 
majd megkértem őket, fejezzék be, 
amit csinálnak, de rám sem hederí-
tettek. Elkezdtem közeledni feléjük, 
de annyira erőszakosan léptek fel, 

inkább elszaladtam előlük.”
Jani karrierje ezután is kanyar-
gósra sikeredett. A maga módján 
„építette a szocializmust”, például 
gépjárműalkatrész-raktáros-
ként, a Vörösmarty Színházban 
rendezőasszisztensként, segéd-
rendezőként, majd gazdasági 
előadóként a Tiszti Klubban, sőt 
birkózó szakosztályt is vezetett 
a Szondi Sportegyesületnél. 
Közben pusztán önszorgalomból, 
kíváncsiságból és sportszeretetből 
folyamatosan külsős újságíróként 
tudósított a Fejér Megyei Hírlap-
nak. Státuszt csak a rendszervál-
tás után kapott.
Az éles kanyarulatok után Matók 
János ma már sportrovatveze-
tőként dolgozik a Fejér Megyei 
Hírlapnál. Semmit sem bánt meg, 
sőt egy nem túl úrias kocsmá-
ban egy korsó sör mellett vagy 
az utcasarkon a „behajtani tilos” 
tábla tövében bárkinek színészi 
beleéléssel mesél a múltjáról.



12 EGYHÁZFEHÉRVÁR 2014. március 24.
A  H E T I L A P

Mátraverebély-Szentkút Magyarország 

nemzeti kegyhelye, ahol a legenda szerint 

1091-ben az ellenségei elől menekülő 

Szent László király reménytelen helyzetbe 

került a szakadék szélén. Akkor lovával 

ugratott egyet, s a földből forrás fakadt. 

A szent király szigorú törvényeivel szabott 

keretet a magyarság életének, akárcsak 

a zsidóságnak Mózes. A vízfakasztás és a 

törvényalkotás miatt nevezte el a nép Szent 

László királyt az új Mózesnek.

A Szentkút völgye zarándokhely-
lyé vált már az 1100-as években, 
emiatt 1210-ben templomot építettek 
Mátraverebély faluba, ahonnan 
körmenettel vonultak a forrás vizéhez. 
Az első gyógyulás egy verebélyi néma 
pásztorral történt, akinek megjelent a 
Szűzanya, karján a kis Jézussal, és azt 
parancsolta neki, hogy ásson a földbe 
addig, amíg víz nem tör fel, és igyon 
abból a vízből. A fiú engedelmeske-
dett, és visszanyerte beszélőképességét.
XI. Kelemen pápa 1700-ban 
kivizsgáltatta a Szentkútnál történt 
gyógyulásokat, és azokat valóságos-
nak fogadta el. A mai kegytemplom 
1763-ban épült fel, amit Almásy 
János emeltetett hálából, a Szent-
kúton történt váratlan gyógyulása 
alkalmából. A XIII. század elejétől re-
meték lakták a Szentkutat körülvevő 
barlangokat. Utolsó ismert szerzete-
sük Dobát Jozafát volt, aki 1767-ben 
halt meg. A kegyhelyen hosszú időn 
át ciszterci szerzetesek szolgáltak, a 
török idők óta azonban a ferencesek 
is részt vettek a búcsúscsoportok 
vezetésében, lelkipásztori munkákban. 

Kegyszobor Székesfehérváron

A kegyszobrot a fehérvári körmenetben a szobor őrzője, Kálmán Peregrin ferences rendi szerzetes, a mátraverebélyi 
kegyhely igazgatója vitte

Szombaton a Spányi Antal megyés püspök által celebrált két szentmise után 
a székesegyház épülete előtt búcsúztak el a hívek a szentkúti kegyszobortól

Szombaton délelőtt koszorúzással emlékeztek a II. világháború végén történt Rác utcai 
tragédiában meghalt 12 székesfehérvári polgárra. 1945-ben három szovjet katona 
ellenséget keresve bejárta Fehérvár rácok lakta részét. Az egyik házban előbb bort 
követeltek, majd rátámadtak a házban tartózkodó fiatal nőre. A család férfi tagjai a 
védelmére siettek, és két katonát megöltek. A harmadik elmenekült, jelentést tett, és a 
bosszú nem maradt el. Március 22-én este szovjet katonák jelentek meg a Rác utcában, 
a pincékben bujkáló lakókat az utcára terelték, és géppisztollyal kivégezték őket.

Református alkalmak
Emlékezés a Rác utcai tragédiára

az oldalt

szerkesztette:

naGy zoltán péter

Erők-ellenerők
Evangelizációs nyílt előadás-
sorozatot szerveznek Erők-
ellenerők címmel a Budai úti 
református templomban április 
6-tól 9-ig. A vasárnapi előadás 
a 10 órás istentisztelet kereté-
ben, a hétfői, keddi és szerdai 
előadások 18 órakor lesznek.
Zenés esték
A Budai úti zenés esték 
sorozat újabb állomása április 
13-án 16 órakor lesz a Budai 
úti református templomban. 
Közreműködik Székesfehérvár 
Helyőrségi Zenekara és Juhász 
Illés színművész. Szolgálatot 

Steinbach József dunántúli 
református püspök tart.
Óvodai nyílt nap
Március 27-én 9 órától az 
Olajfa Református Óvoda nyílt 
napot és szülői tájékoztatót 
tart a Horvát István ltp. 1. 
szám alatt.
Zambiai bemutató
Március 30-án 16 órakor Keszi 
Krisztina orvos-misszionárius 
nyolc esztendeje tartó zambiai 
szolgálatáról számol be inter-
aktív képes bemutatóval a Re-
formátus Gyülekezeti Központ 
nagytermében, a Széchenyi u. 
16. szám alatt.

1772-től már a ferencesek a szentkúti 
kolostor lakói, végleges letelepedé-
sükre azonban csak a XIX. században 
került sor.
A helynek már 1258-ban búcsú 
kiváltsága volt. Azóta Magyaror-
szág egyik legkedveltebb kegyhelye 
Mátraverebély-Szentkút, ahová a ka-
tolikus hívek zarándokolnak, elsősor-
ban a Nagyboldogasszony ünnepéhez 
legközelebb eső vasárnapon.
E nemzeti kegyhely kegyszobrát 
hozták a hétvégén Székesfehérvárra, 
amely a koronával ékesített Szűzanyát 
és a karján ülő kis Jézust ábrázolja. 
Mátraverebély a Mátra északi lábánál 
fekszik, ahol több nemzet él együtt, 
elsősorban magyarok és szlovákok.
A kegyszobor nagyböjti országjárá-
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sának következő állomásai: március 
26-án a pesti ferences templom, 
április 2-án a Margit körúti ferences 

templom, majd utolsó állomása Szent 
Erzsébet szülővárosában, Sárospata-
kon lesz április 4-én.
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II. Lajost, Candalei Anna és II. Ulászló fiát két alka-

lommal koronázták magyar királlyá Székesfehér-

váron. Csecsemőként és nagykorúsítása idején, tíz 

éves korában. Feleségét, Máriát Székesfehérváron 

koronázták magyar királynévá, mely alkalommal a 

felserdült király letette az országa függetlenségét 

ígérő koronázási esküjét. A mohácsi csatavesztést 

követően, a Csele patak medréből kihantolva vá-

rosunk bazilikájában került eltemetésre. Két király 

mondott felette ünnepélyes gyászmisét.

Lajos életkezdése nem volt hétköznapi-
nak mondható. Koraszülöttként disznók 
felhasított gyomrából készült inkubátor-
ban vészelte át az első napokat. Vigyáztak 
rá, mint a hímes tojásra. A leggondosabb 
nevelést kapta. Humanista költők, prépostok 
művelték, magyarul, latinul, csehül, lengye-
lül, németül, franciául, olaszul tanították az 
értelmes gyermeket. Édesapja unokatestvére, 
a bővérű Brandenburgi György fegyverfor-
gatásra tanította, edzette testét a beteges 
ifjúnak. Kiváló vívót, kiváló táncost, egyben 
ünnepelt társasági ifjút is faragott belőle.
Édesapja halálakor a pártküzdelmek átme-
netileg lecsitultak. Az ifjú király és az ország 
kormányzása ügyében megegyezés született 
a viszálykodók között. A tízéves Lajost az 
országgyűlés nagykorúvá nyilvánította. Az 
ügyek intézésére királyi tanácsot hoztak lét-
re, melyben a főpapok, országnagyok mellett 
a köznemesek is részt vettek. A tanács 28 
tagját évente választották, újraválasztották. 
Így a kormányzás viszonylag demokratikus 
módon történt, minden jelentős csoport 
képviselője lehetőséget kapott az ügyekben 
való döntésre. Lajos tehetsége a tanács és 
a törvényszék ülésein ragyogott. Kitűnően 
elnökölt és vezette a tárgyalásokat.
1521-ben már tornyosultak a törökök által 
keltett viharfelhők a legfontosabb magyar 
végvárak felett. A kiürült kincstár feltöltése 
a hadi kiadások fedezésére, megfelelő had-
sereg felállítása, a határok védelmének meg-
szervezése és szövetségesek bevonása volt 
az aktuális feladat. Lajos a kincstár erősítése 
érdekében visszakövetelte a királyi zálogbir-
tokokat, a Fuggerek által bérelt rézbányá-
kat visszavette saját kezelésébe. Nem volt 
népszerű intézkedés egyik sem. A megfelelő 
hadsereg kiállítását ostoba nézetek hátráltat-
ták, miszerint a déli folyók – Duna, Dráva, 
Száva – önmaguk képesek gondoskodni a 
törökök megállításáról. Az éppen kiátko-
zott Luther Márton azt terjesztette, hogy a 
török elleni harc bűnös, Isten ellen való. A 
potenciális szövetségesek az 1523-as király-

A Csele-pataktól a fehérvári bazilikáig 
séllei erzsébet

találkozón Lajos bohémságán köszörülték a 
nyelvüket, ahelyett, hogy a fenyegető veszély 
elhárítására egyesítették volna erőiket.
Így érkezett el az 1526-os esztendő. Évekig 
a veszély árnyékában, mégis készületlenül. 
Egy, csak egy legény volt talpon a vidéken, 
Tomori Pál kalocsai érsek, aki a korábbi 
török csatákban való sikeres részvételével 
már tapasztalatokat és érdemeket szerzett. A 
török megállítására előterjesztett javaslatai 
azonban elkéstek. A csekély német és cseh 
segédhadakkal kibővített magyar sereg a 
Dráva mocsarai között várta a jól felszerelt, 
jól ellátott, harcokban edzett, tapasztalt 
török hadakat. Lajos húszévesen készült a 
törökkel való ütközetre, tapasztalatlanul és 
esélytelenül. A szomorú útra az akkori Fejér 
vármegye területén vonult a király: Érden, 
Ercsin keresztül Mohács mezejére.
A végénél kezdtem. A csatavesztés után Sza-
polyai János megkereste és kihantoltatta a 
Csele-patakba veszett II. Lajost. Nem min-
den érdek nélkül. Addig nem választhatták 
meg a rendek új magyar királyukká, amíg az 
előző királyt a székesfehérvári bazilikában 
el nem temették. Felróják a történészek 
a nagy ellenlábas Szapolyainak, hogy a 
mohácsi ütközetből szándékosan késett el, 
mert királyának vesztét kívánta. Valamiért a 
török sem szívelte, pedig megkoronázásához 
a török szultán támogatását is igénybe vette. 
Amikor Székesfehérvár török kézre került, 
Achmet bég utódjának első dolga volt, hogy 
Szapolyai holttestét a bazilikából a városfa-
lakon kívülre hajíttassa, mert úgy vélte, nincs 
helye a magyar királyok között a szultán 
helytartójának. Ha a törökök is ilyen emlé-
ket őriztek róla, ez magyarázatát adhatja a 
mohácsi ütközetben tanúsított magatartásá-

nak. A városháza folyosóján széltől is óvott 
eredeti Mária szobor sokáig a kihajított 
Szapolyai megtalálásának helyét jelezte.
A szerelmes és aggódó Mária királynéhoz 
másnap este érkezett a hír a budai királyi 
palotába, hogy a mohácsi csata elveszett, fi-
atal férje a rövid küzdelemben elesett. Azon 
a csillagfényes augusztus 30-i nyári éjszakán 
sebtében összepakolta saját és udvartartá-
sának ingóságait, kincseit, és a palota alatt 
várakozó hajóira rakatta. A hozzá hű kör-
nyezete is hajóra szállt. Tudta, hogy a török 
a Dunán pillanatok alatt felérhet Budára, 
és esélye sem lesz életének megmentésére. 
Nemcsak a töröktől, a magyaroktól is tartott. 
Katolikusként ugyanis érdeklődött a luthe-
ránus hit iránt, ami az udvarban köztudott 
volt. Luther műveit betiltották, őt magát a 
pápa kiátkozta, a prédikátorokat máglyán 
égették el. Vallási érdeklődése, idegen szár-
mazása, fényes és költséges udvari mulat-
ságai a királyi kincstár rovására, valamint 
központosító törekvései miatt a magyar 
rendek körében nem volt népszerű. Amikor 
Budán, az éjszaka csendjében a német polgá-
rok észlelték, hogy a királyné menekül, pánik 
tört ki. A német lakosság a bosszútól tartva 
csomagolt, és az életét mentette. Tisztán élt 
még Gertrudis királyné emléke.
A kincsekkel megrakott és Bécs felé 
irányított hajókaravánt Esztergom alatt 
Kun Pál várnagy és katonái megtámadták, 
rajtaütöttek a menekülőkön, és ennek során 
vagy zátonyra érve néhány hajó elsüllyedt. A 
kincs nagyobb része eltűnt. Magyar régészek 
kutatnak ma is a kincsek után a Duna 
medrében. Még ötszáz évesek sincsenek a 
maradványok, de eddig nem sikerült rájuk 
bukkanni.
Szegény Máriát a mohácsi csatavesztés 
után latornőnek nevezték a hóbortos Miksa 
császár udvarában. Mindez nem zavarta 
Szapolyai Jánost: a Pozsonynál megpihe-
nő özvegy Mária királynét követei útján 
feleségül kérte. Ekkor még meg sem találták 
Lajos holttestét. Nem alaptalan azon gon-
dolat, hogy mindezen igyekezet is a korona 
megszerzése érdekében történt. Mária a 
házassági ajánlatot visszautasította. Ő Bécs 
felé menekült, testvére, Ferdinánd Budának 
tartott, hogy a Habsburg-Jagelló szerződés 
értelmében elfoglalja a megüresedett trónt. 
Szapolyai a mohácsi csatateret kutatta, hogy 
a néhai király földi maradványait eltemesse.
Mária királyné hátralévő hosszú életében 
visszatért Linzbe, ahol nevelkedett. Vissza-
utasította V. Jakab skót király és II. Frigyes 
rajnai palotaőrgróf házassági ajánlatát is. Hű 
maradt Lajos emlékéhez.
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OTTHON

Üde sárga, pasztell zöld, vidám pink 

és kacérkodó lila is visszaköszön idén 

tavasszal a textileken. A klasszikus 

húsvéti motívumok helyett a vásárlók 

körében sokkal népszerűbbek az 

ismétlődő minták, a csíkos, a pöttyös 

és az apró virágos szövetek, amiket 

jól lehet egymással is variálni.

Ligeti Piroska, az Alba Textilház 
tulajdonosa elmondta, hogy az 
idei tavaszi trend a jól kombi-
nálható pöttyös, csíkos, virágos 
és ezek árnyalataival megegyező, 
egyszínű textilekre épül. A ki-
mondottan húsvéti motívumok, 
mint például a bárány, a nyúl 
vagy a tojás egyáltalán nem, vagy 
csak kivételes esetben köszönnek 
vissza a szöveteken.
„A jelenség hátterében a prak-
tikum áll. A vidám színek, 
mint például a pasztell zöld, a 
narancs, a sárga egy kis lilával 
kiegészítve, illetve az apró, 
ismétlődő és könnyedén variál-
ható mintás anyagok nemcsak a 
húsvét közeledtével csempész-
nek igazi tavaszi hangulatot a 
konyhába vagy a nappaliba, attól 
függően, hogy terítőt, drapériát 
vagy éppenséggel párnahuzatot 
készítünk belőlük.”

A pöttyös, a csíkos és a virágos minta jól megfér egymás mellett

A levendulalila idén is nagyon népszerű

az oldalt

szerkesztette:

kurucz tünde Tavaszi hangulat a lakásban

Szfvár., Távirda u. 7. • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo: 8-12

Nyitási akció!
10% kedvezmény

MiNdeN NáluNk vásárolt és reNdelt
FÜGGÖNYt iNGYeN varrjuk ÖNNek!

AlbA TexTilház
FÜGGÖNY, lakásteXtil, 

Méteráru

www.albatextilhaz.hu   (22/390-389, 20/3439-199

A motívumok közül még mindig 
nagyon népszerű a levendula, 
amit remekül kiemel egy árnya-
lataiban hasonló pöttyös vagy 
kockás kelme. A sárga, a zöld, a 
pink színek üdeségét még inkább 
hangsúlyozzák a különböző 
asztali dekorációs elemek: egy 
zöld kosár húsvéti tojásokkal, egy 
barkával teli váza, esetleg egy cse-
repes sárga nárcisz. A friss, vidám 
hangulatot egy-egy tojásdíszként 
vagy szalvétagyűrűként használt 

színes szalaggal csak tovább lehet 
fokozni.
Ligeti Piroska kitért arra is, hogy 
a vásznak közül a száz százalék 
pamutból készítettek a legkedvel-

Dekortippek húsvétra
A tojást fessük be egy általunk kiválasztott színre! A műve-

lethez használhatunk vattapamacsot és sűrű, pasztaszerű 

festéket is, így a végeredmény kissé rusztikus, márványmintás 

lesz. Miután a tojás megszáradt, éles, nagy késsel lékeljük 

meg, hagyjuk kifolyni a tartalmát, majd öblítsük ki. Ezután 

töltsünk bele egy pici vizet, és tegyünk bele apró virágot, pici 

barkaágat vagy zöld levelet!

Az apró virágok nemcsak a tojáshéjból készített alkalmi 

vázákban, hanem a bolti, lefestett tojástartóban vagy kerámia 

tojástartókban is jól mutatnak.

A húsvéti girlandot feldobja, ha a kartonból kivágott nyuszikra 

vagy tojásokra egymást kiegészítő árnyalatú, de különböző 

mintájú textildarabokat ragasztunk.

tebbek, mert a műszállal kevert 
méteráruhoz képest nehezebbek, 
kevésbé gyűrődnek, strapabírób-
bak és nem utolsó sorban terítő-
ként sokkal szebb az esésük.
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Megállapíthatjuk, hogy változatlanul 

nagy népszerűségnek örvend a Fejér 

Megyei KOR-TÁRS nyugdíjas Ki mit 

tud? Szombaton a Vörösmarty Színház 

adott otthont a gálaműsornak. Az 

esemény hangulatát tekintve igazi 

örömünnep volt, a fellépők produk-

cióik révén különleges élményekkel 

ajándékozták meg a közönséget. A 

program keretében közel harminc 

egyéni és csoportos fellépőt láthatott 

a nagyérdemű a legkülönfélébb 

művészeti kategóriákban.

Az idei KOR-TÁRS Ki mit 
tud? rendezvényre százhuszon-
hét egyéni versenyző és csapat 
jelentkezett, hogy elkápráztassa 
a zsűrit és a közönséget három 
hétvégén keresztül. Végül közel 
harminc produkciót válogattak 
be az immár huszonegyedik 
alkalommal szervezett esemény 
csúcspontjának tekinthető gálára. 
Mi lehet a siker titka? Talán az, 

Értesítjük a tisztelt 
olvasókat, hogy a 
FehérVár magazin 2014. 
március 17-i számában 
a Széphő Zrt. pályázati 
felhívása technikai okok 
miatt hibásan jelent 
meg. A Széphő Zrt-nek 
jelenleg nincs nyitott 
pályázata büfé üzemel-
tetésére.

Az Alcoa-Köfém tánccsoportja jó hangulatot varázsolt a 
színházba a gálát megnyitó produkciójával

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület az Egy szoknya és 
egy nadrág című összeállítással okozott kellemes pillanatokat

Gruming Ferencné nótacsokorral készült

Nyugdíjas gála: vastaps és örömünnep
látrányi viktória

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 475 

m2-es új raktár, fűtött műhelyek, fűtetlen 

raktárak, konténerek;

Üzlethelyiség:

• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő 

felújított 100 m2-es ingatlan

Értékbecslés:

• rövid határidővel lakások, telephelyek 

értékbecslését vállaljuk

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon:  22/541-393; 22/541-303

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

ÁLLÁSBÖRZE lesz
2014. március 27-én,

csütörtökön 9-13 óra között
a Dunaújvárosi Főiskola

„A” épületében
(Dunaújváros,

Táncsics M. u. 1/A).

A rendezvényen
bemutatkoznak a cégek,

valamint ismertetik a
keresett munkaköröket.

Várnak minden érdeklődőt!

Elérhetőség:
karrier@echomail.hu,

telefon: +36-30/607-39-60

Helyesbítés

hogy az idősek egymás közt tölt-
hetnek néhány feledhetetlen órát, 
miközben értékekkel ajándékoz-
zák meg egymást és másokat. 
Igazi közösségek alakulhatnak, 

az erős kapcsolatok pedig tovább 
mélyülhetnek. Emellett jut idő 
felhőtlen kikapcsolódásra is.
A gálán nagyon jó hangulat 
fogadta a látogatókat. Két 

műsorblokkban mutatkoztak be 
a legszínvonalasabbnak ítélt elő-
adók, csoportok. Az eseményen 
a város polgármestere különdíjat 
adott át.

Élje át újra, nézze meg!

A Fehérvár Televízió a XXI. Fejér Megyei KOR-TÁRS 

nyugdíjas Ki mit tud? gálaműsorát felvételről közve-

títi. Szombaton 20 óra 35 perctől láthatják a gála első 

részét, míg vasárnap 20 óra 20 perctől számít figyel-

mükre a Fehérvár TV a gála második részével!

Fo
tó

k:
 K

is
s 

Lá
sz

ló

A  H E T I L A P



16 KÖZÉLET 2014. március 24.FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

Március végétől tizenkét kilométer 

hosszú, európai színvonalú kerékpár-

utat használhatnak a tókörnyék lakói, 

valamint a térségbe utazó turisták. A 

projekt az Európai Unió és a Magyar 

Állam támogatásával jött létre. 

A Velencei-tó északi oldalán lévő 
kerékpárút mintájára március 
végétől már a déli oldalon is 
korszerű utat használhatnak 
a biciklisek. A Velencei-tó és 
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség 
Fejlesztési Tanácsa (VVVTFT) 
által benyújtott „Velencei kerék-
párút és kerékpáros turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése” című 
pályázat több mint 288 millió 
forintos uniós támogatást nyert. 
Ebből épül a gárdonyi Szigony 
utca és a Velence Resort & Spa 
közötti hat kilométeres szakasz. 
A gárdonyi önkormányzat által 
koordinált „Gárdonyi kerékpárút 
és kerékpáros turisztikai szol-
gáltatások fejlesztése” nevű pro-

Új kerékpárút a Velencei-tó déli partján

A Sarvaicz-körösztnél őszre készül el a tervezett kilátó és pihenőpark

L. Simon László kormánybiztos, a 
térség országgyűlési képviselője sze-
rint a hamarosan lezáruló fejlesztés 
a tókörnyék egésze számára fontos 
eredmény

csima veronika

jektnek köszönhetően a Dinnyés 
és Pákozd közötti, 6213-as jelű 
út és a gárdonyi Szigony utca 
közötti szakasz több mint 290 
millió forintos uniós támogatás-
ból épült ki. A VVVTFT elnöke, 
L. Simon László kormánybiztos 

közbenjárásának eredményeként 
a két pályázó további 150 millió 
forint állami támogatást kapott. 
A fejlesztések kivitelezője a 
STRABAG Általános Építő Kft.
L.Simon László, a VVVTFT 
elnöke sokat tett azért, hogy 

ez a projekt megvalósuljon és a 
Velencei-tó körbekerekezhető 
legyen. A Velencei-tó partján 
nőtt fel, családjával jelenleg is ott 
él, ezért személyesen is fontos-
nak tartja a környékbeli kerék-
párutak fejlesztését. L.Simon 
László elmondta: „A Velencei-tó és 
környéke már korábban is Magyar-
ország egyik elsőszámú kerékpáros 
turisztikai célpontja volt. Kedve-
zőek a terepviszonyok, számtalan 

látnivaló, nevezetesség és a strandok 
is komoly vonzerőt jelentenek. Azok 
azonban, akik egy-két éve jártak 
nálunk, pontosan tudják, hogy a 
bringások által használható utak 
minősége, biztonsága és az elérhető 
szolgáltatások sok kívánnivalót 
hagytak maguk után. Így az itt élők 
és a tóért tenni akarók számára is 
egyértelmű volt, hogy ha az ország 
közepén, a fővárostól és a Balatontól 
is egyenlő távolságra lévő tavat és 
környékét az aktív és családi turiz-
mus legvonzóbb hazai célpontjává 
akarjuk tenni, ezen változtatnunk 
kell.” A fejlesztés által közelebb 
kerül a Tanács hosszú távú 
céljához, melynek eredménye-
képpen a Velencei-tó körül olyan 
bicikliút-hálózat jön létre, melyen 
keresztül Budapest, Székesfe-
hérvár irányába a Balaton és a 
Váli-völgyön keresztül a Vértes is 
biztonságon megközelíthető lesz.
Gárdony polgármesterétől, 
Tóth Istvántól megtudtuk, hogy 
március 31-én lesz az ünnepélyes 
avatás, és április végére kell a 
műszaki átadást lebonyolíta-
nia a fővállalkozónak. A régi 
kerékpárutat még a nyolcvanas 
években építették, de mára tel-
jesen elhasználódott, helyenként 
balesetveszélyessé vált. A mos-
tani beruházás során egy három 
kilométeres szakasz felújításra 
került, kilenc kilométeren pedig 
teljesen új út készült. Az agárdi 
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A teljes tókör könnyű terep, minden korosztály számára teljesíthető

A gyerekek sokkal biztonságosabb körülmények között tekerhetnek, nem kell 
az autók mellett haladniuk

Tóth István, Gárdony polgármestere 
szerint a kerékpárút megépülése az 
egész városnak nagy lehetőség, hiszen 
amellett, hogy a helyi lakosok is biz-
tonságosan közlekedhetnek, a turizmus 
fellendülésére is számítani lehet

és gárdonyi szakasz mellett hosz-
szú, térkövezett tóparti sétány is 
épült. Az elkészült út turisztikai 

desztinációkat bemutató kerék-
párút: több kilométeren keresztül 
közvetlenül a part mellett lehet 
haladni, így olyan látványossá-
gok közelíthetők meg, amiket 
korábban elkerültek a kerékpá-
rozók. Tóth István elmondta: 

„LEADER pályázat keretében 
sikeresen pályáztunk a kerékpárút 
mentén pihenőparkok kialakí-
tására. A Sarvaicz-körösztnél 
épülni fog egy pihenőpark és egy 
kilátó is, ezek előreláthatólag ősszel 
lesznek kész. Agárdon szintén lesz 
kerékpáros pihenő napernyőkkel, 
vendéglátóhelyekkel körbe véve. 
Gárdonyban a régi Vadkacsa házat 
fogjuk szintén pályázati összegből 
felújítani, ami köré egy csomópont 
épül. Az ott megpihenők letehetik 
kerékpárjukat, leülhetnek egy fris-
sítőre és akár interneten keresztül 
tájékozódhatnak a környéken lévő 
látványosságokról, helyi érdekessé-
gekről.”
Az egész városra pozitívan hat a 
fejlesztés. A lakosok és a túrázók 
biztonságos körülmények között 
használhatják kerékpárjaikat, nem 
kell az autók mellett haladniuk. 
Ez főleg a kerékpáros csoportok 
vezetőinek munkáját könnyíti 
meg, de a szülők is bátrabban 
engedhetik el gyermekeiket 
kisebb-nagyobb túrákra. Azok 
az emberek, akik a tó körüli útról 
beszélnek majd, olyan partsza-
kaszokról, kedves helyekről szá-
molhatnak be, amiket eddig nem 
is ismerhettek, mert nem tudták 
megközelíteni kerékpárjaikkal. 
Új helyeket fedezhetnek fel, még 
több érdekességet tudhatnak 
meg a környékről. A kerékpár-
út melletti területek már most 
felértékelődtek, a vendéglátósok 
bővítik szolgáltatásaikat a ke-
rekezők igényeihez igazodva. A 
térségben már most több helyen 
van lehetőség kerékpár kölcsön-
zésére, így az autóval érkezők 
is nyeregbe szállhatnak. Az a 
biciklis, akinek menet közben 
műszaki problémája akad, tele-
fonon értesíthet majd szakembe-
reket, akik a helyszínre érkezve 
hárítják el a problémákat.

A kerékpárosokra is vonatkoznak szabályok, amiket be kell tartani. Egy 

rendőrségi ellenőrzés során nemcsak a szükséges felszerelést, de a kerék-

párosok alkoholszintjét is ellenőrizhetik. A rendelet értelmében a kerék-

párt vezető személy szervezetében nem lehet alkohol. Az ittas biciklisekre 

kiszabott bírság akár harmincezer forint is lehet! 
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LENDÜLET

az oldalpárt

szerkesztette:

kurucz tünde

A BMW i3-at és a Tesla Model S elekt-

romos autót megelőzve simán nyerte 

az alsó-középkategóriás Peugeot 308 

a 2014-es Év autója díjat.

Ezt a díjat az európai, amerikai, 
japán és koreai autókra és autók-
nak találták ki, aminek győztesét 
most már harmadik éve a Genfi 
Autószalon előestéjén jelentik 
be. A francia autó toronyma-
gasan verte a mezőnyt a maga 
307 pontjával, bár ez stílszerűen 
lehetett volna eggyel több. A 
mögötte végző BMW i3 223 
pontot kapott, míg a harmadik 
Tesla 216 pontot. Ezeket a pon-
tokat huszonkét európai ország 
ötvennyolc újságírója ítéli oda.
A versenyben olyan autók 
vehettek részt, amiket 2013-
ban kezdtek el értékesíteni, és 
legalább ötezer darabot sikerült 
is eladni belőle. Harminc autóval 
próbálkoztak az elődöntőn, de 
a szanálás után már csak hét 
járgány került az újságírók kezei 
közé. Ezek a gépkocsik a követ-
kezők voltak: BMW i3, Citroën 
C4 Picasso, Mazda3, Mercedes 
S-osztály, Peugeot 308, Škoda 
Octavia és Tesla Model S.
A franciák utoljára a Peugeot 
307-essel nyertek Év autója díjat 
2002-ben. Bár ez a 308-as új 
szerzemény, nem bővelkedik a 

Egyre több jobbkormányos autót hasz-

nálnak a magyar utakon, ami nem 

feltétlenül szolgálja a biztonságunkat.

A japánok is az út baloldalán 
közlekednek, tehát a vezető 
ülése náluk is az autó jobbol-
dalán van, mint a briteknek. 
Eddig ellen tudtunk állni a 
japán behozatalnak, mond-
ván, azokat a járműveket nem 

A franciáké az Év autója díj
naGy zoltán péter

Székesfehérvár, Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156, +36 30/959-8897

sziladydezso@t-online.hu
Nyitva: h-p.: 8.00-17.00

SZEMÉLY-ÉS KISHASZON JÁRMŰVEK 
JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE, 

MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, 
ÜGYINTÉZÉS, AUTÓ DIAGNOSZTIKA,

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

Szaporodnak a jobbkormányosok

helyben, és a vezetési élmény is 
alulmarad a kategóriájában. Az 
újságírók valószínűleg az igénye-
sen kialakított belső tere, könnyű 
és merev karosszériája, kényelmes 
rugózása és elegáns formája miatt 
választották meg az év autójának.
A Peugeot 308 sikerét tükrözik 
az eladási adatok: bevezetése 
óta több mint 55 ezer példányt 
rendeltek belőle, a megrendelé-

sek 48 százalékát a két legma-
gasabb felszereltségi szint teszi 
ki. Tavasztól a kínálata újabb 
karosszériaváltozattal, az új 
308 SW-vel bővül. Az elegáns 
és tágas kombi – a lejtős hátú 
változathoz hasonlón – csak a 
nevében hasonlít elődjéhez.
Maxime Picat, a márka igaz-
gatója így nyilatkozott, amikor 
átvette a díjat: „Az új Peugeot 308 

megalkotásakor biztosak voltunk 
abban, hogy olyan tervezési, 
technikai és minőségi ugrást 
hajtottunk végre, ami hamarosan 
a kategória dobogósai közé helyezi 
a modellt Európában. Ennek a 
rengeteg munkának a legnagyobb 
elismerése, hogy átvehettem a ran-
gos díjat mindazok nevében, akik 
hozzájárultak a modell kifejleszté-
séhez és bevezetéséhez.”

tudjuk biztonsággal használni. 
Az Európai Unió viszont nem 
tolerálja a kirekesztést, így az-
tán Angliában bárki vásárolhat 
használt autót, és hazahozhatja. 
Ráadásul az ára is nagyon jó a 
brit használt autóknak, hiszen 
a tíz év körüli járgányok értéke 
nemigen haladja meg az ötszáz 
fontot. Ugyanazt az autót a 
szigetországban használni már 

nagyon is drága, ugyanis ötszáz 
font csak a biztosítás, ehhez 
jön az útadó száz-három-
száz fontért, a horror összegű 

műszaki vizsgáztatás, a benzin, 
az esetleges szervizelésről nem 
is beszélve. A jó magyar pedig 
megveszi, mert ilyen olcsón 
nemigen jut autóhoz, aztán 
előzéskor az anyóst kéri meg, 
hogy diktálja a tempót.
Elgondolkodtató, hogy nem 
kellene-e korlátot szabni az 
ilyen olcsó, de nem éppen biz-
tonságos autóknak. 
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Lapunkban már több alkalommal is fog-

lalkoztunk az autók gumijaival. Korábban 

a téli átállás előtt soroltuk fel az érveket 

a téli gumi mellett. Már jó ideje eljött a 

nyári gumi szezonja, bár a tavalyi március 

óta ezt nehezen hisszük el, és szemlá-

tomást az emberek többsége még a téli 

abroncsokat használja. De ideje a nyárra 

készülni!

Sokan vannak, akik azt vallják, 
inkább legyen téli az a gumi, mert 
az nyáron is jó, és télen is biztonsá-
got ad. Ez igaz. Tévedés azt hinni, 
hogy nem jó a téli gumi tapadása 
nyáron, viszont a kopása sokszorosa 
a nyári testvérhez képest. Ha valaki 
sokat használja az autóját, bizony 
a lágyabban kikészített téli gumik 
másfél–két év alatt elkopnak a nyári 
használattól. Akkor meg mit spórol-
tunk meg vele?
Célszerű hát beszerezni nyári 
abroncsokat. Használt gumit soha 
ne vegyünk! Gondoljunk bele: 
családunk, barátaink életét bíznánk 

Ha valami nem mindegy, az a gumi

Az abroncs szerkezete, mintázata és anyaga határozza meg, mire alkalmas

naGy zoltán péter

egy idegen gumikollekcióra, aminek 
nem ismerjük a hibáit, sérüléseit! 
Inkább vegyünk valami ismeretlen 
márkát, de az új legyen! Ráadásul 
nem mindegy a gumi életkora 
sem, ugyanis a vulkanizált kaucsuk 
gyorsan romlik. Ezért vásárláskor 
győződjünk meg arról, hogy mikor 
gyártották a kiszemelt abroncsun-
kat! Ezt megtehetjük, ha a gumi 

oldalán levő DOT számból kiolvas-
suk a gyártás idejét, amit a hosszú 
kód utolsó négy számjegye mutat. 
A négyből az első két számjegy a 
hetet, a második az évet mutatja. 
Például, ha 3813-ra végződik a 
számsor, akkor az azt jelenti, hogy 
2013. 38. hetében gyártották. Két 
évnél régebben tárolt gumit lehető-
leg ne vegyünk meg!

Aki megteheti, vásároljon a legna-
gyobbaktól! A neves márkák mind 
olyan kínálatot nyújtanak, ami min-
den igényt kielégít. Vitathatatlan 
ugyanakkor, hogy a minőség mögött 
bújó nevet is meg kell fizetni. 
Viszont ezek a márkák a gumiab-
roncsok harminc pontos tesztjén 
szinte mindig az élen végeznek. A 
hétköznapi használatot kielégítik 
a kevésbé neves márkák is, melyek 
közepes árfekvésben beszerezhetők, 
és megbízható futófelületet biztosí-
tanak autóinknak.
A gumikészlet kiválasztásakor érde-
mes szakemberhez fordulni, ugyanis 
az nem kerül semennyibe sem, de 
sok bosszúságtól megkímélhetjük 
magunkat – mondta Varga Gábor, a 
Gumiflex Kft. szakembere, aki fel-
hívta a figyelmet, hogy olyan helyen 
érdemes megvásárolni a nyárigumi-
garnitúrát, ahol a szakemberek el-
végzik a szerelést, beállítást is. Varga 
Gábor szerint a gumikat érdemes 
cserélni, beleértve a teljes értékű 
pótkereket is, mert ezzel megnövel-
jük a gumik élettartalmát!
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A köztársasági elnök megbízásából 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere nemzeti ünnepünk alkal-

mából Magyar Arany Érdemkeresztet 

adott át Nagy Kálmánnak, a József 

Attila Kollégium igazgatójának.

Nagy Kálmán 1956. augusztus 
27-én Budapesten született. 
„Ami meghatározó értékké vált 
bennem, azt a hetvenes évek 
enyingi gimnáziumában kaptam. 
Éppen ezért nem múló tisztelettel 

Személyiségformálás a megismételhe-
tetlen gyerekkorban

naGy zoltán péter

emlékszem arra a fiatal, lendü-
lettel teli, energikus tantestületre 
– többek között Kovács Jánosra, 
Tóth Dezsőre, Győrffy Juliannára 
– akik felkészítettek a főiskolai, 
egyetemi tanulmányokra” – emlé-
kezett vissza Nagy Kálmán.
A Műegyetem előfelvételise-
ként töltötte katonai szolgálatát, 
majd az ELTE fizikatanári 
oklevelével a fehérvári József 
Attila Középiskolai Kollégi-

umban helyezkedett el. „Az 
első hónapokban nem is tudtam, 
mit kell itt csinálni, ugyanis 
az egyetem erre nem készített 
fel. Kerestem a biztos ponto-
kat, ezért több, a kollégiumhoz 
kapcsolódó iskolában lettem 
óraadó.” – mesélt a kitüntetett 
pályájának nyitásáról. Tanított 
a Ságvári Szakközépiskolában 
(ma Széchenyi), majd húsz évre 
lehorgonyozott az Egészségügyi 
Szakközépiskolában (Bugát Pál 
nevét viseli ma), ahol elsősorban 
fizikát tanított. Ezekben az 

években a kollégiumi munka 
mellett az iskolában kihozta a 
tanulókból is, önmagamból is a 
lehető legnagyobb teljesítményt. 
Kimondottan büszke vagyok, 
hogy valamennyi volt osztá-
lyom, ahol tanítottam, mindig 
meghív az érettségi találkozók-
ra, ami nagyon őszinte, érdek 
nélküli, szeretetteljes és meg-
tisztelő visszajelzése az együtt 
töltött fizikaóráknak, a világról 

való együttgondolkodásaink-
nak – mondta Nagy Kálmán, 
aki időközben kollégiumigaz-
gató lett. Munkája hitvallását 
így foglalta össze: „Mindig azt 
érzékeltem, hogy bár értem a 
körülöttem alakuló helyzetet, 
látom a problémákat, a megol-
dásokat is tudni vélem, ennek 
ellenére nem tudok eleget. Ma 
is vallom, a diploma megszerzé-
se mindenkinek csak egy belépő 
az „örök” tanuláshoz!”
Az igazgató számos tovább-
képzést elvégezett, fejlesztette 

módszertani tudását, vezetői 
ismereteit, és bedolgozta magát 
a kollégiumi folyamatok szer-
vezésébe, irányításába. Hamar 
felismerte, hogy a fiatal szemé-
lyiség formálását, alakítását kell 
az egyszeri és megismételhetet-
len gyerekkorban elvégezni.
Nagy Kálmán úgy véli, a kol-
légium valamennyi dolgozója 
(pedagógus és nem pedagógus 
kollégák) tevékenységének 

köszönhető, hogy az intézmény 
2011-ben Shiba nemzetközi 
díjat kapott.
„Az elmúlt évek alatt arra 
törekedtem, hogy a megszerzett 
kollégiumpedagógiai tapaszta-
latot, ismeretet, tudást átadjam 
másoknak, lehetőleg mindenkinek, 
aki elfogadja, és akinek fontos a 
fejlődés. Országos szinten kiala-
kítottunk egy szakmai központot, 
mely jelen van a jogszabályok 
alkotásánál, továbbá szakmai 
konferenciákat szervez, országos 
lefedettségű szakmai-jogi infor-

mációs hálózatot működtet. Az 
ebben vállalt két évtizednyi veze-
tői szerepem jelenthette azt, hogy 
a szakmai közösség értéknek és 
kitüntetésre méltónak minősítette 
munkámat. Ennek eredményeként 
megkaptam ezt a kitüntető és kö-
telezettségekkel is járó címet, mely 
nagy megtiszteltetés és tagadha-
tatlanul nagy öröm.” – foglalta 
össze érzéseit, gondolatait Nagy 
Kálmán kollégiumigazgató.
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Áder János, Magyarország köztársasá-

gi elnöke nemzeti ünnepünk, az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc 

kezdetének, a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének napja 

alkalmából a Magyar Érdemrend 

Középkereszt kitüntetést adomá-

nyozta Dr. Gógl Árpád orvosnak, volt 

egészségügyi miniszternek, az orvos-

lás és az oktatás terén végzett több 

évtizedes, kimagasló tudományos 

tevékenysége elismeréseként.

Az elesett ember érdekét kell képviselni mindenkor
vakler lajos

Miként lesz egy komlói bányász-
család gyermeke orvos?
1957-ben érettségiztem. ’56 
decemberében kellett jelentkez-
ni az egyetemre. Aki az akkori 
helyzetet átélte, az tudja, nem 
volt könnyű döntés, hiszen a 
családom szerette volna, hogy a 
közelükben maradjak. Jelentkez-

tem hát a pécsi orvosi egyetem-
re. Életem talán legjobb döntése 
volt. Bár nem lettem matema-
tika-fizika szakos tanár, pedig 
szerettem volna...
Milyen volt az ország egyik rangos 
egyetemén tanulni, szinte otthon?
A Pécsi Tudományegyetem 
akkoriban az ország kiemelkedő 
oktatási intézménye volt. Kü-
lönleges időszakban és körül-
mények között hazánk legjobb 
szakemberei tanítottak bennün-
ket. Professzoraink, Szentágotai 
János, Romhányi György min-

Mikor választott szakirányt?
Medikusként patológián dol-
goztam, és diákként úgy tűnt, ez 
lesz a jövőm. Aztán bevonultam 
katonának, és a leszerelésem után 
még mindig Pécsett olyan kiváló 
tanárokkal találkoztam, hogy nem 
lehetett kétséges, belgyógyászként, 
később farmakológusként tehetek 
a legtöbbet a betegekért.
Egy végzős orvos a hippokratészi 
esküvel együtt nagyon sok mindent 
vállal.
Soha nem volt idegen számomra 
a munka. Kötelezettségeimet 

Nem. Az akkori új kormány-
zat egy teljesen más alapokon 
nyugvó egészségügyi programot 
szeretett volna megvalósítani. Az 
orvosi kamara elnökeként kap-
tam a feladatot, hogy ezt vigyem 
végig kormánytagként.
Milyen kihívásokkal kellett meg-
küzdenie?
Szerencsére soha nem kellett 
politikai alkut kötnöm. A kór-
házfejlesztést, ami a szívügyem, 
máig a magaménak érzem.
Ön volt az első hosszú idő után, 
aki kimondta, hogy Magyaror-

den pillanatban arra sarkalltak 
bennünket, hogy egyszer majd 
mi is szolgálatot teljesítsünk.
Mit lehetett még megtanulni 
tőlük?
Hittek abban, hogy az orvoslás-
ban a beteg üdve a legfőbb érték, 
mert az elesett ember érdekét 
kell képviselni mindenkor.

ismertem, hiszen erre tanított 
a családom is. Akiknek módjuk 
és lehetőségük nyílt ezzel a 
lehetőséggel és kötelezettséggel 
élni, megtették.
Lépjünk egy nagyot az időben. 
Meglepte, amikor megkapta a 
felkérést, hogy vezesse az egészség-
ügyi szaktárcát?

szágon egységes rendszerbe kell 
foglalni az egészségügyet.
Vallom, hogy az alapellátásnál 
nincs fontosabb ebben a rend-
szerben. A közegészségügyi kul-
túra megújítása volt az a prioritás, 
ami minden politikai szándékot 
felülírt. Meggyőződésem, hogy 
így van ez 2014-ben is. 
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

Múlt héten ismét fogászati kérdéseinkre 
válaszolhattak, akik megfejtették rejtvényün-
ket. A Dr. Hátsági Implant Fogászat két 
kérdése és az arra adható helyes válasz így 
nézett ki:

Milyen elváltozás tünete lehet a fájdalom, rá-
harapás esetén? A FOGBÉL GYULLADÁSA

Mivel történik a korszerű gyökérkezelés? 
GÉPI GYÖKÉRCSATORNA-TÁGÍTÓ

A helyes megfejtők között Eszperantó Évát 
sorsoltuk ki, aki egy komplett szájhigiénés 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

kezelést kap 50% kedvezménnyel a Dr. Hátsági 
Implant Fogászat jóvoltából.

Eheti kérdéseink ismét a város és egyben az 
ország történelmével kapcsolatosak. I. Ferdinánd 
cseh király Székesfehérváron tette le esküjét a 
Szent Koronára, de nem a koronázó templom-
ban, hanem a megfejtendő épület előtt felállított 
sátorban. I. Miksa király egy fehérvári házat, 
Buzlay Mózes épületét adományozta a megfej-
tendő személynek. A középkorban jól bizonyítot-
ta az épületek jellege és száma, hogy melyik város 
volt Magyarország fővárosa. Ilyen összehasonlítás 
áll harmadik megfejtésünk árnyékában.
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Programok március 24. és 31. között
Hétfő:

Zengő Bölcső
9.30 Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hóna-
postól 3 éves korú gyermekek és 
szüleik részére.

Lengyel-magyar királyi kapcso-
latok
10 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Zsolt Utcai Tagkönyvtára
Zsille Gábor költő, műfordító 
előadása.

Zeng az énekshow
12 óra Vörösmarty Színház
Az UniCum Laude Énekegyüttes 
koncertje. Interaktív könnyűzenei 
műsor.

Egy elfeledett költő sorstragédi-
ája - György Oszkár emlékezete
16.30 Szent István Király Múze-
um, Rendház
Előadó: Sebők Melinda iroda-
lomtörténész, adjunktus, Károli 
Gáspár Református Egyetem. A 
belépés ingyenes!

Ellopták az aranyszőrű bárányt!
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Élőzenés bábjáték gyerekeknek 45 
percben. Fekete Dávid és a Zom-
bori Zenekar produkciója.

Az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar koncertje
19 óra Vörösmarty Színház
Vezényel: Drahos Béla.

Kedd:

Csontritkulás-szűrés és egész-
ségügyi előadás
Március 25. 16 óra és március 29. 
9 óra Vasvári Pál Általános Iskola
Előadást tart: Pulai Judit Ép 
csontokkal és ízületekkel, akár 
hetvenen túl is címmel.

Pöttyös Játszó
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Óvodába készülők és szüleik számára.

Szentmise Kaszap István bol-
doggá avatásáért
17 óra Prohászka templom
Szentmisét mutat be Spányi 

Antal megyés püspök az egy-
házmegye papságával, Kaszap 
István születésének 98. évfordu-
lóján. Ezt követően a főpásztor 
vezetésével a szentéletű kispap 
sírjához vonulnak a hívek, hogy 
együtt imádkozzanak Kaszap 
István mielőbbi boldoggá ava-
tásáért.

Maszk nélkül
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Az est vendége Szikora János, a 
Vörösmarty Színház igazgató-
ja, akivel Bobory Zoltán költő, 
a Vörösmarty Társaság elnöke 
beszélget.

My Fair Lady
Március 25. és 26.  19 óra, már-
cius 27. 17 óra, március 28. és 
31. 19 óra Vörösmarty Színház
George Bernard Shaw szín-
művéből és Gabriel Pascal 
„Pygmalion” c. filmjéből adap-
tálva.

Szerda:

Főzőparty Budai Péterrel
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Buday Péter főzőpartira vár-
ja a fakanálforgatókat. Jegyek 
kaphatók a helyszínen és az Ákos 
Jegyirodában.

Csütörtök:

Látásvizsgálat és egészségügyi 
előadás
16 óra Vasvári Pál Általános 
Iskola
Előadást tart: Tóth Jenő Szemünk 
fénye címmel.

Csajos est
18 óra Barátság Mozi, kávézó
Filmvetítéssel egybekötött 
beszélgetés. Örömmel magam-
ról – a női test csodái címmel 
Hoppál Bori testtudat oktató tart 
előadást. Film: Szerelem a felhők 
felett.

Képtárszínház
18 óra Új Magyar Képtár
A József Attila Kör estje, amely a 
székesfehérvári „Örülök, hogy itt 
szólhat” sorozat része.

Mesterkurzus
19 óra Kozák András Stúdiószín-
pad
Közreműködik a Vox Angelorum 
Gyermekkar, vezényel: Zemlényi 
Katica.

Péntek:

Vörösmarty Mihály – Emlékpont
15 óra Szent István Király Múze-
um, Rendház
Megnyitja: Brückner Ákos Előd 
O. Ciszt. plébános, a Ciszterci 
Szent István Gimnázium spiri-
tuális vezetője. Az Emlékpont 
a székesfehérvári, Fejér megyei 
Vörösmarty-emlékeket mutatja be.

Állati hosszú hétvége
Március 28-30. HEROSZ Fehér-
vári Állatotthona
Háromnapos programsorozat a 
HEROSZ Fejér Megyei Szer-
vezete és a Fehérvári Állatott-
hon szervezésében. A részletes 
program a www. szekesfehervar.hu 
eseményajánlójában található!

Nemezékszerek készítése
16 óra Mesterségek Háza
A Magyarországi Alkotóművé-
szek Közép- és Nyugat-dunántúli 
Regionális Társasága és a Fejér 
Megyei Művelődési Központ 
szakmai előadássorozata Fej-
ér megyei amatőr kézműves 
alkotóközösségek és érdeklődők 
számára.

Szombat:

Nyílt nőgyógyászati szűrőnap
8 óra Család- és Nővédelmi Köz-
pont (Várkörút 8.)
A szűrésre a 25-55 év közötti 
hölgyek jelentkezését várják első-
sorban, akik nem vettek még részt 
szűrővizsgálaton, vagy részvételük 
óta 2-3 év telt el.

II. Fehérvári Halünnep
10 óra Palotavárosi tavak
A HOFESZ évadnyitó horgász-
versenye mellett főzőverseny és 
megannyi színpadi program várja 
az érdeklődőket. A gyerekeknek 
horgászfelszerelést és segítséget is 
biztosítanak.

Emlékeztek, hogy emlékeztünk?
14 óra Szent István Király Múzeum
Kreatív családi foglalkozás. A belé-
pés ingyenes!

Az Alma Együttes koncertje
16 és 18 óra Művészetek Háza
Koncert gyermekeknek. Az 
előadás helyjegyes, hároméves kor 
alatt ingyenes. Jegyek kaphatók az 
Ákos Jegyirodában.

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj 
avagy Terülj, terülj asztalkám!
17 óra Köfém Művelődési Ház
Zenés népmese kicsiknek. Jegyek 
kaphatók a Premier Jegyirodában.

Furcsa pár (női változat)
Március 29. 19 óra és március 31. 19 
óra Pelikán Kamaraszínház
A szerző az eredeti művét húsz évvel 
az ősbemutató után átdolgozta: így 
született meg a Furcsa pár női válto-
zata, amely briliáns szellemességével 
és mindannyiunk számára ismerős, 
bohózatba illő konfliktusaival méltó 
párja az eredeti verziónak.

Egy óra a csillagok alatt - kap-
csold le a lámpát!
20.30 A Szabadművelődés Háza
A Föld órája a WWF által életre 
hívott nemzetközi kezdeményezés. 
Ebben arra kérnek mindenkit, hogy 
kapcsolják le a fölöslegesen világító 
lámpákat, a nem létfontosságú 
elektromos berendezéseket egy órá-
ra. Részletek a www.szekesfehervar.
hu eseményajánlójában!

Vasárnap:

Nippon Zengo és Egészségnap
10 óra Királysor 55.
Zengo edzésekkel, meditációval, 
masszázzsal és egészségügyi mé-
résekkel várják az érdeklődőket. A 
program ingyenes!

Hétfő:

Alkotói portré
17.30 Szent István Művelődési Ház
Sebők Melinda irodalomtörténész 
sorozata érettségizőknek és irodalom-
kedvelőknek. Az előadás témája: Jó-
zsef Attila poétikai útkeresése a Nem 
én kiáltok című kötet megjelenéséig.

az oldalt

szerkesztette:

schéda szilvia
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KÉKLÁMPÁSOK

Köszönet egy megmentett életért

Sikeresen élesztettek újra egy 

hétéves kislányt a fehérvári mentők 

tavaly októberben. A szülők most 

mentőeszközöket adományoztak 

a szolgálatnak, ezzel hálálták meg 

gyermekük felépülését.

németh-novák rita

Bognár Csenge nem emlékszik rá, 
mi történt vele, és zavarban is volt a 
sok egyenruhás között, ennek ellenére 
sem bájos mosolyával, sem a puszik-
kal nem bánt csínján, bár az édesapa 
kezét nem nagyon engedte el

Szabó Andrea mentőtiszt és Klupács Péter mentőtechnikus „közös gyermekük-
kel”, a segítségükkel újjászületett Csengével

Bár hivatásuk az életmentés, mégsem 
túl gyakran fordul elő az egyenru-
hásokkal, hogy szemtől szemben 
találkozhatnak azokkal, akik az 
ő segítségükkel gyógyulnak meg. 
Éppen ezért a mostani alkalmat aki 
csak tudta, kihasználta. A fehérvári 
mentőcsapat tagjaival szinte az egész 
tanterem megtelt, a szőke kislány 
mosolyára ugyanis mindenki kíváncsi 
volt. Bognár Csengének egy táncpró-
bán állt meg a szíve 2013 októberé-
ben. Mivel a kislány szülei korábban 
elsősegélynyújtó tanfolyamon vettek 
részt az állomáson, a mentők meg-
érkezéséig elkezdték az újraélesztést. 
Klémán Mihály gépkocsivezető, 
Szabó Andrea mentőtiszt és Klupács 
Péter mentőápoló küzdött a helyszí-
nen a kislány életéért, a sikerélmény 
azonban nemcsak nekik ad erőt a 
folytatáshoz. Az édesapa, Bognár 
Gábor azt mondta, az egyenruhások 
nagyon gyorsan a helyszínre értek, 
és sosem felejti el, mit tettek, nagyon 
hálás nekik. Köszönetképpen kezet 
fogott a mentőkkel, a kézfogásból 

azonban ölelés lett, olyan, amiben 
minden benne volt.
A székesfehérvári mentőszolgálat 
egyik munkatársa 24 évvel ezelőtt 
kezdte a szolgálatot ezen az állomá-
son. Klupács Péter szerint az ilyen 
pillanatokért érdemes ezt a munkát 
végezni, bár mint fogalmazott, nem 
túl sokszor történik hasonló. A 
mentőtechnikus praxisában Csenge a 
negyedik olyan gyermek, aki teljesen 
felépült. Klupács Péter éppen ezért 
az újraélesztés elsajátítását tanácsolja 

mindenkinek, hiszen az agysérülés 
három perc alatt bekövetkezik. A Bog-
nár család hálájából a székesfehérvári 
mentőszolgálat számos életmentéshez 
nélkülözhetetlen eszközhöz jutott. Az 
állomás kapott például égési sérüléshez 
használt kötszereket és a szívbetegek 
ellátásához szükséges felszereléseket is. 
Bognár Csenge a rosszullét után né-
hány hónappal szinte teljesen felépült. 
Az elsős kislánynak az írás újratanulása 
ment a legnehezebben, de az édesapa 
szerint mára beérte kortársait.
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Virágosabb és zöldebb Fehérvárért

Tizenhétezer kőris- és juharcsemetét ültetnek ki az Aszalvölgyi vízfolyás melletti kiserdőbe a Lehel 

utca és a Pozsonyi út között. A munkálatokat a Városgondnokság és a Vadex munkatársai végzik. 

Az Aszalvölgyi árokban az erdősávot még 12 évvel ezelőtt telepítették, ahová akkoriban jórészt 

tölgyfákat ültettek. A terület erdősödését mára jelentősen gátolta, hogy megannyi erőszakosan növő, 

ún. invazív növény telepedett meg a fiatal erdőben. Ezek elnyomták a beültetett nemes fákat. Deák 

Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy ha a most kiültetésre kerülő csemeték 

megnőnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy Fehérváron tisztább legyen a levegő. A jövőbeni tervek között 

szerepel egy tanösvény kialakítása az erdőben, illetve padok és egy szalonnasütő telepítése is.

Egy ilyen „kép” kialakításához a mintát arányosan lekicsinyítik vagy felna-
gyítják, megkeresik azt a növényt, amelyik színében és formájában leginkább 
kiadja a képet, és a környezeti tényezőkhöz is alkalmazkodik

A pályázat részleteit Cser-Palkovics András polgármester, Spanyárné Ha-
lász Szilvia városi főkertész, Oláhné Wágner Erika, a Tolnai Utcai Óvoda 
vezetője és Bozai István városgondnok ismertette

csima veronika és bácskai GerGely

Beköszöntött a tavasz, zöldellik a termé-

szet. Virágba borulnak a fák, bokrok, a ker-

tekből hallani a metszőollók csattogását. A 

Városgondnokság munkatársai is megkezd-

ték a közterületek tavaszi nagytakarítását. 

Ezzel egy időben tizenhétezer facsemetét 

ültetnek ki az aszalvölgyi kiserdőbe.

Tavasszal az első és legfontosabb 
teendő a parkokban a területek 
megtisztítása. Százötven-kétszáz 
közmunkás, hatvan szakember, 
három kertészmérnök és egy gya-
kornok dolgozik azon, hogy a város 
minél szebb, virágosabb legyen. A 
gyepek tavaszi szellőztető gereblyé-
zése ezekben a napokban történik. 
Összegyűjtenek minden falevelet a 
cserjék közül is. Ebben az időszak-
ban metszik a bokrokat, sövényeket, 
a beteg ágrészeket eltávolítják, a 
növények megengedett magasságát 
még a friss hajtások előtt kialakítják. 
Elsődleges cél az, hogy a növényzet 
díszítő értéke megmaradjon, de a 

Tavaszi nagytakarítás a közterületeken

bácskai GerGely

Meghirdette a Városgondnokság a 

„Virágosabb és zöldebb Székesfe-

hérvárért” közterületi és intézményi 

növényültetési pályázatot. Célja a 

vonzó városkép kialakítása, a fehér-

váriak összefogásának ösztönzése, 

illetve a környezettudatos gondolko-

dás és szemlélet erősítése. Fehérvári 

lakótelepi társasházak, családi házak 

tulajdonosai és a városi intézmények 

pályázhatnak növényekre.

A lakók és az intézmények az ál-
taluk kiválasztott helyszínen olyan 

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

 

 

 

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

.

virágokat vagy bokrokat ültet-
hetnek, amilyeneket szeretnének. 
Székesfehérvár Városgondnoksága 
minden olyan dolgot, ami pénzbe 
kerül, biztosít. Mindössze annyit 
várnak el a pályázóktól, hogy az 
ültetés után gondozzák tovább a 
növényeket.
 A pályázatok 2014. március 
21-től április 15-ig nyújthatók be. 
Az elbírálásánál figyelembe veszik 
a beérkezési sorrendet és azt is, 
hogy a város melyik területét érin-
ti a növénytelepítés. A programra 
idén mintegy kilencmillió forintot 
biztosít a Városgondnokság.
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közlekedést ne akadályozzák. A 
balesetveszélyes részeket is ilyenkor 
távolítják el. Az egynyári palánták 
ültetése május elején kezdődik. 
Június közepére körülbelül százezer 
virágot ültetnek el a Városgondnok-
ság munkatársai. 
A területek ültetési tervének 
elkészítésénél minden körülményt 
figyelembe kell venniük a szak-
embereknek. Meg kell vizsgálni az 
adott terület tulajdonságait, meg 
kell határozni, hogy mi lesz a célja 
az ültetett növényeknek, és azt is, 

hogy a kiválasztott helyre milyen 
korosztály megy a leggyakrabban. 
Játszóterekre és gyerekek által láto-
gatott területekre nem kerülhetnek 
szúrós növények. Leginkább olyan 

magyar fajtákat ültetnek, ami hazai 
klímára lett nemesítve. Ezek a növé-
nyek jobban bírják a szárazságot, és 
ellenállóbbak is.
A Városgondnokság munkatársai 
áprilisban a német testvérvárosba, 
Schwäbisch Gmündbe látogatnak 
az április 30-án nyíló Kertészeti 
Fesztiválra, ahol Székesfehérvár is 
lehetőséget kapott, hogy bemutat-
kozzon. A fehérvári virágóra mását 
fogják kiültetni áprilisban árvács-
kákkal, május végén pedig egynyári 
virágokkal.
Azok a lakosok, akiknek kertészeti 
tanácsra van szükségük, bátran for-
dulhatnak a Városgondnoksághoz 
telefonon vagy e-mail-en.
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Quimby-varázs színházi köntösben
Több mint húsz éve zenélnek együtt, 

mégsem érzik, hogy elfogyott volna 

körülöttük a levegő, vagy ne lenne 

elég lendületük. A Quimby örökké 

kísérletezik, s gyakran éppen így teremt 

hagyományt. Ilyen a Quimby Teátrum 

turnésorozat is. Vasárnap este Fehér-

váron folytatta formabontó színházi 

szárnyalását a zenekar. A mintegy 

kétórás koncerten a zenei különle-

gességek kerültek a középpontba. A 

kihagyhatatlan kedvencek mellett olyan 

dalok is megszólaltak, melyek az ugrálós 

koncerteken nem találják a helyüket, 

vagy most új, színházi köntöst kaptak.

Gyorsan belakta a Quimby a 
Vörösmarty Színház nagyszínpa-
dát. A hangszerektől, erősítőktől 
és technikai kellékektől zsúfolt 
játszótéren kellemes hangulatban 
zajlott a beállás. A koncert előtt 
kapta mikrofonvégre a Fehérvár 
magazin a zenekar frontemberét, 
Kiss Tibit.
Egy Quimby Teátrum-koncert nem 
csak zene, hanem egy kicsit színház 
is. Honnan jött az ötlet?
Már jó pár évvel ezelőtt szerepelt 
az együttes egy Shakespeare-
darabban, a Vízkereszt című elő-
adásban. Mi szolgáltattuk a zenét, 
be voltunk építve az előadásba, 
és végig ott voltunk a színpadon. 
Ebben a helyzetben is jól éreztük 
magukat, nagyon jó játszóteret 
kaptunk. Elgondolkodtunk, 
hogy ezzel kezdhetnénk valamit: 
mi lenne, ha mi csinálnánk egy 
színházat! Mivel mi egy zenekar 
vagyunk, természetesen a dalokon 
van a hangsúly, ez a keret, de a 
speciális teret használva mind-

Az Ultravaló című dalt is színházi köntösbe bújtatták

Kiss Tibi szerint vannak olyan dalok, amelyek a színházi környezetben nyílnak ki a legszebben

az oldalpárt

szerkesztette:
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ezt felhúztuk egy dramaturgiai 
szálra, jelenetekkel gazdagítva, 
úgy, hogy mi adjuk a színészeket 
is az együttesből. A produkció 
fontos részét alkotják a számok 
közötti abszurd, humoros vagy 
éppen filozofikus mini jelenetek, 
némajátékok, Quimby-dialógok. 
A dalok keresztmetszetében 
megpróbáltunk olyan történetet 
ácsolni, aminek van eleje és vége. 
Ezt egyszer régen kitaláltuk, 
elkezdtük, és ez már a negyedik 
ilyen teátrumos turnénk. Persze 
mindegyik más, de a koncepció 
működik.
Vannak olyan dalok, amik itt a 
színházi közegben jól vagy más-
képp szólnak?

Minden dalnak van egy közege, 
amiben a legjobban működik. 
Vannak olyan dalok, amik példá-
ul ebben a színházi környezet-
ben nyílnak ki a legszebben. Ez 
nem azt jelenti, hogy most itt 
akkor csupa csendes, akuszti-
kusabb történetet művelünk. 
Ugyanúgy vannak zúzós zenék, 
de nagyon fontos, hogy azok 
az elemek, amikkel operál a 
dal, azok nem feszítik szét a 
színházi keretet. Vannak olyan 
dalok is, amiket áthangszerel-
tünk. Nagyon sok inspirációt ad 
ez a környezet. A hangos rock 
and roll-koncerteken, a nagy 
csűrdöngölés közben azt sem 
vesszük észre, ha feldőlnek a 

kongák, a színházban viszont 
egy kulcscsomó is orkesztrává 
válhat. Teljesen más közeg, de 
nagyon jól működik.
Amúgy is jellemző rátok a kísérle-
tező kedv...
Igen, mert tulajdonképpen 
magunkat is szórakoztatni 
szeretnénk. Más egy színhá-
zi környezet, ahol teátrális 
fények és atmoszféra vesz körül 
minket. A fesztiválok és a nagy 
szabadtéri koncertek inkább 
egy ősi ünnephez hasonlatosak. 
Megint más egy izzadós, dohos 
klubkoncert, ahol szinte rezeg 
az egész szerkezet, amiben ját-
szunk. Ez sokkal izgalmasabb, 
mintha csak egy környezetben 
tudnánk fellépni. Kicsit átszab-
juk az öltözékünket, azt, amit 
játszunk, és azt gondoljuk, hogy 
ez így jó nekünk és a közönség-
nek is. Persze nem feltétlenül 
ugyanaz a közönség jár egy 
ilyen teátrumos koncertre, mint 
egy fesztiválra.
Említetted az inspirációt. Ti miből 
merítetek? 
Ez egy olyan zenekar, ami 
barátokból alakult. Minden-
kinek volt egy gondolat a 
fejében az életéről, amit a mai 
napig művel. Művészettanár-
tól az ötvösig, pszichológusig 
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Quimby-varázs színházi köntösben

Varga Livius egyre csak fújja. Legyen a gépnek halleluja!

Elkap a ventilátor blues

Biográfia
A Quimby 1991-ben alakult. Mára hazánk egyik legnépszerűbb zenekara, a 
fesztiválok állandó nagyszínpados fellépője. Klubkoncertjei, színházas fellé-
pései egyaránt eseményszámba mennek. Olyan formáció, melynek lemezeire, 
zenéire és szövegeire nem lehet nem odafigyelni. Lemezről lemezre más ízek, 
más zamatok, más fűszerezés, némileg más erők, más vektorok – de ugyanaz 
az érzékenység és energia. Az együttes a szigorúan vett könnyűzenei vizeken 
túl is kalandozik, s bátran megy a horizont mögé, a zene és más művészeti 
ágak határterületeire. Tagok: Balanyi Szilárd, Gerdesits Ferenc, Kárpáti József, 
Kiss Tibor, Mikuli Ferenc és Varga Livius.

mindenféle figurák vannak a 
zenekarban. Van egyéni életük, 
de ami ebben a jó, hogy azokat 
a tapasztalatokat, amiket ott 
megszerzünk, be tudjuk vinni 
a zenénkbe. Egészségesebben 
tartja mindez azt a rendszert, 
amiben élünk. Picit színesebbek, 
gazdagabbak lehetünk, kevesebb 
feszültséggel van tele a pálya, 
amin vagyunk.
Ezért sem untátok meg egymást az 
elmúlt húsz évben?
Lehet, hogy ez volt az egyik 
oka, meg az alapvetően színes, 

érdekes társaság, a baráti kap-
csolatok. Egy zenekar léte attól 
is függ, hogy a tagok kibír-

nak-e egymás mellett hosszú 
órákat a mikrobuszban, meg-
férnek-e egymással. Az, hogy 

így összeállt a Quimby, a benne 
lévőknek köszönhető. Nagyon 
jó közeg ez mind a munkára, 
mind a barátságra, mind a szó-
rakozásra. Elsősorban nekünk 
emberként kell működni, és 
úgy tudunk zenekarként is 
sikeresek lenni.
Milyenek a visszajelzések?
Nagyon jól fogadja a közönség 
a színházi fellépésünket. A mű-
sor is változatos, olyan dalokat 
is előveszünk, amiket már rég 
nem játszottunk, és olyanokat 
is, amiket teljesen más hang-
szerelésben szokhattak meg a 
rajongók. Úgy látom, min-
denkinek tetszik a teátrumos 
koncertünk.
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Páva-varázs a táncházban. A közös munka jó társaságban mindig könnyebben megy. 

Rádóczy Gyarmathy Gábor alkotásai megtekinthetők a színház Forrás galériájában

Határtalan utazás

Hajrá Fehérvár, hajrá táncosok!

Új kiállítás nyílt a Vörösmarty 

Színház Forrás Galériájában. Rádóczy 

Gyarmathy Gábor festő- és grafikus-

művész tárlatán a szemlélődő egy 

határtalan utazáson vehet részt. A 

kiállított műalkotások színes képzelő-

erőről és fantáziáról tanúskodnak. A 

tárlat április 13-ig tekinthető meg.

A művész alkotásain a rútság, a 
gonoszság és az erőszak mellett 
megjelenik a szépség és az ero-
tika, a mozgalmasság, a kavargó 
érzelmek, a színek kifejező ereje. 
Már gyermekkorától kezdve 
a festészet volt a szenvedélye 
Rádóczy Gyarmathy Gábornak. 
Gyakran választ azonos témát a 
más-más műfajban készült al-
kotásainak. Rézkarcait, grafikáit 
sokszor festmény formájában 
is elkészíti. Szívesen ábrázolja a 
szürrealista képzetek által átszőtt 
világot. Témái közt gyakran 
találunk lovakat, mitologikus 
állatokat, sólymot, turult, mon-
dabeli alakokat, ősöket. 

Azok számára, akik szeretnek gyönyörködni 

a Kárpát-medence színeiben, zenéjében és 

táncában, nem cseng ismeretlenül a „Fölszállott 

a Páva!” című tehetségkutató. Bizonyára sokan 

vannak az olvasóink közül olyanok is, akik végig-

drukkolták a köztelevízión futó műsor elődöntő-

jét, és együtt izgultak az Alba Regia Táncegyütte-

sért. Most tovább szurkolhatunk kedvenceinkért, 

hiszen hamarosan a középdöntőn mérettetik meg 

magukat.

Az Alba Regia Táncegyüttes tagjai töret-
len lelkesedéssel és a tőlük megszokott 
profizmussal próbálják a koreográfiát a te-
hetségkutatóra. Majoros Róbert művészeti 
vezető kíméletlenül diktálja az ütemet, 
hiszen rohamosan közeledik a középdöntő 
időpontja. „Vajdaszentiványi táncok a ko-
reográfia neve, amit Fitos Dezső és Kocsis 
Enikő készített az együttes számára. A 
lányoknak sok forgása van, a férfiaknak a 
verbunkja, a csapásai mind látványos részét 
képezik a koreográfiának. A cigány csárdás 
pedig, ami a végén van, az tényleg egy jó 
gyors tempójú tánc. Hangulatos, erőteljes 
koreográfia lesz!” – árulta el lapunknak 
Majoros Róbert.

az oldalpárt
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Programok 
Kötetbemutató
Március 28-án 17 órakor mutatják be L. 
Simon László legújabb könyvét. A Polgári 
kultúrpolitika - Eredmények és dilemmák 
című kötetet Hammerstein Judit, az 
EMMI kultúrpolitikáért felelős helyettes 
államtitkára mutatja be. Az eseményen 
Cser-Palkovics András polgármester 
mond köszöntőt. A programnak a 
Hiemer-ház ad otthont.

Prospero Színkör
A Szabadművelődés Házába várnak 
minden érdeklődőt március 29-én 19 
órától. A Prospero Színkör ezúttal Garaczi 
László Jederman című előadását mutatja be 
Micskó Zoltán rendezésében. A középkori 
moralitás játékok örök témája az idők során 
sok változatban rendszeresen visszatér a 
színpadon. A történet Árpi, a kisember, a 
terézvárosi Akárki esetében inkább a szap-
panopera, a horror és az abszurd komédia 
furcsa keverékére emlékeztet, mintsem 
szigorú erkölcsi példázatra. A nevetés néha 
mintha mégis elhalna, és fagyos csend lesz 
úrrá a családi ebéd felett. De ez csak egy pil-
lanat. „Angyal repült át” - szólal meg valaki, 
és már folytatódik is a kedélyes csevegés.

Program-tipp
Szorítsunk együtt az Alba Regia Táncegyüttesnek, hangolódjanak a Fehérvár Médiacentrummal a „Fölszállott a 

Páva!” tehetségkutató középdöntőjére! Kövessék nyomon a felkészülést a Fehérvár Televízióban! Március 25-én 

19.45-kor a Paletta magazin számol be a felkészülésről, de folyamatosan figyelemmel kísérhetik az eseményeket a 

Fehérvár Televízió minden nap 19 órakor jelentkező Híradójában, a Fehérvár magazinban és a www.szekesfehervar.

hu. honlapon. Március 27-én 11 órától pedig a Vörösmarty Rádió vendégei lesznek a táncegyüttes képviselői.

Névjegy
Rádóczy Gyarmathy Gábor festő- és grafikusművész tanulmányait a poznańi 

Képzőművészeti Akadémián végezte. A parmai Művészeti Akadémia növen-

déke volt 1980-ban. Mesterei: Bálint Endre, édesapja, Gyarmathy Tihamér 

valamint Tesseyer és Brzozowsky. Szabadfoglalkozású művész. 1967 óta kiál-

lító művész. Fontosabb egyéni és csoportos tárlatai: Poznań (1967), Toronto 

(1972), Berlin (1976), Körmendi Galéria (1997). Számos kitüntetés birtokosa. 

Művei a Magyar Nemzeti Galériában láthatók.
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Nincsenek könnyű kosarak – ez sem volt az

Pécsi örömünnep a fehérvári csarnokban

Sportműsor

A héten két Alba Fehérvár-mecs-
cset nézhetnek meg a Fehérvár 
TV-ben, érdemes is lesz ezeket 
figyelemmel kísérni, hiszen Carlos 
Frade alakulatának el kell kezdenie 
nyerni a középszakaszban. Az Alba 
két vereség után megy a Paks és a 
Kaposvár otthonába. Előbbi csü-
törtök este kerül adásba, utóbbi pe-
dig vasárnap délután, nem sokkal 
negyed négy előtt. De érdemes lesz 
a Fehérvár TV műsorát figyelem-
mel kísérni szerda este is, amikor a 
Bajnokok Városa című sportma-
gazin jelentkezik. A Vörösmarty 
Rádióból sem maradhat ki a sport, 
minden reggel nyolc és kilenc 
között csapataink, versenyzőink 
eredményei játsszák a főszerepet. 
Szombaton és vasárnap 18 órától a 
Fehérvár Arénát hallhatják a 99.2 
MHz-en. A www.szekesfehervar.
hu oldalra kattintva pedig városunk 
legfontosabb híreit nap mint nap 
megtalálhatja a kedves olvasó!

somos zoltán

somos zoltán

Győzelem nélkül a középszakaszban

Jó házigazda volt Fehérvár

Nagyon nehéz helyzetbe lavírozta 

magát az Alba Fehérvár azzal, hogy 

hazai pályán 77-69-re kikapott a 

Soprontól. Most ugyanis két ide-

genbeli rangadó jön, ahol nem Tóth 

Norberték az esélyesek.

Ha volt meccs, amely előtt 
joggal reménykedett győzelem-
ben a fehérvári közönség, az 
a Sopron elleni volt. A hűség 
városának képviselői ugyanis 
sosem nyertek még az Alba 
csarnokában, sőt, szoros meccsre 
is ritkán futotta az erejükből. 
Ráadásul Carlos Frade és stábja 
tizenkét napon át csak a Sopron 
ellen készülhetett, más kérdés, 
hogy a hosszabb szünet nem jó 
értelemben hagyott nyomot a 
csapaton. Igaz, a soproniakon is 
meglátszott, hogy berozsdáltak 
kissé (ők még többet pihentek), 
de a rettentő sok rossz támadást 
hozó meccsen mégis ők voltak 

Hozott pár jó meccset a női kosárlab-

da kupadöntő, melyet a Vodafone 

Sportcentrumban rendeztek. A nyolc 

résztvevő közül végül a PEAC Pécs 

vihette haza a serleget, a döntőben a 

címvédő Sopront legyőzve.

A pénteki nyitányon néha olyan 
hangulat uralkodott a csarnok-
ban, mint a férfi mérkőzéseken. 
Nem csoda, hiszen két hatalmas 
presztízsű rangadót is rendeztek, 
ezekre pedig az érintett csapatok 
szurkolói is szép számmal ér-
keztek. A PEAC-PINKK pécsi 
csatát olyan hangpárbaj kísérte, 
amit a környező utcákon is halla-
ni lehetett, és a Sopron-Diósgyőr 
meccs is a hagyományaihoz 
méltó körítéssel zajlott. A PEAC 
és a Sopron nyert, ezzel szinte 
elintézve magának a döntőt, 
mert azt tudni lehetett, hogy az 
elődöntőben az MTK illetve 
a Zalaegerszeg nem állíthatja 

pontosabbak. Vagy csak jól éltek 
a fehérvári hibákból…
„Borzasztóan sajnálom, hogy a 
szurkolók nem látták annak a 
munkának az eredményét, amit a 
meccs előtti két hétben végeztünk” 
– kesergett az Alba kapitánya, 

Tóth Norbert. „Sajnos védeke-
zésben komoly hibákat vétettünk, 
támadásban pedig nem találtuk 
a ritmust. Fiatal csapatunk van, 
még mindig benne van a hullám-
völgy a játékunkban, de az aka-
ratunkra, a hajtásra nem lehetett 

panasz” – próbált magyarázatot 
és mentséget is keresni a válo-
gatott center, akinek nem ment 
a játék. Igaz, nem volt ezzel 
egyedül. Az Alba két meccsből 
két vereséggel áll a középsza-
kaszban, és finoman fogalmazva 
sem lesz könnyű dolga, ha ezt a 
mérleget ezen a héten szeretné 
javítani. Paksra és Kaposvárra 
utazik ugyanis a csapat, mind-
két helyszínen sima vereséget 
szenvedett az alapszakaszban. 
A kiegyensúlyozottság sajnos 
nem jellemző mostanában az 
egyénekre és a csapatjátékra sem, 
márpedig extra nélkül nehéz. 
Vagy ki tudja, lehet, hogy csak 
alapvető dolgok hiányoznak? 
„Nem dobunk könnyű kosarakat, 
nyugodtabbnak kell lennünk a 
kulcspillanatokban. A játékosoknak 
újra élvezni kell a játékot, csak így 
lehetnek sikeresek” – jelezte Carlos 
Frade, hogy nem a kezekkel, 
inkább a fejekkel volt gond. 
Reméljük, tényleg múlt időben.
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Sport, nem csak 
a tévében

meg őket. Ennek megfelelően a 
szombat felejthető mérkőzéseket 
hozott, vasárnap viszont az érem-
csatákban volt minden, ami ilyen 
derbikhez kell. Jó teljesítmények, 
szép kosarak, játékvezetői tévedé-
sek, ennek megfelelően „meg-
őrülő” edzők – és jó hangulat. A 
fehérvári csarnok törzsközönsé-
géből is sokan jöttek el, és aligha 

csalódtak, mert ha fizikailag 
nem is éri el a női kosár a fiúk 
szintjét, a játék szép és élvezhető 
volt. A bronzérmet megszerző 
zalaegerszegiek úgy ünnepeltek, 
mintha aranyat nyertek volna – a 
PEAC pedig légiósai vezérletével 
tényleg aranyat nyert, letaszítva 
a trónról az előző három kiírást 
megnyerő soproniakat. 
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Kovács Mónika éremért utazik 
Bakuba

Négy és fél sanyarú hónap után végre volt mit ünnepelni

Irány Baku, az Eb-aranyért!

Véget ért a Vidi rossz szériája

Hosszú sérüléséből átütő sikerrel tért 

vissza Kovács Mónika, az Alba Regia 

SC karatékája, aki formagyakorlatban 

bajnoki címet nyert a Fullcontact 

Karate Magyar Bajnokságon. Az 

aranyérem mellé egy repülőjegy is 

járt, a fehérvári hölgy ugyanis ott 

lehet az Európa-bajnokságon is.

Kovács Ferenc tanítványa 
meglehetősen hányatott hó-
napok után állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára a szolnoki 
országos bajnokságon: a kata 
(formagyakorlat) versenyszám-
ban elért siker előtt ugyanis 
hosszú ideig sérülés hátráltat-
ta. 2013 januárjában Kovács 
Mónika térdsérülést szenvedett, 
mely októberig távol tartotta a 
versenyektől. Visszatérése után 
szinte rögtön a bokaszalagja sza-
kadt el, ezek után kisebb csoda, 
hogy mégis ott lehetett az ob-n, 
amit sikerült is megnyernie. 

Ilyen is rég volt: nyert a Vidi az OTP 

Bank Ligában! A piros-kékek az 

MTK 2-1-es idegenbeli legyőzésével 

hat meccset átölelő nyeretlenségi 

szériától búcsúztak a bajnokságban. 

A siker igen jól jött a Debrecen elleni 

rangadó előtt.

2013 novemberének elején a 
Mezőkövesd ellen 1-0-ra nyert 
hazai pályán a Vidi, azóta nem 

Józsi és 

az úthenger

Magabiztos győzelem a 
Hungária körúton, avagy 
sávtartó automatika ma-
gyar módra. MTK- Vide-
oton 1:2.
Egykettőre megértik, 
miért gondolja az egysze-
rű szurkoló, hogy ez nem 
több sovány vigasznál. 
Hiszen még ma is sokan 
emlékeznek arra, hogy a 
történet egykoron a robogó 
úthengerrel egy hétköznapi 
településen indult, ahol 
egy napon János a kútba 
esik, megnyitják a teke-
pályát és a nagyvárosból 
egy írástudó érkezik, hogy 
megtalálja az ország utolsó 
analfabétáját. Józsinak ez 
nem tetszik, ezért jutányos 
áron megszerzi az úthen-
gert, hogy keresztülrobog-
jon vele az országon, és 
bebizonyítsa: az mégsem 
járja, hogy „mélybutának” 
nézzenek bennünket!
A mi Józsink persze más. 
Őt egy kedves barátom 
nevezi így, aki egyébként 
ősi szurkoló, a felesége 
pedig hableány. Szerinte 
Józsi - mondjuk ki a nevét: 
José Gomes - egy sármos 
portugál, akit leginkább a 
trendi borosta jellemez, és 
persze a latinokhoz méltó 
gesztikulálás. Csendes, ha 
kell, ugyanakkor vilá-
gító mélybarna szemei a 
folyamatos mozgás köz-
ben mostanság gyakran 
ugrálnak. A szurkolók 
ugyanakkor megbecsülik 
eleganciáját, hiszen ma is 
szeretik, mert Józsi f iai 
a mieink. A másik Józsi, 
mint tudjuk, ígérgetés 
helyett egy úthengerrel 
közlekedett, és tűzön-ví-
zen át célba juttatta faluja 
üzenetét. Ezt várják az 
ördögök és a hableányok is 
az ő Józsijuktól.

vakler lajos

németh zoltán

németh zoltán

Ráadásként kvalifikálta magát a 
Bakuban rendezendő Európa-
bajnokságra is!

A sérülésem miatti kihagyás 
után nagyon nehéz lesz vissza-
kerülni az európai pontozóbírók 
látókörébe, de nagyon remélem, 
hogy sikerülni fog! Biztosan erős 
lesz a mezőny. Eddig kétszer 
voltam ezüstérmes a konti-
nenstornán, bízom benne, hogy 
az idén is dobogóra állhatok, 
lehetőleg annak is a legmagasabb 
fokára!
Kovács Mónika már megkezd-
te a felkészülést a májusi Eb-
re, melyen szeretne tökéletes 
gyakorlatot bemutatni.
Eleinte a „mennyiségi” edzések 
dominálnak az erőnlét meg-
szerzése érdekében, később egyre 
csökken a munka, ilyenkor már a 
korábbi 30-40 kata bemutatása 
helyett csak 10-15 formagyakor-
latot csinálunk végig. Ekkor lehet 
tökéletesíteni a mozdulatokat.
Idő még van az Európa-baj-
nokságig, biztosak vagyunk 
benne, hogy Mónika remek 
formába lendül addig!
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tudták begyűjteni a három pon-
tot az OTP Bank Ligában. A 
rossz széria hozadéka hétpontos 
hátrány lett a listavezető Debre-
cennel szemben, így a két csapat 
rangadója előtt – már csak az 
önbizalom visszaszerzése miatt 
is – kiemelt fontosságú volt a 
fehérvári gárda MTK-hoz tett 
látogatása.
A túra végül jól zárult, bár a 
támadójáték színvonala ezúttal 
sem kápráztatta el a csapat szur-

kolóit. Álvarez remekül eltalált 
lövése és Nildo szabadrúgásból 
lőtt gólja azonban elég volt a 
sikerhez, az ex-vidis Torghelle 
büntetője már csak a szépítést 
jelentette a fővárosiaknak. A 
2-1-es győzelem értékes, ám mi-
vel a Debrecen is nyert, gyakor-
lati hasznot most nem hozott.
Idegesen kezdtük a mérkőzést. 
Egyértelmű volt, hogy mindkét 
csapat győzelemre játszott. A má-
sodik félidőben már többet tudtunk 
veszélyeztetni. Nagyon szervezett, 
jó csapat otthonában szereztük 
meg ezt a számunkra nagyon fon-
tos három bajnoki pontot. Bízom 
benne, hogy az MTK jövőre is az 
NB I-ben fog szerepelni – értékel-
te a meccset a vidi.hu-nak José 
Gomes, a Videoton vezetőedző-
je.
A Vidi a héten nagy skalpot sze-
rezhet: vasárnap 16.30-tól jön a 
Debrecen, melynek legyőzésével 
négy pontra faraghatná hátrá-
nyát a fehérvári gárda.
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Már öt éve…

Szó szerint forrt a víz a medencében: szombat 
reggeltől vasárnap késő estig tizenegy ország ver-
senyzői mutatták be kűrjeiket, melyek közül több 
is most szerepelt első alkalommal zsűri előtt

A pontozóknak nem volt könnyű dolguk, jól 
begyakorolt, pontosan végrehajtott és látványos 
kűrök közül kellett kiválasztaniuk a győztest

Az első versenynapon az Orka a kisebbek között 
arany-, a junioroknál bronzérmes lett kombinációs kűr-
ben. Junior szólóban sem maradt érem nélkül az Orka, 
Máté Mercédesz a dobogó legfelső fokára állhatott.

A külföldi indulók pozitív visszajelzése jól mutatja, 
miért is kapott kiemelt helyet a nemzetközi verseny-
naptárban az Orka Kupa. Idén a lengyel nemzeti 
együttes itt tartotta hivatalos válogató versenyét.

A Volán felemás hétvégét zárt a Ljubljana ellen – a mérleg azért még lehet 
pozitív

németh zoltán

kaiser tamás

Fantasztikus kűrök az Orka Kupán

Átgázolt ellenfelein a Volán

Hatalmas siker volt az idei Orka Szinkronúszó Kupa, 

melyen a hazai klubok mellett tíz ország verseny-

zői szálltak vízbe a Csitáry G. Emil Uszodában. A 

fehérvári lányok remekül szerepeltek, kombinációs 

kűrben a kisebbek aranyérmesek lettek, míg a 

juniorok a harmadik helyen zártak. Máté Mercédesz 

szintén első lett a juniorok szóló versenyén.

A hétvégi, székesfehérvári Final Four-

ban végig magabiztos játékot mutat-

va szerezte meg a SAPA Fehérvár AV 

19 csapata EBEL U18-as bajnoki címét. 

A fehérvári fiatalok három meccsen 

három győzelmet aratva, tizenhat 

gólt ütve és ötöt kapva zsebelték be a 

legjobbnak járó aranyérmet.

Csakúgy, mint egy esztendő-
vel ezelőtt az U20-as együttes, 
most az U18-as írta be magát a 
történelemkönyvekbe azzal, hogy 
megnyerte az első ízben kiírt 
korosztályos sorozatot. Ráadásul 
tette mindezt az EBEL égisze 
alatt, vagyis nemzetközi mezőny-
ben. A hazai pályán megrende-
zett négyes döntőnek amolyan 
felemás előjelekkel ment neki a 
Volán, mert ahogy Kóger István, 
a csapat vezetőedzője mondta a 
vasárnapi, LA Stars elleni meccs 
után: „nem mi voltunk előzetesen 
az esélyesek, hiszen csak negye-
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dikként jutottunk be ide. Ugyan-
akkor a magyar bajnoki döntőben 
az alapszakasz győztesét, a MAC 
Népstadiont háromból három-
szor megvertük, így azért volt 
ok a bizakodásra.” Nos, a Volán 
előbb pénteken a MAC-ot (5-2), 
szombaton a Ljubljanát (4-1), 
majd vasárnap az LA Starst (7-2) 
mosta le a pályáról, és nyerte meg 
a bajnoki címet. „Nem volt any-

nyira könnyű, mint az eredmények 
mutatják, egész hétvégén nagyon 
kellett koncentrálnunk, és igazi 
csapatként együtt dolgoznunk a 
sikerért. Nagyon boldogok vagyunk 
most, a sok munka meghozta a 
sikert!” – mondta a Stars-nak két 
gólt ütő Pál Zalán.
Az U20-as együttes is megkezdte 
szereplését a két nyert meccsig 
tartó finálén. Tyler Dietrich 

gárdája azonban hosszabbítás-
ban alulmaradt a szombati első 
találkozón az Olimpija Ljubl-
janával szemben, a szlovének 
4-3-ra nyertek. Erdély Csanád, 
aki nem mellesleg U18-as 
bajnoknak mondhatja magát, a 
vereség ellenére bizakodó: „Arra 
készülünk, hogy kedden nyerünk 
Ljubljanában. Úgy érzem, jobb 
csapat vagyunk, hiszek abban, hogy 
megfordíthatjuk a párharcot!”

… hogy nincs közöttünk Ifjabb 

Ocskay Gábor. Csicsó, ahogy 

mindenki ismerte, kilenc magyar 

bajnoki címet szerzett a Volán 

színeiben, és 1993-tól minden 

évben részt vett az adott világbaj-

nokságon a magyar válogatottban. 

Az A-csoportos vb-re már nem 

tarthatott a társakkal, 2009 márci-

us 25-én hajnalban szívelégtelen-

ségben hunyt el. Emléke mindig itt 

lesz velünk.
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2014. 03. 24. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:55 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek
09:00 A Hét hírei - ismétlés
09:20 Képes hírek
10:00	 Trópusi	hőség	–	

A	bűnbak	–	am.	
sorozat (12) 

10:55 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

17:35 Hitünk és életünk 
- ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

Híradó, Választási 
Hírek, Sportpercek, 
Esti Mérleg

19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20	 Linda	és	a	főtörzs	

–	Röntgenszem	–	
ol.	sorozat	(12)	

22:05 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

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

2014. 03. 25. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Honvéd7 - ismétlés
11:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Agrárinfó - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

Híradó, Paletta 
Hírek, Esti Mérleg

19:45	 Paletta	–	kulturális	
magazin 

20:15 Hírek
20:20	 Linda	és	a	főtörzs	

–	Csapda	Lindának	
–	ol.	sorozat	(12)

21:55	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	ism.
22:40 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 03. 26. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Paletta - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

Híradó, Választási 
Hírek, Sporthírek, 
Esti Mérleg

19:45 Bajnokok városa 
- sportmagazin   

20:15 Hírek
20:20	 Linda	és	a	főtörzs	

–	A	tyúktolvaj	–	ol.	
sorozat (12) 

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

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

2014. 03. 27. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
- ismétlés

08:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Bajnokok városa 
- ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

Híradó, Paletta 
Hírek, Esti Mérleg

19:45	 Együtt	–	családi	
magazin

20:15 Hírek
20:20 Paks - Alba Fehérvár 

kosárlabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:40	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	ism.
22:25 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 03. 28. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Együtt - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

Híradó, Választási 
Hírek, Sporthírek

19:25	 Köztér	–	közéleti	
magazin

20:00	 Honvéd7	–	
honvédelmi magazin

20:15 Hírek
20:20	 Linda	és	a	főtörzs	–	

Bűntény	az	operában	
–	ol.	sorozat	(12)	

21:55 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 03. 29. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30	 V.	Fehérvári	
Versünnep 
elődöntő	I.	rész

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Trópusi	hőség	

–	Gyilkosság	
telefonhívásra	–	
am.	sorozat	(12)	

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Kortárs Nyugdíjas Ki 
mit	tud?	Gála	I.	rész

22:35 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

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

2014. 03. 30. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

15:10 Kaposvár - Alba 
Fehérvár kosárlabda- 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

16:30	 V.	Fehérvári	
Versünnep 
elődöntő	II.	rész

19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Kortárs Nyugdíjas Ki 

mit	tud?	Gála	II.	rész	
22:20 A hét hírei - ismétlés 
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. március 24-től március 30-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

Kiemelt ajánlataink:
Március 25. 19:45 Paletta kulturális magazin Benne: Így készül a „Pávára” az Alba Regia Táncegyütes

Március 29. 16:30 V. Fehérvári Versünnep elődöntő I. rész

Március 30. 20:20 Kortárs Nyugdíjas Ki mit tud? Gála II. rész

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

Jó estét, fehérvár!
19.00


