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A 2014-es választás finisébe érkez-

tünk. A hétvégén, április 6-án leadjuk 

szavazatainkat az új országgyűlés 

képviselőire. Laczi Zoltánnal, a 

székesfehérvári választási iroda 

helyettes vezetőjével tekintettük át 

az utolsó hét tudnivalóit.

Akik nem tudnak lakóhelyü-
kön szavazni, azok meddig és 
hogyan jelentkezhetnek át másik 
szavazókörzetbe?
Akik átjelentkezésüket kérik, 
azok április 4-én 16 óráig te-
hetik azt meg a helyi választási 
irodánál, formanyomtatvány 
kitöltésével. Elektronikusan 
is megtehetik az Ügyfélkapun 
keresztül vagy a valasztas.hu 
honlapon a kérelem kitöltésé-
vel, ahol megjelölik a tartóz-
kodási helyüket a szavazás 
napjára.
Ha valaki elmulasztja a határ- 
időt, van-e még lehetősége, hogy 
szavazhasson?
Az április 4. 16 óra jogvesztő 
határidő, azután már senki nem 
kérheti az átjelentkezést.
Mi a helyzet a mozgóurnával?
Aki egészségügyi okok miatt 
nem tud a szavazásra elmenni, 
az április 4-én 16 óráig a helyi 
választási irodánál kérheti a 
mozgóurna igénybevételét. 
Természetesen, ha a választási 
irodát sem tudja megközelíteni, 
akkor szabályos, két tanúval 
ellenjegyzett felhatalmazással 
megbízhat vele mást is.
Jogvesztő ez a határidő is?

Nem. Aki péntekig nem jelent-
kezik mozgóurnáért, annak a 
szavazás napján 15 óráig van 
lehetősége a szavazatszámláló 
bizottságnál kérni azt. Itt is 
érvényes, hogy az urnakérést 
szabályos felhatalmazással 
rábízhatja másra. Erre is van 
formanyomtatvány, amit kitöltve 
kell eljuttatni a szavazatszámláló 
bizottsághoz.
Mi akadályozhat meg valakit a 
vasárnapi szavazáskor?
Nagyon fontos, hogy érvényes 
okmányokkal igazolja személyi 
azonosságát és lakcímét vagy 
személyi számát! Ezek hiányá-
ban nem szavazhat senki.
Április 6-án, vasárnap milyen 
rend szerint nyitnak, illetve 
zárnak a szavazókörök?
Reggel 6 órától este 19 óráig 
lehet szavazni valamennyi 
szavazókörben. A szavazókör-
be érkezve a választópolgárt a 
névjegyzéken megkeresik, az 
érvényes okmányaival azono-
sítják. Ezt követően aláírja a 

névjegyzéket, majd megkapja 
a bal felső sarokban lepecsételt 
szavazólapot és a borítékot. A 
választófülkében szavaz, majd a 
borítékba helyezett szavazóla-
pot bedobja az urnába.
Hány szavazólapot kapunk?
Háromféle szavazólap van. Az 
egyéni, a pártlistás és a nemzeti 
kisebbségi listás szavazólap. Aki 
korábban jelezte, hogy nem-
zetiségi listás szavazáson akar 
részt venni, az az utóbbi listás 
szavazólapot kapja. Aki ezt nem 
kérte, az a pártok listás szavazó-
lapját kapja. Tehát mindenki két 
szavazólapot kap, ebből az egyik 
az egyéni képviselők szavazólapja 
– ezt mindenki megkapja. A má-
sik a párlistás szavazólap – amit 
azok kapnak, akik nem kérték 
korábban a nemzeti kisebbség-
re jogosító szavazást – vagy a 
kisebbségi listás szavazólap, amit 
azok kapnak, akik kérték.
Korábbi tapasztalatok alapján 
kötelező-e a borítékot leragasz-
tani?
A borítékot csak azoknak 
kötelező leragasztani, akik 
átjelentkezéssel, lakóhelyüktől 
távol szavaznak, ugyanis az ő 
szavazatukat elszállítják a lakó-
helyükre. Ennek megfelelően az 
átjelentkezéssel szavazók más 
színű, zöld borítékot kapnak és 
a lakóhelyüknek megfelelő sza-
vazólapokat, amiket kötelesek a 
borítékba tenni. Ha elmulasztják 
a ragasztást, akkor érvénytelen 
lesz a szavazatuk.
A szavazás technikája válto-
zott-e?

Nem, csak bővebb lett a választha-
tó lista. Az egyéni szavazólapnál a 
név mellett szereplő körbe egymást 
metsző két vonallal lehet szavazni. 
Akkor érvényes a szavazás, ha a 
nevek közül csak egy mellé adja 
le voksát a szavazópolgár. A listás 
szavazólapon a jelölő szervezet 
neve alatt lévő körbe kell elhelyezni 
az egymást metsző két vonalat. Itt 
is úgy van, hogy csak akkor érvé-
nyes a szavazás, ha egy szervezetre 
adja le voksát a szavazó.

Szerdán 71 éves korában 
elhunyt Floch Tamás 
egykori önkormányzati 
képviselő, bizottsági 
elnök, az Alba Volán 
korábbi személyszállítási 

vezérigazgató-helyettese. Szakmai pályafutását 
a SZIM Székesfehérvári Köszörűgépgyárban 
kezdte, majd a Budapesti Műszaki Egyetem el-
végzésével egy időben került az Alba Volánhoz.
Több éven keresztül volt a KDNP városi elnöke. 
1994-ben lett önkormányzati képviselő, a szé-
kesfehérvári közgyűlésben 1994 és 1998 között 
a Vagyonhasznosítási és Vállalkozási Bizottság 
elnökeként, a Lakás-, Helyiség- és Telekgazdál-
kodási Bizottság tagjaként, majd 2002 és 2006 
között a Környezetvédelmi Bizottság alelnöke-
ként, valamint az Oktatási Bizottság tagjaként 
segítette az Önkormányzat munkáját.
Színes személyiségéhez a sport is hozzátartozott. 
Köztudottan nagy kedvelője volt a tenisznek 
és a vitorlázásnak, másik szenvedélye pedig a 
vadászat volt.
Elveihez és értékrendjéhez ragaszkodó, halk 
szavú, a szakmai érveket szem előtt tartó 
személyiség volt.
Floch Tamást Székesfehérvár Önkormányzata 
saját halottjának tekinti.

Elhunyt 
Floch Tamás

Nagy ZoltáN Péter

Választás 2014 – tudnivalók

Ha érvényesek, ezekkel az okmányokkal igazolható a személyazonosság
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3.3 A személyazonosság és a személyi azonosító vagy a lakcím igazolása 

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár 

 személyazonosságát és 
 lakcímét VAGY személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát). 

Erre a következő, a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak: 

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSÁRA: 

 személyazonosító igazolvány:  

  

 a régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, 
népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel) 

     
 ideiglenes személyazonosító igazolvány:  
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Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény 
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! 
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A korábbi kormányok terveivel ellen-

tétben sikerült elérni, hogy a város 

nyugati elkerülő útjának építését a 

2020 utáni évek helyett már 2014-ben 

megkezdjék.

Az új nyomvonal építése 6,7 km 
hosszan, hatszázezer köbméter 
föld mozgatásával megkez-
dődött. 14,5 milliárd forint 
értékben harmincezer köbméter 
aszfaltot építenek be, nyolc 
felüljárót és két külön szintű 
csomópontot alakítanak ki. A 
nyugati elkerülő a 8-as út és a 
7-es út szétválásától kezdődik és 
a csóri külön szintű csomópont-
ban fejeződik be. A nyomvonal 
a Gaja-patakon, a Hosszú-ér 
vízfolyáson, a Feketehegyi-árkon 
át halad, és az Iszkaszentgyör-
gyi-árkot keresztezve jut ki a 8. 
számú úthoz Csór térségében.
Az út átadását követően nem-
csak gyorsabban és biztonsá-

Orbán Viktor miniszterelnök és Jiro 

Ebihara, a Denso elnöke közösen 

jelentette be a Parlamentben a 

Denso fehérvári, harmincmilliárdos 

kapacitásbővítését, mely háromszáz 

új munkahelyet is jelent.

A miniszterelnök a beruházás 
kapcsán párhuzamot vont a 
Denso stratégiai gondolkodás-
módja és a magyar gazdaság 
fejlődési iránya között. „A jövő 
úgy jelenik meg, mint lehetőség, 
amit ki kell használnunk. A 
japán vállalat sikere a magyar 
emberek és a fehérvári mun-
kavállalók sikere is. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a Denso 
jelentős ipari bővítése mellett a 
legfontosabb érv az volt, hogy a 
gyár dolgozói jól teljesítettek.” 
– mondta Orbán Viktor. A mi-
niszterelnök a munkaerőképzés-
sel kapcsolatban kiemelte, hogy 
Fehérvár lassan eléri a korlátait, 

Elindult a nyugati elkerülő építése

Harmincmillárdos fejlesztés Fehérváron

nagy zoltán péter

bácskai gergely

A nyomvonal kijelölésével, a föld mozgatásával megkezdődtek a munkálatok

Harmincmilliárdos beruházás Fehérváron, háromszáz új munkahellyel

Fidesz
hirdetés

ami előrevetíti azt a problémát, 
amivel Magyarországnak meg 
kell küzdenie a szakképzés 
átalakítása terén.
 A Denso kiváló partnere a ma-
gyar kis- és középvállalatoknak, 
amit mi sem bizonyít jobban, 
mint hogy a fehérvári gyárnak 
tizennyolc hazai beszállítója van. 

Jiro Ebihara, a Denso Magyar-
ország elnöke arról beszélt a be-
jelentéskor, hogy Magyarorszá-
gon megtalálták a számításikat, 
hiszen remek az együttműködés 
az önkormányzattal és a kor-
mánnyal is. A mostani fehérvári 
beruházással azt szeretnék elérni, 
hogy továbbra is piacvezetők és 

versenyképesek maradjanak a 
termékeik a következő évtized 
közepéig. A jelenlegi hetvenezer 
négyzetméternyi területük nem 
elegendő már, ezért kiszerveznek 
évi 14 millió eurónyi gyártást is 
egy jelenlegi és egy új beszállító-
hoz. Kiemelte, hogy a beruházás 
Fehérváron további háromszáz 
fős létszámbővítést is hoz, ami 
hasonló mértékű bővülést je-
lenthet majd a beszállítóknál is. 
Fontosnak nevezte, hogy a hazai 
gazdasági környezet ösztönzi 
a külföldi tőke beáramlását az 
országba.

A Denso autóalkatrész-gyártó 
csoport világszerte beszál-
lítója az összes jelentős 
autógyártó vállalatnak. A cég 
magyarországi leányvállala-
ta jelenleg közel ötezer főt 
foglalkoztat Fehérváron, és a 
beszállítói hálózata is jórészt 
hazai kis- és középvállalkozá-
sokból áll. 
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gosabban lehet majd elkerülni 
Feketehegy-Szárazrétet, hanem 
egyúttal a városrész mentesül az 
áthaladó teherforgalomtól, va-
lamint a zaj- és környezeti ter-
helés is jelentősen mérséklődik 
a környéken – hívta fel figyel-
münket Törő Gábor ország-
gyűlési képviselő. Törő Gábor 
világossá tette, hogy a nyugati 
elkerülő építése egy nagyszabású 
útfejlesztési program része, ahol 
42 km hosszan korszerűsítik a 
8. számú főutat Székesfehérvár 
és Herend között. A program 
befejeztével, 2016 második felé-
re a kétszer két sávos úton 110 

km/óra sebességgel lehet majd 
biztonsággal haladni.

Az új út – a vélt aggodalmak ellené-
re – nem zavarja majd Feketehegy 
és Szárazrét lakóit, mert a nyomvo-
nal a lakóingatlanoktól távolabb ke-
rül kialakításra. Viszont az elkerülő 
út megépítése után a városrész lakói 
érezni fogják a forgalomcsökkenést 
– mondta Törő Gábor.
Szigli István, a terület önkor-
mányzati képviselője köszönetét 
fejezte ki a városrész lakóinak 
eddig tanúsított türelmükért.
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Most 
vasárnap!

Vargha Tamás

www.varghatamas.hu
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Programok 

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Itt rád a jövő vár!

A 2013 Plusz című kiállításhoz 
kapcsolódóan folyamatosan 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat szervez a Szent István 
Király Múzeum. A szakembe-
rek 7 és 18 év közöttiek számára 
korosztályonként különböző 
foglalkozásokkal készülnek 
a Megyeház utcai tárlathoz 
kötődően. Cél a Szent István 
emlékév eseményeinek felele-
venítése, a helyi identitástudat 
erősítése. A közösségi ünnep-
lés színtereinek, formáinak 
bemutatása, a méltó emlékezés 
fontosságának hangsúlyozásával. 
A kiállítás május 4-ig látogat-
ható. A foglalkozásokon való 
részvétel ingyenes. A látogatást 
megelőzően öt nappal időpont 
egyeztetése szükséges Fiedler 
Zsuzsanna múzeumpedagógus-
sal a 20-9667-903-as telefon-
számon vagy a muzped.szikm@
gmail.com e-mail-címen.

A Hiemer-házban mutatták be L. 

Simon László József Attila-díjas író, 

költő legújabb kötetét.

A több műfajba sorolható 
írásokat egybegyűjtő, Polgári kul-
túrpolitika – eredmények és di-
lemmák című kötet szerzőjét, L. 
Simon Lászlót az előszót jegyző 
Orbán Viktor miniszterelnök „a 
kultúrpolitika fenegyerekeként” 
említi, aki ellensége a megkö-
vesedni látszó közhelyeknek 
és az idejétmúlt gondolkodási 
sémáknak egyaránt. „Ez számom-
ra dicséret. Konfliktuskezelő alkat 
vagyok, vállalható, de mindeddig 
járatlan utakat találok magamnak, 
a másként gondolkodóknak.” – 
vallja önmagáról a szerző.
Emlékszünk arra a fiatal írás-
tudóra, aki töprengő, tűnődő és 
mégis szenvedélyes hangon mondta 
verseit a megyei könyvtár árkádjai 
alatt.

Március 27-én világszerte ünnepeltek 

a színházak. Felhívták a figyelmet a 

színházművészet, tágabb értelemben 

a kultúra fontosságára. Tisztelegtek 

a színészek, színházi dolgozók előtt, 

s kérték a közönség szeretetét, 

támogatását. Idén a MASZK Országos 

Színészegyesület a Szegedi Nemzeti 

Színházban szervezte meg színházi 

világnapi gáláját. Az eseményen 

Szikora János, a Vörösmarty Színház 

igazgatója Vámos László-díjat, Földes 

Eszter színésznő pedig Soós Imre-díjat 

kapott.

„Mi, az arénák és színpadok 
művészei, vajon alávetjük-e ma-
gunkat a piac kilúgozott igényei-
nek, vagy élünk a hatalmunkkal, 
megnyitjuk az emberek szívét 
és gondolkodását, magunk köré 
gyűjtjük és lelkesítjük, elvará-
zsoljuk, megvilágosítjuk őket, és a 
reményre, az őszinte együttmű-
ködésre épülő világot teremtünk?” 
– tette fel a kérdést világnapi 
üzenetében Brett Bailey dél-

Eredmények és dilemmák

Színházi világnap fehérvári díjazottakkal 

Szikora János a Vámos László-díjat vehette át a színházi világnapon Szegeden

Eredmények és dilemmák – az első kötetet a polgármesternek ajánlotta a szerző

vakler lajos

Nem változtam. Továbbra is 
egyféle vagyok, csak már régóta 
nem zárkózom be senki kedvé-
ért. A saját kicsiny és nagy csa-
táimat magam vívom, miközben 
szeretném megértetni minden-
kivel, hogy ez nem háború.
Aki nem ismeri L. Simon Lász-
lót, azt hinné, tőről metszett 
kultúrpolitikus.

Időtlen-idők óta minden költő, író 
és művész kultúrpolitikus lesz. Va-
lamiért vagy valami ellen. Magam 
azt az utat választottam, ami talán 
rögösebb a többinél. Így fogal-
mazom meg ebben a kötetben 
is eredményeinket és nagyon is 
érthető dilemmáimat: sajnos még 
nem vagyunk elég jók az összefo-
gásra, a tisztes kézfogásra...
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afrikai drámaíró, díszlettervező, 
rendező. A Szegedi Nemzeti 
Színházban a színházi világnapi 
gálán adták át a Gobbi Hilda-
életműdíjat, a Soós Imre- és a 

Vámos László-díjakat valamint 
a Nemzetközi Színházi Intézet 
Magyar Központjának elisme-
rését, a Hevesi Sándor-díjat. A 
Vámos László-díjjal Szikora 

János rendezőt, a székesfe-
hérvári Vörösmarty Színház 
igazgatóját jutalmazták. Az 
elismerést az 1996-ban elhunyt 
Kossuth-díjas rendező, Vámos 
László emlékének megőrzésére 
alapította Psota Irén. „Különösen 
nagy öröm és megtiszteltetés ez 
a díj számomra. Egyrészt azért, 
mert Vámos László egy olyan 
személyiség volt, aki nemcsak 
nagy rendező volt, de a ma ismert 
neves színészek generációit nevelte 
a színészi pályára. Ez egy nagyon 
komoly elismerés számomra. Más-
részt az is jó érzés, hogy ezt az 
elismerést Szegeden vehettem át, 
ahol négy évet töltöttem el. Szá-
mos emlékezetes előadás köt oda, 
és sokat rendeztem a Szabadtéri 
Játékokon is.” – mondta el Sziko-
ra János. A Vörösmarty Színház 
fiatal művésze, Földes Eszter 
szintén elismerést vehetett át. A 
színésznőnek ítélték a pálya-
kezdő tehetségek elismerésére 
létrehozott Soós Imre-díjat.
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Izgalmas pillanatok kezdődnek az 

V. Fehérvári Versünnep döntőseinek 

életében. A tizenhárom fiatal tehet-

ség felkészülését az idei évben is a 

Vörösmarty Színház művészei segítik. 

Már az is kiderült, hogy melyik 

mentor melyik versmondót támogatja 

a döntőre való felkészülésben.

Nemcsak a gyerekek, de a 
színészek számára is nagyon 
sok kellemes pillanatot tartogat 
a hamarosan kezdődő mentor-
program. Ez derült ki a sorsolást 
megelőző pillanatokban a beszél-
getésekből. Matuz János művé-
szeti intendáns szerint fontos, 
hogy a színház részt vállaljon egy 

Nemcsak, hogy megérkezett, de 

igazán fergeteges hangulatot terem-

tett, mondhatni berobbant a Pelikán 

Kamaraszínházba a Furcsa Pár – Női 

változat. Vígjáték a javából, tele 

izgalmas helyzetekkel, az együttélés 

nehézségeiből adódó bonyodalmak-

kal.

Adott hat nő, akik pénteken-
ként összejárnak beszélgetni, 
játszani. S mint ahogy az lenni 

Megérkezett a „Furcsa pár”

Versünnep mentorokkal

Bakonyi Boglárka baracskai, a Szent 
István Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola tanulója

Sorsolás a Vörösmarty Színházban 

Furcsa pár – Női változat. Történet az együttélés lehetetlenségéről és konfliktusairól.

Szereplők: Závodszky Noémi, 
Varga Mária, Váradi Eszter 
Sára, Szalay Marianna, Varga 
Gabriella, Budai Zsófi, Tűzkő 
Sándor, Kelemen István.
Rendező: Pelsőczy Réka.

Juhász Illés – Szilágyi Zsolt; Kelemen István 

– Bukosza Zita és Gulyás Dániel; Keller János 

– Gruber Nóra; Kozáry Ferenc – Bakonyi Bog-

lárka és Sándor Anita Emília; Kricsár Kamill 

– Alföldi Áron József; Lábodi Ádám – Szabó 

Diána, Makranczi Zalán – Magyar Anna; 

Matuz János – Tőke Zsófia és Boros Bence; 

Tűzkő Sándor – Petri Márton; Váradi Eszter 

Sára – Mihályi Szidónia Renáta.

Március 24-i számunkban a Versünnep 

döntőseiről szóló cikkünkben Bakonyi Bog-

lárka neve alatt is Sándor Anita Emília képét 

jelentettük meg, valamint Bukosza Zita nevét 

helytelenül írtuk. Mindhárom hölgytől elné-

zést kérünk a hibáért, sok sikert kívánunk 

nekik is a döntőben!      Nagy Zoltán Péter

Neil Simon amerikai drámaíró 

és forgatókönyvíró 1927-ben 

született New York-ban. Több mint 

harminc színdarabot írt és majd-

nem ugyanennyi filmforgatóköny-

vet. Első darabját, a Come Blow 

Your Horn címűt 1961-ben írta. 

Három évig dolgozott rajta és 678 

előadást élt meg a Broadway-n. 

Ezt követte két további sikerda-

rab, a Mezítláb a parkban (1963) 

és a Furcsa pár (1965), amelyért 

Tony-díjat kapott, országosan 

ismertté vált, ő lett a Broadway 

legújabb sztárszerzője. Stílusa 

a romantikus komédiától a 

bohózaton át a komolyabb drámai 

tartalmú vígjátékokig terjedt. Az 

összesen tizenhét Tony-jelölésből 

hármat nyert el. Egy szezon alatt 

egyidejűleg négy sikerdarabját is 

játszották a Broadway-n, és 1983-

ban ő lett az első élő drámaíró, 

akiről színházat neveztek el New 

York-ban. 

Tudta-e?szokott, izgalmas téma mindig 
akad. Most épp egyikük válása 
bolygatja fel a kedélyeket. A két 
nő – Florence és Olive – a tűz és 
a víz. Semmiben sem egyez-
nek, mindenen összekapnak, 
mégis egymásra vannak utalva: 
igazi barátnők. A barátság pedig 
fontos dolog, akkor is, ha az 
ember férjnél van, és talán még 
fontosabbá válik akkor, ha éppen 
válik. Persze a barátság arra is jó, 
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olyan tehetséggondozó program-
ban, mint a Fehérvári Versünnep. 
Szerdán a fiatalok és a színmű-
vészek körében Mészáros Attila 
ifjúsági tanácsnok, Matuz János, 

A mentor-diák párosok

Helyesbítés

Keller János színművész és a 
Fehérvár Médiacentrum mun-
katársai egy nagy fekete kalapból 
sorsolták ki a párokat.
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Most 
vasárnap!

Vargha Tamás

www.varghatamas.hu

hogy megtudjuk, néha egyálta-
lán nem lehet minket elviselni. 
És egy barátság is kerülhet olyan 
válságba három hét alatt, mint 
egy házasság 15 év során. 
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németh-novák rita

schéda szilvia

Háromnapos programsorozattal 

várta az állatbarátokat a Herosz Fejér 

megyei szervezete. 

A Takarodó úti menhelyen 
pénteken vette kezdetét a 
programkavalkád, elsőként szak-
mai előadásokat hallgathattak 
meg az érdeklődők. Állatvédelmi 
szakemberek, orvosok tartottak 
előadást az állatok társas szerepé-
ről, az ivartalanítás fontosságáról, 
a parazitamentesítésről és az 
aranysakál újbóli megjelenéséről 
a Velencei-hegységben. Alig 
tizenöt éve tért vissza az arany-
sakál Magyarországra, és mára 
több ezer példány él az országban. 
Az őshonos, nádi farkasnak vagy 
toportyánnak is nevezett ragado-
zó színezete nagyon változatos, 
általában szürkés, barnás, vöröses, 
de akár fekete is lehet. Pallos 
Zsuzsanna szakértő szerint éppen 
ezért tévesztik össze sokan pél-

A székesfehérvári Hétpettyes Óvoda idén 

ünnepli 2x7, azaz 14. születésnapját. 

Ebből az alkalomból február 1-től június 

28-ig számos programot szervez az 

intézmény a régi, a leendő és a jelenlegi 

óvodásoknak  és családjaiknak.

Szemetiné Deák Barbara óvo-
davezető elmondta: A program-
sorozat nyitányaként Hétpettyes 
Katica Kiállítás várja jelenleg is 
az intézménybe látogatókat, de 
már tervezzük a Pöttyös Emlékek 
Kiállítást is, melyre régi óvodások 
rajzait, kedvenc verseit, dalait, 
legkedvesebb ovis képeit várjuk.
Az óvoda vezetése fontosnak 
tartja, hogy a szülők, nagyszülők és 
óvodapedagógusok összhangban 
tudjanak együttműködni a kisgyer-
mekek minél magasabb színvo-
nalú nevelésének érdekében, ezért 
„Neveljünk együtt!” címmel elő-
adássorozatot indítottak. Kiemelt 
témaként szerepelnek a nevelés, 

Ilyen örökmozgó kutyusok mellett mindig elkél a segítség 
a menhelyen

Bár mindent megkapnak a cicák a Herosznál, szerető 
családra vágynak

A katicakiállítás jelenleg is megtekinthető a Hétpettyes Óvodában

Állati hosszú hétvége

Katicakiállítás és előadások a Hétpettyesben

az életmód, az egészségmegőrzés, 
a mese és a mesélés fontossága 
valamint a tanulási nehézségek 
preventív módszerei – hangsúlyoz-
ta Szemetiné Deák Barbara.
Az óvodakezdés előtt álló gyer-
mekeket „Hívogat a Hétpettyes” 

címmel évek óta állandó játszó-
házzal várja az intézmény. Március 
folyamán nyílt héten is részt ve-
hettek a kicsik és szüleik, melynek 
keretében tánc, torna, rajz, valamint 
angol nyelvű játékos órákon ismer-
kedhettek az óvoda világával.

A „2X7 éves a Hétpettyes” 
születésnapi rendezvénysoroza-
tának záró rendezvényére június 
28-án, szombaton kerül sor, 
amikor a régi és új óvodásokat 
és családjaikat közös ünneplésre 
várják. 
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dául a rókával. Az állati hétvége 
alkalmával aranysakállal ugyan 
nem, de cicákkal és kutyákkal 
találkozhattak az érdeklődők. 
A Herosz munkatársai ugyanis 
az olvasási nehézséggel küzdő 
gyermekeket biztatták arra, olvas-

sanak fel a menhely macskáinak. 
Köztudott a cicák gyógyító, 
segítő energiája, a félénk, nehezen 
megnyíló gyerekek azonban 
nekik szívesen olvasnak fel. A 
szervezet számos alkalommal 
rendezett már tematikus napot 

annak érdekében, hogy felhívja 
a székesfehérváriak figyelmét a 
felelős állattartás fontosságára, és 
hogy könnyebben gazdára találja-
nak a Takarodó úti menhely lakói. 
Jelenleg több mint száz kutyus 
várja, hogy örökbe fogadják.
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Koszorút, majd virágokat kapott a legnagyobb magyar uralkodók egyike

Mátyás király áttörte kora kulturális és politikai korlátait, és lett Európa 
egyik meghatározó koronás fője

Ötszáz éve figyel minden magyar gyermek a név hallatán: Mátyás király

A szavaknál szebben szóltak a nagy király korát felidéző népi dallamok

A hunyadisok mesékkel, történetekkel emlékeztek meg névadójukról

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • 

Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu • 

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Talán minden idők legnépszerűbb 

magyar királyának koronázási évfor-

dulójára emlékeztek szombaton a 

fehérvári Fő utcán.

A tizenöt éves Hunyadi Má-
tyást ugyan 1458. január 24-én 
megválasztották Budán király-
nak – a legenda szerint a Duna 
befagyott jegén – de ezzel nem 
lett teljes jogú királya Magyaror-
szágnak. A szokásjog kimondta, 
hogy csak a Székesfehérváron, 
a Szent Koronával megkoroná-

nagy zoltán péter

A népi legendák királya, Mátyás

Most 
vasárnap!

Vargha Tamás

www.varghatamas.hu

zott ember lehet magyar király. 
Mátyás visszavásárolta a Szent 
Koronát, amivel 1464. április 
29-én, nagycsütörtökön meg-
koronázták a Székesfehérvári 
Nagyboldogasszony koronázó 
templomban. Ennek éppen 550 
esztendeje, ezért emlékeztek meg 
ezen a napon Mátyás királyról a 
Melocco Miklós által emlékére 
készített szobornál. A műsort a 
Belvárosi I. István Középiskola 
Hunyadi Mátyás Tagintézménye 
biztosította, majd Szentmartoni 
Szabó Géza irodalomtörténész 
és Siklósi Gyula régészprofesszor 

mutatta be Mátyás korát. Az 
irodalomtörténész a koronázási 
ceremónia körülményeiről mesélt 
a hallgatóságnak. Siklósi Gyula 
pedig rávilágított a Mátyás 
korabeli Fehérvárról induló utak 
kapcsán Székesfehérvár európai 

nagyságára. Ünnepi beszédében 
Cser-Palkovics András polgár-
mester kiemelte, hogy Hunyadi 
Mátyás személyében olyan ki-
rályra emlékezik Székesfehérvár, 
aki az ország egyik leghíresebb, 
legsikeresebb uralkodója volt.
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Az ENSZ 2007-ben határozott arról, hogy minden év április hónapjának 
második napja az autizmus világnapja. A kezdeményezés célja az volt, 
hogy felhívják minden ENSZ-tagország minden egyes lakosának a figyel-
mét az autizmus spektrumzavarra, az autizmussal élő emberekre.

Olyan állapot vagy másképpen 
fogyatékosság, mely eltérő fejlő-
déshez vezet. A napjainkban hasz-
nált hivatalos kifejezés: autizmus 
spektrumzavar. A kifejezésben a 
spektrum szó arra utal, hogy az au-
tizmusnak számtalan megjelenési 
formája van. Az autista emberek 
agya másképpen dolgozza fel a 
külvilágból érkező hatásokat. Ez az 
eltérő fejlődés az oka annak, hogy 
érzékszerveik sokszor túlságosan 
kifinomultak, vagy éppen ellenke-
zőleg: nem elég érzékenyek, hogy 
befogadják a környezet ingereit. Ez 

15 órakor konferencia kezdődik a Hiemer-ház báltermében, ahol az 
autizmus korai felismerésének problémáját járják körbe szakembe-
rek, szülők és gyermekek segítségével.
17 órától szabadtéri családi és gyermekprogramok zajlanak a 
Városház téren.
18.30-kor indul az autizmus világnapja alkalmából a közös 
figyelemfelhívó séta a Városház térről. A kék lufival, zászlóval, 
kendővel érkezők a kék díszkivilágításban pompázó Belvároson át 
a Vörösmarty Színház elé sétálnak. A lufik felengedésével ér véget 
a rendezvény. 

A világ számos nagyvárosában kék fénnyel világítanak ki egy-egy emb-
lematikus középületet az autizmus világnapján. A „Ragyogjon kékben” 
elnevezésű akció célja felhívni a figyelmet az autizmussal élőkre: töb-
bek között Londonban a Big Bent, Prágában a Károly-hidat, Párizsban 
az Eiffel-tornyot, Rómában a Colosseumot, New Yorkban az Empire State 
Buildinget, Torontóban a CN Towert szokták megvilágítani kék fénnyel. 
Huszonkét ország mintegy száz épülete csatlakozott már a kezdeménye-
zéshez. A magyarországi rendezvényeket 2009 óta az Autisták Országos 
Szövetsége koordinálja. Idén is kékben ragyog majd a Parlament kupo-
lája. Az  eseménysorozathoz Székesfehérvár is csatlakozott.

Az autizmus világnapja

Mi az autizmus?

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Mahlerné Köfner Anikó szerint az autizmus egy nagyon változatos, színes 
és nagyon tiszta gondolkodásmód. Sokkal színesebb, mint a mi világunk, 
ugyanakkor könnyebb benne eligazodni.

Programok április 2-án

Ragyogjon kékben!

Konferenciával, szabadtéri progra-

mokkal és közös figyelemfelhívó 

sétával zárul a Más Fogyatékos 

Gyermekekért Alapítvány által meg-

valósított kétéves „Kapocs Központ 

– a családokért” projekt az autizmus 

világnapján, április 2-án. 

Mahlerné Köfner Anikó, a 
Más Fogyatékos Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke elmondta, hogy sike-
res volt a projekt: „Összesen 
8500 találkozásunk volt három 
helyszínen az autista gyermeke-
ket nevelő családokkal. A projekt 
középpontjában a munkavállalás, 
a munka világába való visszaté-
rés ösztönzése, a családi nevelés, 
a közösségi együttműködések 
ösztönzése és a fogyatékossággal 
élő gyermekeket gondozó csalá-
dok segítése állt. Az összehangolt 
szolgáltatások hozzásegítették a 
családokat ahhoz, hogy feloldódja-
nak a hétköznapok feszültségei, és 
családbarát, összetartó kisközössé-

Újra kékben ragyog Fehérvár

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

gi környezetben éljenek.” – emelte 
ki a szakember.
Számos gyakorlati, tréning jel-
legű foglalkozást is tartottak. A 
programban különös figyelmet 
fordítottak az autizmussal élő 
gyermeket nevelő családok segí-
tésére. Mahlerné Köfner Anikó 
úgy fogalmazott, hogy új és 
hiánypótló programokat valósí-

vári Egyházmegye is.  „Visszate-
kintve az elmúlt két évre örömmel 
láthatjuk, hogy ez a program 
meghozta azt az eredményt, amit 
minden résztvevő várt. Úgy 
gondolom, hogy ez nagyon komoly 
szakmai teljesítmény, ami sok 
segítséget nyújtott az autizmussal 
élő gyermeket nevelő családok-
nak.” – mondta el Spányi Antal 
megyés püspök.
A kétéves programot konferen-
ciával, szabadtéri programokkal 
és közös figyelemfelhívó sétával 
zárja le az alapítvány április 
2-án, az autizmus világnapján. 
Az esemény fővédnöke Soltész 
Miklós, az EMMI Szociális- és 
családügyért felelős államtit-
kára. Védnökei Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgár-
mestere és Spányi Antal megyés 
püspök. 

tottak meg, melyek közvetlenül 
segítették a Székesfehérváron, 
Szabadbattyánban és Sárszent-
mihályon élő családokat.
A kétéves program megvalósítá-
sában részt vett a Székesfehér-
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az eltérő működés ráadásul meg-
nehezíti a társas kapcsolataikat is. 
Egy autista embernek problémát 
jelent megérteni a közösség írott 
és íratlan szabályait, nehezen 
olvasnak gesztusokból, mimikából 
és gyakran nem értik a hasonlato-
kat, szófordulatokat.
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Szemléletformálás és egészségmegőrzés az Alternatíva rendezvényein

A szép idő egyre többeket csábít a szabadba. A rendszeres testmozgás pedig 
egészségünk legjobb karbantartója. Úszhatunk, kirándulhatunk, kerékpároz-
hatunk vagy akár futhatunk is.

Egészségnap, állapotfelmérés, 

partnertalálkozó, kerekesszékes 

tenisz, életmód tábor, klubfog-

lalkozások sora gazdagította 

már az elmúlt hónapokban is az 

Alternatíva Közhasznú Mozgássé-

rült Egyesület Élet-kedv feltöltő 

programját. Az uniós forrásból 

megvalósult rendezvények közép-

pontjában a testi-lelki egészség 

áll. A program keretében most 

szűrővizsgálatokra invitálnak 

minden érdeklődőt.

„A pályázat célja egyfajta 
gondolkodásmódbeli akadály-
mentesítés. Kiemelt feladat a 
testi-lelki egészség megőrzése, 
az egészségfejlesztés, közössé-
gi programok szervezése, az 
életminőség javítása. A testet, 
lelket megmozgató programok 
elsődleges célcsoportja egyesüle-
tünk tagsága, a mozgássérültek 
és közvetlen környezetükben 
élők.” – emelte ki Tarsoly 
Márta alelnök. A nyolc 

A rendszeres testmozgás egészségünk 

legjobb karbantartója, hiszen az 

egész szervezetre kedvező hatással 

van. A tavasz beköszöntével a jó idő 

egyre több embert csalogat ki a sza-

badba. Sokakat talán eltántoríthatnak 

a kezdeti nehézségek, azonban ha 

kitartunk, szervezetünk fokozatosan 

hozzászokik a terheléshez, erősebbé 

válik, s közben életfunkcióink is 

javulnak.

A testsúly és a vérnyomás szoros 
összefüggésben van. A túlsúly 
magas vérnyomásra hajlamosít. 
Sok esetben ezért a testsúly 
csökkentése jó vérnyomás-
csökkentő terápia is. Ebben az 
egészséges táplálkozás mellett 
nagy szerepe van a rendszeres 
testmozgásnak. „Az embereknek 
közel fele nem törődik azzal, hogy 
mit és hogyan eszik. A népesség 
több mint egyharmada elhízott. 
Ezzel szemben a lakosságnak 
kevesebb, mint egynegyede végez 
rendszeres testmozgást.” – hang-

Folytatódik az Élet-kedv feltöltés

A legjobb karbantartó: a rendszeres mozgás

hónapos program nem az 
egészségügyi – vagy ahogy 
az egyesületi tagok mondják 
„betegségügyi” – ellátás-
ról, hanem az életminőség 
fenntarthatóságáról, a jövő 
aktív alakításáról szól. „In-
tegrációs elkötelezettségünkkel 
összhangban ezért a stratégi-

ánkban megcélzott színtér a 
mozgássérülteken kívül azok 
hozzátartozóit, baráti kö-
rét és a környező társadalom 
mindazon tagjait is magába 
foglalja, akik az egészség terén 
érzékenyek, megszólíthatók.” – 
hangsúlyozta Tarsoly Márta.
Ennek jegyében hirdette 

meg az egyesület legközeleb-
bi programját április 11-én, 
melyre minden érdeklődőt 
várnak. Ezen a napon szű-
rővizsgálatokat tartanak 14 
és 17 óra között a Mátyás 
király krt. 13. szám alatt 
(ÁNTSZ épülete). A prog-
ramra korlátozott számban 
még jelentkezhetnek moz-
gássérültek és családtagjaik, 
azok is, aki eddig még nem 
vettek részt az egyesület 
rendezvényein. Lesznek ál-
talános vizsgálatok: vérnyo-
másmérés, testtömegindex, 
vércukor- és koleszterin-
szint mérés, táplálkozási 
konzultáció, életmódteszt, 
általános orvosi tanácsadás. 
Emellett előzetes bejelent-
kezés alapján csontsűrűség 
mérést, anyajegy vizsgálatot 
is végeznek. Jelentkezés 
hétköznap a 22-803-420-as 
telefonszámon 9.30 és 15 óra 
között.
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súlyozta Dr. Altorjay András 
kardiológus.
Fontos megjegyezni, hogy min-
dig az életkorunknak, az egészsé-
gi és az edzettségi állapotunknak 
megfelelő mozgást válasszunk. 
Máskülönben előfordulhat, hogy 
megsérülünk vagy túlterheljük a 
szervezetünket, ami hosszú távon 
súlyos következményekkel járhat. 
„Ötven éves kortól szinte kötelező a 
rendszeres testmozgás. A testedzés 
ugyanis  az egészséges táplálkozás 
és az értelmes kikapcsolódás mellett 
a legjobb életelixír, ami létezik.” 
– fogalmazott Altorjay doktor. 
A helyes és következetesen gya-
korolt egészségfenntartó sport 
mérsékli a kedvezőtlen folya-
matokat, jobb életminőséghez 
vezet, fiatalabbá, aktívabbá, jobb 
teljesítőképességűvé és életigen-
lővé tesz. Az egészségfenntartó 
sport a külső testi mozgás mellé 
nagyobb koncentrálóképességet, 
fantáziát, kreativitást és életörö-
möt biztosít. 

Ha valaki korábban hosszú időn át nem mozgott rendszeresen, a terhe-
lést fokozatosan szabad csak növelni. 
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Figyeljünk a terhelésre!
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Száznégy halfőző csapat, csaknem ötszáz 

horgász és több ezer székesfehérvári 

látogatott ki a vadászat és halászat 

világnapján a palotavárosi tavakhoz. Az 

egész napos rendezvényt, a gasztronó-

miai kultúra „halas” napját kulturális 

események színesítették napestig. 

Március végén éledezik a természet. 
Ennek jegyében rendezték meg im-
máron másodszor a székesfehérvári 
Halünnepet a palotavárosi tavaknál, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
egyszer majd versengésre késztesse 
a tradicionális tiszai-dunai, szegedi-
bajai fesztiválokat is. A tízemeletes 
házak mögött csodálatos zöld 
terület és kiváló lehetőség nyílt arra, 
hogy találkozhassanak a fehérvá-
riak. Négy generáció, nagyszülők, 
szülők, gyermekek és unokák tölt-
hették el idejüket a rendezvényen.
Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő, fővédnök megnyitó be-
szédében elmondta: nincs kétsége 
afelől, hogy a Palotaváros az egyik 
legszebb településrész, ahol minden 
adott ahhoz, hogy találkozási 

Második fehérvári Halünnep

Sok-sok kis és nagy ho-ho-ho várta a jó szerencsét a parton

Modern világ: elfelejthetjük a nagypapa által kivá-
gott bodzavesszőt, a rákötözött fonalat a nagymama 
varrós dobozából és a meghajlított gombostűt

Az alaplé elkészítése igazi férfimunka, csak felké-
szült hallé főzők vállalkozzanak rá!

Időben kell elkezdeni! Mire ifjú barátunk felnő, már 
minden csínját-bínját ismeri majd a horgászatnak 
és a halászléfőzésnek. A jókedvű néptáncosok mosolyt csaltak az arcokra

Romhányinak mindig igaza van, ez  a ponty nem 
volt negyven dekás A fogás hamarosan bográcsba kerül

Horoszkóp
március 31. – április 6.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Lelkiekben készüljön arra, hogy számon kérhetnek 
valamit, esetleg olyan helyzet alakulhat ki, amikor 
érdemes lenne új munka után néznie. A szerelmi 
kapcsolatokban szakításveszélyes az idő.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Nem kell feltétlenül ezekben a napokban az igazat, 
csakis az izgat mondania minden helyzetben. A 
szabályok betartása most mindennél fontosabb, 
mert a legkisebb vétségért is hatalmas büntetést 
fizethet.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Ha nevetni tud a bosszúságokon, akkor derű ragyoghat-
ja be a hétköznapjait. Olyan helyről jön a pénz, ahon-
nan nem várja. Megtörténhet, hogy amiről lemondott, 
arról most kiderül, hogy mégis megvalósíthatja.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Anyagiak terén minden oka megvan az örömre. 
Baráti kapcsolatainak is sokat köszönhet, van, 
aki kérés nélkül egyengeti az útját. A szerelmi 
kapcsolatokra az elfogadás, a megértés lehet a 
jellemző.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ne most kezdjen el fogyókúrázni, mert a koplalás 
vagy a diéta hatására olyan idegessé válhat, hogy 
mire véget ér ez a hét, olyanokat is az ellenségévé 
tehet, akik eddig őszintén csodálták, és igazi jó 
barátnak hitték.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Alkalmazkodjon, a véleményét tartsa meg magának, 
és törekedjen arra, hogy a határidős feladatait időben 
elvégezze! Kiváló a hét pénzügyi megbeszélésre, 
értékesebb ingóságok vásárlására, eladására. A szere-
lemben szenvedélyes pillanatokat élhet végre át.

az oldalpárt

szerkesztette:

vakler lajos

központ lehessen. Erre nem cáfolt 
rá a tapasztalat sem. Végeláthatat-
lan sorokban jöttek az érdeklődők, 
hogy megízlelhessék a közös 
találkozások örömét és persze a 
finom ételeket.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter szintén a közösségi szerveződés 
egyik fontos pillanataként jelle-
mezte a Halünnepet, mint mondta, 
az őszi Lecsófőző Vigasság után 
a tavaszi Halünnep is méltó lehet 

városunk kialakulóban lévő gasztro-
nómiai hagyományaihoz.
Brájer Éva alpolgármester nemcsak 
politikus, hanem gyakorló háziasz-
szony is. A folyamatosan megújuló 
gasztrokultúra mindennapjaiban is 
figyel arra, hogy hagyományos éte-
lek is kerüljenek a családi asztalra, 
és ne csak a kiemelt ünnepeken. 
A halászlé titka, úgy véli, nem a 
receptekben rejlik, a jó minőségű 
és több fajta hal mellett kell hozzá 

igazi magyar paprika, jó fajta hagy-
ma és persze némi türelem is.
Nagy Attila, a Horgász Egyesü-
letek Fejér Megyei Szövetsége 
elnöke vendéglátóként kijelentette, 
biztos abban, hogy a Halünnep 
sikertörténet lesz. Mint mondta, 
a jó víz, a folyamatos haltelepítés 
és a barátságos környezet vonzza 
a horgászokat, akik máris többen 
vannak, mint az elmúlt években 
bármikor.
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A Halünnepről készült televíziós összeállítást március 31-én hétfőn 19.45-

kor a Fehérvár Televízió Agrárinfó című műsorában láthatják.

A papírhal is hal!

A palotavárosi Halünnep kiemelt közösségformáló rendezvény. Nem véletlen, 
hogy a résztvevő képviselők jókedvűen szemlélték  a tömeget.

Az utolsó márciusi szombaton több ezer székesfehérvári látogatott ki a palotavá-
rosi tavakhoz

A hal nem ránk kacsint, leginkább arra vár, hogy  a bográcsból a tálakba kerüljön

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Itt az idő, hogy a kezébe vegye az irányítást! Ha kell, 
kezdeményezzen, mert így érhet el sikert az élet több 
területén! Váratlan kiadás borzolhatja az idegeit, 
családtagjai olyan terveket szövögetnek, amelyekről Ön 
világosan látja, hogy sikertelenek lesznek.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Annyira elvakíthatja az anyagiasság, a pénz, hogy 
olyan lépésre szánhatja el magát, ami miatt a köny-
velése kiadás oldala lendülhet nagyobb mozgásba. Ne 
nézzen senkit se palimadárnak, mert erre könnyen 
rájönnek, és barátok helyett ellenségeket gyűjthet!

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ha szeretné a családi békét megőrizni, akkor a partne-
rének adjon mindenben igazat, mert erre van most a 
legnagyobb szüksége! Ugyan nem fog térdig gázolni a 
húszezresekben, de az anyagi helyzete jelentősen javul.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
A munkahelyén olyan változások várhatók, amelyek 
a jövőjére, a megélhetésére is hatással lesznek. Ezért 
érdemes lenne körülnéznie az álláspiacon, hogy ne 
érje felkészületlenül a változás!

Bak 12. 21. – 01. 20.
Most a legfontosabb a kapcsolatok ápolása, különö-
sen, ha változtatni szeretne az életén. A pénzt úgy 
kell megkeresnie, hogy abba ne kelljen belegebednie. 
Partnere rokonsága ismét kihúzhatja Önnél a gyufát.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Népszerű lesz, sokan keresik a társaságát, és olyan 
személyeknél lesz téma az élete, akikről ezt el sem 
tudta volna korábban képzelni. Amilyen szeren-
csés a szerelemben, sajnos olyan peches anyagi 
ügyekben.

Az elkészült finomságokat min-
denki megkóstolhatta. A sikert 
talán még Rézi néni, a szegedi 
főzőasszony is megirigyelhette 
volna. Ő volt ugyanis, aki a magyar 
néprajzi irodalom szerint leírta: a 
halászlé egy hosszú lére eresztett 
paprikás, ami mindennél finomabb, 
Tiszán innen, Dunán túl.
Nem lehet véletlen, hogy talán 
minden idők legnagyobb rímhá-
nyója, Romhányi József Pontypo-
ronty című versét vettem elő, hogy 

elmeséljem, mi minden történt 
ezen a napon:
„Egy pontyporonty s egy kis csuka kiúszott 
a nádhoz, hátha e kis kaland finom 
vacsorát hoz. Meg is láttak ott egy ingerlő 
csalétket, mely a parton ülő horgászban ért 
véget. Irgalmas a rendes pecás, még nem 
vagyok negyvendekás. Sületlenség, szólt 
a márna, ki lenyelné, pórul járna. Ugyan 
menj a víz alá, förmedt rá a ponty, ilyen 
olcsó közhelyeket nekem ne is mondj.
Be is kapta a csalétket sebtiben, aztán 
kisült az igazság. Tepsiben.”
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A toronyban három harang lakik, 

melyeket 2014-ben, Őrbottyánban 

öntötték Gombos Miklós harangöntő 

műhelyében – hallhatjuk majd egyszer 

a Kossuth Rádió déli harangszója előtt. 

A székesfehérvári ciszterci templom 

régóta hiányzó három harangját végre 

kiöntötték!

A városban közismert, hogy a 
ciszterci templom tornya a II. vi-
lágháborúban néma maradt, mert 
a támadások miatt háromtonnás 
harangja lezuhant, és a torony 
falai közé szorult. Az Ignác-
harangként emlegetett XVIII. 
századi remekművet – amit 
Anton Zechenter öntött Budán 
– Lugossy Mária szobrászművész 
1995-ben beépítette az I. világ-
háború halottai, polgári áldozatai, 
az antifasiszták és deportáltak 
emlékére készült Városház téri 
alkotásába. Az emlékmű a tér 
részévé vált.
Egy esztendővel ezelőtt az ola-
szok által adományozott kis ha-
rang jelez a ciszterci toronyban, 
de nem sokáig marad magányo-
san a néhány kilós eszköz, mert 
három nagyobb méretű társát 
már kiöntötték Őrbottyánban. 
A nyolcvan kilós Szent Tamás 
harangot és a száz kilós Szent 
István harangot már csiszolják, 
szépítik Gombos Miklós arany-
koszorús harangöntő műhelyé-
ben. Március 21-én öntötték 
agyagformájába a háromszáz 
kilogrammos, Szentháromság-
ról elnevezett harangot, ami a 
földdel körülvett agyagban hat 
napig hűlt. A lassú hűlésre azért 
van szükség, hogy a bronzban 
ne alakuljon ki anyagfeszültség, 
így több száz évig is szolgálhat 
egy harang – tanított bennünket 
Gombos Miklós. A harangön-
tő családi tradíciókat követve 
évszázados hagyományok alapján 
készíti harangjait. A hosszú, hat 
hónapos munka végén testvér-
ként búcsúzik szerzeményeitől, 
melyeket minden esetben elkísér 
a tornyába.
A fene megesz hat hónapon 
keresztül, mert amikor kibontjuk 

Megkondult az új harang

Mester és fia együtt végezték az 1100 fokon olvadó bronz öntését az agyag- és földággyal körülvett formába

Az agyagköpenyéből előbújt Szentháromság harang elkészítését Székesfehér-
vár városa is támogatta

az oldalpárt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

nagy zoltán péter és varga kitti
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agyagcsomagjából a harangot és 
megtisztítjuk, csak akkor hall-
hatom meg, hogy mit csináltam 
– mondta izgatottan múlt hét 
csütörtök reggel a mester, amikor 
megkezdték a Szentháromság 
harang kicsomagolását. Elő-
ször egy mintát készítenek, ami 
természetesen minden harangnál 
egyedi. A Szentháromság ha-
rangnál ez a minta hű kicsinyített 
mása az egykori Ignác-harang-

nak. A mintaharang négy-öt 
hónapig készül, méghozzá három 
egymásba rakható mintával. 
A legkisebb az úgynevezett 
magharang, ami adja azt a teret, 
ahol a harangnyelv mozoghat 
majd. Erre jön az álharang, ami 
tartalmazza a díszítő elemeket. 
Ez szintén agyagból készül, de a 
díszítő elemek viaszból kerülnek 
rá. Erre jön a harmadik forma, 
a külső köpeny, a negatív forma. 

Az álharangot ecseteléssel vonják 
be olyan agyaggal, ami tojást és 
emberi hajat is tartalmaz, hogy 
majdan elbírja a nehéz fém 
olvadt nyomását. Ez utóbbit nem 
lehet ripsz-ropsz kiszárítani, csak 
lassú, természetes szárítással, 
hogy a mintáknál ne repedez-
zen. A három harangréteg kap 
a végén egy nyolc-tíz centis 
sárréteget, amivel együtt újra 
szárítják a formát. Az egészet 
kiégetik, hogy szilárd legyen, és 
a viaszt eldobja. Miután kivet-
ték az álharangot, kezdődhet az 
öntés. Az öntés után jön a lassú 
hűtés. A harang életét a születése 
határozza meg, ha lassan hűtjük, 
hosszú életű lesz – magyarázta 
Gombos Miklós.
A harangöntő mester néha fel-
adta volna nehéz hivatását, de fia 
már tíz éve mellette dolgozik, sőt 
tizenkét éves unokája is kijelen-
tette, harangöntő lesz. Így pedig 
fáradtan is önteni kell a bronzot!
A harangok mindennapi életünk 
részei. Isten bongón hívó szavai. 
Velünk kezdik és zárják a napot, 
együtt ünnepelnek, búcsúztatnak, 
figyelmeztetnek, gyönyörköd-
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A csiszolásra váró Szent Tamás...

Amikor Őrbottyánban jártunk, 
akkor kezdték meg Makovecz Imre 
szobrász síremlékéhez készíteni a 
húsz kilós lélekharangot

A táblát Orosz Ágoston igazgató és 
Fucsku Sándor vezérőrnagy, a Ma-
gyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokságának parancsnoka 
leplezte le

... és Szent István harang

A Szentháromság harang hangja beütéskor A, lezengéskor B hangot adott

tetnek, és ha megbecsüljük őket, 
több száz évig hűségesen szol- gálnak minket. Azonban csak 

kevesen tudják, hogy rengeteg 
szaktudás és idő szükségeltetik 
egy harang születéséhez. Akár-
csak egy gondos szülő, egy ha-
rangkészítő mester is végigkíséri 
„gyermeke” útját a megtervezés 
napjától egészen megszólaltatá-
sának pillanatáig. Ez csaknem 
kétszáz munkafolyamatot foglal 
magába. Azonban az odafigyelés 
és a sok éves tapasztalat elle-
nére sem lehet biztos munkája 
végeredményében. A munka-
folyamatok végeztével a harang 
hangja dönti el végül, hogy 

elkerülhet e jövendőbeli helyére 
vagy sem, így a mindent eldöntő 
első gongot izgatottan hallgatják 

és tesztelik újra és újra a harang 
alkotói, a ciszterci harang eseté-
ben egy kántorral közösen.

Emlékmise Prohászka Ottokárért

Negyven hősi halottja volt az első 

világháborúban a székesfehérvári 

Ciszterci Szent István Gimnáziumnak, 

akiknek emlékét múlt hét szerdától 

márványtábla őrzi az iskola bejáratá-

val szemben.

Egy rendezvényen az iskolá-
juk előtt álltak együtt azok a 
diákok és tanárok is, akik később 
életüket adták azért, hogy ma itt 
az iskola előtt rájuk emlékezve, 
békében élhessünk – mond-
ta Cser-Palkovics András 
polgármester, aki  elsősorban 
a diákokat szólította meg. Az 
emlékezés olyan alkalom, amikor 
erőt merítünk az előttünk járók 
áldozatkészségéből, lemondásá-
ból, helytállásából, bátorságából. 
Nagyböjt időszaka különösen 
kiemeli az áldozatvállalást, az 
önként, szeretetből, odaadottan 
vállalt szolgálatot – hívta fel a 
figyelmet Dékány Árpád Sixtus 
zirci ciszterci főapát.
A megemlékezésen Bobory 
Zoltán előadóművész mondta el 

A ciszterci hősök táblája

Bella István néhai fehérvári köl-
tő megrendítő versét, a Halotti 
beszéd címűt: „...fölszántottuk 
sírral a földet / eleven sírokkal a 
földet, / s vetettünk bele élőem-
bert, / búzaunokát, rozsszüléket, 
/ s arattunk láncot, láncos lán-
got, / üszög-időt, pipacsigéket. / 
Gyere fiam, menjünk el apánk-
hoz / Gyere velem, / Fiam!”
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Április 2-án, szerdán Budapesten, a 
Központi Papnevelő Intézetben és 
az egyetemi templomban Prohászka 
Ottokár halálának 87. évfordulóján 
ünnepséget tartanak. A tudományos 
konferencia délután 16.30-kor kez-
dődik a szeminárium dísztermében, 
utána 18 órakor Spányi Antal me-
gyés püspök koncelebrál szentmisét 
az egyetemi templomban. A szent-
misén a homíliát Kránitz Mihály, 
a PPKE Hittudományi Karának 
tanszékvezető professzora végzi.

A szentmise után megkoszorúz-
zák Prohászka Ottokár mell-
szobrát a szeminárium kertjében. 
A konferencián Kozák Péter a 
Prohászka–Ady konfliktusról, 
Klestenitz Tibor Prohászka aktivi-
tásáról szól a katolikus nagygyűlé-
sek kísérő rendezvényein. Mózessy 
Gergely Prohászka jogalkotói 
munkáját elemzi, ismertetve az 
1924-es egyházmegyei zsinat papi 
életre és fegyelemre vonatkozó 
előírásait.
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Ismét Magyarországon van a rejtélyes 

Seuso-kincs tizenöt darabja. A készlet 

tizennégy darab, nagy tisztaságú ezüstből 

előállított tálból, kancsóból, edényből és 

egy szelencéből áll. Emellett tizenötödik 

darabként hazatért az ezüsttárgyakat rejtő 

rézüst is.

Negyven év után újra itthon a Seuso-kincs
nagy zoltán péter

Hazatért a Seuso-kincsek első 
tizenöt darabja

A kincseket tulajdonosáról, egy 
Seuso (Sevso) nevű római hadúrról 
vagy tartományi főtisztviselőről 
nevezték el, akinek nevét viseli az 
egyik kilenc kilogrammos, hetven 
centiméter átmérőjű ezüsttál szélére 
felvésett latin vers. Seusónak sokkal 
nagyobb vagyona maradhatott 

hátra, az ezüstkincset 250 darabosra 
becsülik. Az egyik tálon egy tó vize 
felett ficánkoló hal fölé ezt vésték: 
Pelso, ami a Balaton latin neve. 
A Pelso felirat mellett a leletek 
magyarországi eredetének egyik 
legnyomósabb bizonyítéka, hogy 
egy 1878-ban Polgárdiban előkerült 
ezüst négylábú állványnak – amit 
a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őriznek – a mintázata, mérete 
annyira megegyezik a Seuso-kincs 
hasonló darabjának mintázatával, 
méretével, hogy azok összetartozá-
sához, azonos készítőjéhez nem fér 
kétség. Ráadásul az egyik ezüsttálon 
megmaradt agyagminta azonos a 
Polgárdi környékén talált földmin-
tákkal. A kincseket rejtő rézüst is 
olyan technológiával készült, amit 
az ókor végén, a középkor hajnalán 
csak Pannóniában, azon belül is a 
Balaton vidékén alkalmaztak.
A lelet eredetéről keveset tudni, 
akik pedig tudtak, rejtélyes módon 
meghaltak. A pápai börtönben ra-
boskodó Lelkes József 2003-ban azt 

állította, hogy Sümegh Józseffel kö-
zösen ásták ki a kincseket Polgárdi 
határában az 1970-es években, majd 
annak negyven darabját eladogatták. 
Kettejükön kívül még három barát 
tudott a titokról, de tisztázatlan 
körülmények között meghaltak. 
Sümegh Józsefet egy Polgárdi 
szomszédságában lévő, földbe vájt 
kunyhóban találták felakasztva 1980. 
december 14-én, ahol a sebtében be-
temetett, nagyméretű tárgyak elrej-
tésére alkalmas üreget is felfedezték. 
Hivatalosan öngyilkos lett Sümegh, 
de ezt sokan a mai napig vitatják. 
Két mikádóövre volt felakasztva, 
márpedig egy katonai kabátnak 
általában csak egy öve van...
Az 1980 és 1987 közötti időszakban 
vásárolta fel a műkincspiacról a Lord 
Northampton vezette angol befek-
tetési társaság a tizennégy ismert 
Seuso-darabot, melyek kísérőlevelei 
libanoni eredetet igazoltak. Az 
igazolás hamisítványnak bizonyult, 
ezért a befektetőnek nem sikerült 
eladni a kincseket a Getty Múze-

umnak, és a negyvenmillió fontos 
árverés is meghiúsult.
A magyar kormány 1991-ben jelen-
tette be igényét a kincsre, egyidőben 
Horvátországgal. Mindkét ország 
elvesztette a New York-ban lebonyo-
lított pert. Az eredet hiánya miatt a 
műkincspiacon eladhatatlanná váltak 
a kincsek. A brit tulajdonos 2006-
ban bejelentette eladási szándékát, 
amit a magyar Oktatási és Kulturális 
Minisztérium levélben utasított el, 
mondván, a lelet a magyar állam 
tulajdonát képezi. 2014 februárjában 
a magyar régészek javasolták, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank segítsen 
visszavásárolni a Seuso-kincseket, 
ezzel kutathatóvá tehetné az isme-
retlen helyeken rejtőző többi darabot 
is. Végül Magyarország kormánya 
döntött úgy, hogy a kincsek ismert 
darabjait 15 millió euró értékben 
visszavásárolja. A Seuso-kincseket 
március 29-től a hét minden napján 
9 és 17 óra között, előzetes regiszt-
ráció nélkül, ingyenesen tekinthetik 
meg az érdeklődők a Parlamentben.
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Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás 

feltalálója huszonhét középfokú 

állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-

lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

Teljesítménye európai szinten is 

elismert, hiszen még egy belga 

fiatalember van a kontinensen, aki 

a brüsszeli egyetemen huszonkét 

nyelvből tett vizsgát.

Egykor a tévé nézők Vitray 
Tamás és Friderikusz Sándor 
műsoraiban láthatták Gaál Ottót. 
Most a tapasztalatait a Kreatív 
Nyelvtanulás tananyagaival pró-
bálja továbbadni.
„A módszer mintegy tíz év kuta-
tómunkájának eredménye, és azért 
különleges, mert segítségével az 
egyedül tanulók is folyamatos be-
szédkészséget szerezhetnek. Tanulás 
közben állandóan a célnyelven 
kell megszólalni. Az oktatócsomag 
kezdő szintről indul, és a középfokú 
nyelvvizsga követelményeit célozza 
meg.” – magyarázta Gaál Ottó.
Minden fejezetben a rövid 
szókincs után több száz két-

A módszert a visszajelzések alapján több mint kétszáz önkormányzatnál, jó néhány középiskolában, nagy cégeknél és 
kisvállalkozásoknál egyaránt sikerrel használják

Három dolog, amit a módszerről 
tudni kell:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és 
a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele a nyelvtudásunkat.

 Nyelvtanulás kreatívan
az oldalt

szerkesztette:

kurucz tünde

Egy módszer, három lány –
harminckét nyelvvizsga!

Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában (Fürdő sor 3.) 
2014. április 2-án (szerda) és április 9-én (szerda)  17-19 óráig. (104-es terem).

Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953 • www.kreativnyelvtan.hu

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezd-
tek nyelvet ta-
nulni, ők sem 
gondolták, hogy 
ilyen sikeresek 
lesznek. Virág és 
Blanka átlagos 
nyelvtanulónak 
tartotta magát, 
27 évesen mind-
össze egy nyelv-
ből volt bizonyít-
ványuk. Életük 
nagy felfede-
zésének érzik a 
módszerrel való 
megismerkedést. 
Azóta ugyanis 
Virág 9, Blanka 13 nyelvből szerzett 
középfokú nyelvvizsgát, Zsófi pedig 18 
éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes 
gimnazistaként már 10 nyelvből vizs-
gázott sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tet-
tek középfokú nyelvvizsgát, a felkészü-

léshez kizárólag a Kreatív Tananyagot 
használták. Figyelem, manapság gya-

kori, hogy a kö-
zépfokú nyelv-
vizsga hiánya 
miatt a végzősök 
fele nem veheti 
át diplomáját!
Gaál Ottó nagy-
sikerű tan-
k ö n y v e i n e k 
bemutatója Szé-
kesfehérváron!
ÚJ ÚT A 
NYELVTANU-
LÁSBAN!
Eredeti módszer, 
különlegessége 
az önálló be-

szédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, 
OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, 
NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HOR-
VÁT tananyagok megtekinthetők és  
21990 Ft-os egységáron megvásárol-
hatók:

nyelvű mondatrész, mondat 
következik, melyet hangosan 
kell célnyelvre fordítani. A 
tanuló maga alkotja meg a 
mondatot, innen az elneve-

zés: Kreatív Nyelvtanulás. A 
magyar fordítások tökéletes 
önellenőrzést biztosítanak, s 
az egyre több helyes megoldás 
sikerélményt, önbizalmat ad. 

Tévesztéskor nem kell izgulni, 
hiszen a diák egyedül javíthat-
ja ki a hibáját.
A leckék mindig a szólappal 
kezdődnek, ahol új szavak-
kal ismerkedhetünk meg. A 
könnyebb áttekinthetőség 
végett általában külön szere-
pelnek a szófajok. Ezt követi a 
szólapmagyarázat, ami külön 
kitér azokra a szavakra, ame-
lyek használata a magyartól 
eltér, így problémát okozhat.
„Érdemes a szólapot és a 
szólapmagyarázatot egyszer-
re tanulmányozni! Az ezután 
következő nyelvtanlap a motorja 
az egész leckének. Az itt elsajátí-

tott néhány szabállyal számtalan 
hibátlan mondatot tudunk képez-
ni. A gyakorlólapok alkotják az 
anyag túlnyomó részét. Nagyon 
fontos, hogy mindig hangosan 

gyakoroljunk, mert miközben 
beszélünk, a szövegértésünk is 
fejlődni fog.” – tanácsolta a 
feltaláló.
A tananyag szétszedhető lapok-
ból áll, így könnyen magunkkal 
vihetjük az aktuális fejezetet, 
így annak bármelyik részét 
külön is gyakorolhatjuk. A 
végső cél, hogy bármelyik lapról 
bármelyik mondatot pontosan 
és gyorsan le tudjuk fordí-
tani. Ha megszerezzük ezt a 
készséget, akkor egy ilyen vagy 
ehhez hasonló mondat megfo-
galmazása például külföldön az 
utcán sétálva sem fog problémát 
okozni.

Fo
rr

ás
: K

re
at

ív
 N

ye
lv

ta
n



16 FEHÉRVÁR 2014. március 31.
A  H E T I L A P

FOGLALKOZTATÁS

Sokan ma már az interneten keresnek és találnak állást

Közel harmincöt százalékkal csök-

kent tavaly februárhoz képest a 

regisztrált munkanélküliek száma 

Fejér megyében. A legfrissebb 

adatok mintegy tizenhatezer 

álláskeresőt tartanak számon, így 

megyénk az országos rangsorban 

a középmezőnyben helyezkedik 

el.

Buday Attila, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgatója 
elmondta, hogy a munka-
nélküliségi ráta értéke tavaly 
tavasz óta folyamatosan 
csökkent. Ez a tendencia a 
korábbi évek statisztikáival 
ellentétben még november-
ben és decemberben is foly-
tatódott. A jelenség hátteré-
ben a téli közfoglalkoztatási 
programok álltak, amelyek 
viszont idén januárban és 
februárban befejeződtek, így 
a mutató is enyhén növeked-
ni kezdett. Jelenleg tizen-
hatezer álláskeresőt tartanak 
számon, ennek értelmében 
a megye az országos rang-
sorban a középmezőnyben 
helyezkedik el.

Fiatalok előnyben

„Az enyhe téli időszak miatt az 
idényjellegű mezőgazdasági, épí-
tőipari munkák korábban kezde-
tüket veszik, s ez jótékonyan hat 
a munkanélküliségi mutatókra.” 
– tette hozzá Buday Attila, aki 
szerint a legnehezebb helyzet-
ben az alacsony iskolai végzett-

az oldalpárt

szerkesztette:

nagy zoltán péter Csökkent a munkanélküliség 
Fejérben

ségűek, a tartósan munkanél-
küliek és az idősebbek vannak. 
Ezek a társadalmi csoportok a 
leginkább védtelenek, elhelyez-
kedési esélyük nekik a legrosz-
szabb, mivel a munkáltatók a 
képzettebb, fiatalabb korosz-
tályt részesítik előnyben.
A munkaerőpiacon leginkább 
kiszolgáltatott rétegek, például 
a hatvan év körüli hölgyek 
gyorsabban helyezkednek el, ha 
például egy államilag támo-
gatott vagy uniós pályázati 
program keretében átképzik 
magukat, nyelvet tanulnak, 

esetleg bővítik az informatikai 
ismereteiket. Ezen kívül érde-
mes tájékozódni azokról a pro-
jektekről, amelyek a munkabér 
és a szociális hozzájárulási adó 
visszatérítésével elősegítik az 
elhelyezkedésüket.

A státusz sem garancia

A legfrissebb felmérések 
értelmében a gyesről visszatérő 

Kisgyerekes nehézségek és meg-
oldások
A gyermek nappali felügyeletének a megoldása nem olyan könnyű, 
különösen akkor, ha a kicsi a bölcsődében vagy a családi napközi-
ben elkap valamilyen betegséget, belázasodik. Ebben a helyzetben 
értékelődnek fel a családi és baráti kapcsolatok, hiszen a munkál-
tató szemszögéből sem utolsó szempont, ha ilyenkor rögtön lehet 
„riadóztatni” valamelyik nagymamát, nagynénit vagy barátnőt, 
így az anyukának nem kell táppénzre mennie. A másik megoldást a 
rugalmas munkaidő és a távmunka jelenti, hiszen az ágyban fekvő 
beteg mellől az internetnek köszönhetően ma már számos munkakört 
szinte teljes értékűen el lehet látni.

A gyed és a gyes ideje alatt a konyha-gyerekszoba-fürdő háromszög-
ben a szaktudás megkopik, így a munkahelyre való visszatérés nem 
mindig zökkenőmentes. Ezen a helyzeten sokat segíthet egy vállalati 
mentorprogram, ahol a dolgozó anyukát egy külön segítő személy 
patronálja.
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anyukák sincsenek könnyű 
helyzetben. Ruff Tamás, az 
Echo Szociológiai Kuta-
tóintézet intézetigazgatója 
a Média Régia Egyesület 
workshopján elmondta, e 
tekintetben még mindig 
lehet szomorú példákkal 
találkozni.
„Sajnos még mindig sokan 
vannak, akik úgy mennek el 
gyedre, gyesre, hogy megszű-
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Az átképzéssel növelni lehet az elhelyezkedési esélyeket

Ahol víz, ott a Grundfos
Fejlett szivattyúmegoldások a jövő technológiájával
és a TE szaktudásoddal.
Az alábbi pozíciókba várjuk a jelentkezőket:
• gyártósori dolgozó – összeszerelés: középfokú autószerelői, gépszerelői, 

géplakatos vagy villanyszerelői végzettséggel, műszaki rajzolvasási 
gyakorlattal,

• CNC gépbeállító – középfokú szakirányú végzettséggel, programozási 
gyakorlattal,

• CNC gépkezelő – forgácsoló, esztergályos vagy CNC gépkezelő végzett-
séggel, megmunkálási tapasztalattal,

Műszakrend: 3, forgó műszak.
Jelentkezés regisztrációval és önéletrajz feltöltésével a www.grundfos.hu 
honlapon, rólunk/karrier almenüben, vagy küldd el önéletrajzod
a hr-szekesfehervar@grundfos.com e-mail címre. 
Bővebb információ az állásokról:
www.grundfos.hu

DEKRA Akademie
NÉMET idősotthonok 

megbízásából olyan érettségizett 
munkavállalókat keres, 

akik megfelelő szakképesítéssel 
szívesen dolgoznának 
Németország területén. 

NYELVI ÉS INGYENES 
SZAKTANFOLYAMOK, 

BIZTOS MUNKALEHETŐSÉG!  
A részletekről érdeklődjön: 

96/529-621
laszlo.kollath@dekra-akademie.hu 

AL-0088 Nysz:07-0190-05 
Munkaközv.szám: V-M-001/43/2013-875

Székesfehérvári
telephelyünkre keresünk:

tehergépjármű vezetőt.

Elvárások:
C kategóriás jogosítvány, PÁV II, 

ADR 9-es osztály bizonyítvány 
tartányos járműre, 

nehézgépkezelői jogosítvány, 
undort keltő vizsga, 

vezetői kártya.

Továbbá keresünk 
nehézgépkezelői vizsgával 

rendelkező, józan életű munkaerőt 
O&K forgórakodó gépre.

Önéletrajzokat a 
Székesfehérvár, Börgöndi u. 14. 

(Fax: 22/329-581) vagy a 
madarandras@ozonkft.com e-mail 

címre várjuk!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu Ny
sz

.: 0
2-0

01
5-0

4

2014. április 11-én induló tanfolyamaink:
- Földmunkagép kezelő - Targoncavezető
- Emelőgép kezelő - Tűzvédelmi szakvizsgák

Így írjunk önéletrajzot!
Ne legyen hosszabb, mint egy-két oldal!

Legyen jól strukturált és figyelemfelkeltő! Egy HR-es átlagban tíz-
tizenöt másodpercet tud egy-egy önéletrajz elolvasására szánni.

Mindig az adott munkakör szempontjából fontos szakmai tapasztala-
tainkat írjuk bele!

A magánéletünkre – családi állapot, gyerekek száma, hobbi – ha nem 
kérik, külön ne térjünk ki!

Ügyeljünk a helyesírásra!

nik a munkaviszonyuk, mert 
korábban például határozott 
idejű munkaszerződéssel 
alkalmazták őket. Ha valaki 
mégis státuszban marad, akkor 
sem lehet nyugodt, ugyanis 

az otthon töltött évek alatt a 
vállalatot olyan szinten át-
szervezhetik, hogy megszűnik 
a munkaköre, vagy f inoman 
közlik vele: a későbbiekben 
már nem számítanak rá, így új 

állást kell találnia.” – jegyezte 
meg az igazgató, aki szerint 
a kutatásokból kiderült: ha a 
szülési szabadság ideje alatt a 
nők aktívan tartják a munka-
helyükkel a kapcsolatot, sok-
kal nagyobb a valószínűsége, 
hogy visszavárják őket.
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az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Zene és tánc, abból is a generációkon 

átívelő népi fajta, a múltbéli hagyo-

mányok átörökítése és továbbélése. 

Dióhéjban ez jellemzi a hatvanöt 

éves Alba Regia Táncegyüttes tevé-

kenységét. A fehérváriak szívében 

különleges helyet foglal el a csapat, 

s hamarosan újra együtt izgulhatunk 

értük a Fölszállott a Páva című tehet-

ségkutató középdöntőjén.

Az Alba Regia Táncegyüttest 
1949-ben alapították a nép-
táncot szerető elődök. Azóta 
számtalan eredmény, kitün-
tetés tanúsítja kiváló mun-
kájukat. Valamennyi magyar 
néptáncfesztiválon számos 
elismerést és díjat nyertek el 
egyéni-, kamara- és együt-
tesi kategóriában a népzene 
és különböző koreográfiák 
bemutatásával. A magyarországi 
néptáncegyüttesek minősítő 
rendszerében a legmagasabb 
kategóriába tartoznak. Persze a 
minőségi munkáról tanúskodó 
eredményeket könnyebb papírra 
vetni, mint azt a fantasztikus 
közösséget, azt a hangulatot, 
ami az egyesületet körülveszi. A 
néptánc szeretete, a folkvarázs 
ott csillog a tekintetekben a 
legifjabbak esetében is, akik még 
csak most ismerkednek ezzel az 
élettel teli világgal, és természe-
tesen azon aktív részvevőkében 
is, akik a fiatalságukat oly szíve-
sen töltötték ebben a közegben.
„Műsorunkban szinte az egész 
magyar nyelvterület táncai, 

Pergő ritmusok és folkbűvölet

Hosszú évek óta lüktető élettel tölti meg a belvárost a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. Lehet eső, szél, 
kánikula vagy éppen munkanap, a közönség tántoríthatatlan, s kitart a fesztivál mellett. 

Ebben az időszakban óhatatlanul a folklór birodalmában érezhetjük ma-
gunkat, ahol minden a népek hagyományairól, a nemzetek örökségéről és a 
tradíciókról szól

Szemet gyönyörködtető táncokban, koreográfiákban és különleges ruhakölte-
ményekben sosincs hiány

dalai bemutatásra kerülnek. Jól 
összeszokott társaság vagyunk, 
sokan évtizedek óta kötődünk 
az együtteshez. Szerintem egy 
életre szóló kapcsolat alakul ki, 
ha valaki egyszer megismerkedik, 
megfertőződik a néptánc iránti 
szeretettel.” – véli Majoros Ró-
bert művészeti vezető.
Az együttes és a támogatására, 
segítésére létrehozott egyesület 
is kiemelten fontos céljának 
tekinti a kulturális örökség 
felkutatását és megóvását, a 
néphagyományok, különösen a 
néptánc és a népzenei értékek 
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Tudta-e?
Az Alba Regia Táncegyüttes 1994-ben elnyerte a hamburgi FVS Alapítvány 

„Európa-díj a Népművészetért” elismerést, melyet nemzetközi kuratóri-

um ítél oda minden évben.

Könnyed mozdulatok, önfeledt szórakozás. Mindez ugyanakkor kemény 
munkát is jelent, hiszen a zene és a tánc csak hosszú, évekig tartó tanulás, 
rendszeres képzés, gyakorlás után válik szórakozássá.

Vajdaszentiványi táncokkal készül a csapat a Pávára. Az Alba Regia 
Táncegyüttes tagjai töretlen lelkesedéssel és a tőlük megszokott profizmussal 
próbálják a koreográfiát a tehetségkutatóra.

A tánc elvarázsol mindenkit

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): 
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: 70/6699-165

.
ápolását, megőrzését, átadását. 
Emellett szintén fontos cél a 
népművészettel kapcsolatos 
új értékek létrehozása, a népi 

örökség népszerűsítése és az, 
hogy mindezt az egyetemes 
kultúra részeként beillesszék a 
mindennapokba.

Kitüntetések
„Gyermekekért” emlékérem: 1978

„Végleges Kiváló Együttes” minősítés: 1993

„Székesfehérvárért” díj: 1993

Fejér megye „Vörösmarty-díja”: 1994

„Népművészetért Európa-díj”: 1994

„Kiváló Együttes” minősítés: 1996, 2000, 2002, 2004, 2008

 „Örökös Kiváló Együttes” minősítés: 2004

Hajrá Fehérvár, hajrá táncosok!
Szorítsunk együtt a Fölszállott a Páva című tehetségkutatón az Alba 

Regia Táncegyüttesnek, hiszen hamarosan a középdöntőn mérettetik 

meg magukat. A Duna Televízión futó műsor az első élő középdöntővel 

április 5-én jelentkezik, ahol tizenkét produkció versenyezhet a döntőbe 

jutásért. Kedvenceinkre szavazni is lehet, ezzel hozzájárulhatunk a döntő-

be kerülésükhöz.
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Igaza volt a Monty Python-csoportnak, már 1979-ben megmondták: „Boldogok a sajtkészítők”

Egyik évben gyereknapkor egy homokozóforma segítségével maci- és dinóalakú sajtokat is készítettek

Csigaszerűen kerekedő parenyicák, 

békésen elterülő gomolyák és a 

kinyújtott marhanyelvre emlé-

keztető mozzarella sajtlepények 

ínycsiklandozó illata teljesen átjárja 

a sárszentmihályi konyhát. Pados 

Mariann és családja néhány évvel 

ezelőtt vágott bele a kézműves 

sajtkészítésbe, mert kisfiuk, Milánka 

rajongásig odavolt a házi készítésű 

füstölt parenyicáért. 

A családtól modern kifejezéssel 
élve a tejbiznisz sosem állt távol: 
Mariann édesapja már több 
mint harmincöt éve foglalko-
zik tehenészettel, amiből most 
már a bátyja is aktívan kiveszi a 
részét.
„Apukám három évvel ezelőtt a 
kisfiamnak, Milánnak rendsze-
resen szokott venni egy kis darab 
házi parenyicát egészen horribilis 
összegért, mert a gyerek annyira 
szerette. Akkoriban felmerült ben-
nem, itt van ennyi tej, és nehogy 
már ne tudjam magunknak elké-
szíteni! Legelőször anyukámmal 
együtt fogtunk egy huszonöt literes 
kannányi tejet. Reggeltől egé-
szen délutánig bíbelődtünk, hogy 
parenyica legyen belőle. Aztán 
egy régi hentes barátomat kértem 
meg, legyen olyan kedves, füstölje 
egy kicsit meg! Az első füstölés elég 

„Boldogok a sajtkészítők”
az oldalpárt

szerkesztette:

kurucz tünde
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erősre sikeredett, de másodjára 
már ezt a hibát is kiküszöböltük. 
Később aztán előfordult, hogy 
néha adtunk egy kis kóstolót a 
barátoknak, ismerősöknek, és a 
pozitív visszajelzések után úgy 
döntöttünk, belevágunk a kézmű-
ves sajtkészítésbe.” – emlékezett 
vissza Mariann, majd elkezdte 
a lilahagymás-kolbászos sajtot 

szeletelni, hiszen egy kis tálcáról 
való csipegetés nélkül nem lehet 
a sajtokról írni.
Az igazsághoz persze hozzátar-
tozik, hogy akkoriban a tejipari 
társaságok még kilencven napra 
sem nagyon fizették ki az egyéb-
ként potom összegért átvett 
tej árát. Mariann édesapja azt 
mondta, neki már az megéri, ha 

öt-tíz litert nem kell leadnia. Ha 
a család feldolgozza, akkor hajrá, 
ne tartsa őket vissza semmi! A 
hagyományos, egyszerű parenyi-
ca, gomolya és friss sajt után a 
lelkes fiatalasszonyt – ha valami 
nagy bánat vagy öröm érte – a 
plusz érzelmi töltetet vagy ép-
penséggel feszültséget újabb és 
újabb receptúrák kidolgozásán 
vezette le.
„Már nem emlékszem arra, ponto-
san milyen esemény hatására szü-
letett meg bennem például a mar-
hanyelvre emlékeztető mozzarella 
sajtlepény vagy a lilahagymával 
és friss kolbásszal töltött, magunk 
között csak lusta batyunak neve-
zett parenyicák ötlete. Ancsika, a 
kolléganőm, ha látja, hogy valami 
az életben egy kicsit is érzelmileg 
megvisel, mindig azt mondja: ó-ó, 
néhány hét múlva megint lesz egy 
új sajtunk!”
A kis manufaktúra hétfő-
től vasárnapig hivatásból és 
szerelemből dolgozik. Mariann 
apukája és bátyja felelős a tejért, 
ami reggel nyolc és negyed 
kilenc körül érkezik meg a kicsi 
üzemükbe, ahol most már alig 
férnek el. Bár Mariann szerint, 
ha ötször ekkora alapterületen 
dolgoznának, akkor sem lenne 
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Mariann vásárlás előtt szívesen ad egy-egy szeletet a kedves vevőnek

A füstölt sajtok között nincs két egyforma

Mariannék csak természetes fűszereket használnak

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 . 
Telefon:
(22) 510-731 , 541-388 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu

Társasházkezelés
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök:
8:00-12:00 és 12:30-20:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ ZRT.

TÁRSASHÁZKEZELÉS
Székesfehérváron és vonzáskörzeté-
ben vállalja társasházak képviseletét.

E-mail címmel rendelkező ügyfeleink-
nek díjmentes szolgáltatás keretében 
web portál használatot biztosítunk, 
melynek segítségével sorban állás nél-
kül naprakész információt kaphatnak a 
társasházzal, valamint saját tulajdonú 
lakásaikkal kapcsolatosan.

Elérhetőségeink:
SZÉPHŐ ZRT. Székesfehérvár,
Honvéd u. 1 . szám alatt
Telefon: 22/541-339
E-mail: info@szepho.hu
           Takacsne.Gabriella@szepho.hu.

elég a hely, mert azt is teljesen 
be tudnák lakni.
A hőkezelés után a tejbe egy 
úgynevezett „starter kultúra” 
és némi természetes oltóanyag 
kerül. „Régen több napig altatták 
a tejet, mire megsavanyodott. Most 
erre nincs idő, ezért természetes 
oltóanyagot teszünk a tejbe, hogy 
negyvenöt-ötven perc alatt teljesen 
megaludjon. A sajtkészítők azt 
szokták mondani erre az állagra, 
hogy májasan, vagy a férjem, Laci 
szerint krémesen kell törnie. Fel-
vágás után az alvadék leülepszik 

az egyes darabokat, ezért nincs két 
egyforma sajtunk.”
Mariann szerint a füstporral, 
füstpáccal készített változatokat 
nagyon egyszerűen fel lehet 
ismerni, hiszen ezek a sajtok 
kinézetre teljesen egyformák, 
és az aljuk, tetejük egy kicsit 
sötétebb.
„Életemben egyetlenegyszer 
használtam füstpácot. Azzal 
küldtek nekem egy mintát, hogy 
aki ezt kipróbálta, utána százból 
kilencvenkilenc esetben elbontotta 
a füstölőt. A mienk pont akkor 

nöm szépen, maradok a természe-
tes változatnál!”
A kis csapat egész héten sajtot 
kóstolgat, mert az összes vég-
termék minőségét személyesen 
ellenőrizni kell. Ha éppen diós 
kerül a kezük közé, akkor abból 
két szeletet is vágnak, mert 
az most éppen az egyik nagy 
kedvenc...
De nemcsak a készítéssel, 
hanem az eladással is külön kell 
foglalkozni. Ancsika a boltban 
árul, Mariann és a férje, esetleg a 

bátyja pedig nemcsak hétvégente 
áll be a Jancsárkert termelői pia-
cán a pult mögé, hanem ünnep-
napokon, különböző vásárokon, 
fesztiválokon is kipakolnak.
Mariann végül büszkén meg-
jegyezte, hogy a kedves vevők 
szerencsére nem fogják vissza 
magukat. Nincs annál jobb 
érzés, amikor az emberek sorban 
állnak a stand előtt, és néhány 
fajta megkóstolása után kiderül, 
már-már szinte fanatikusan, 
rajongásig szeretik a sajtokat.

a fazék aljára. Ekkor leszűrjük a 
savót. Aztán ha például parenyicát 
szeretnénk, hagyjuk az egészet 
egy napig csöpögni. Fél napos 
korukban viszont meg kell fordí-
tani őket, hogy felvegyék a szép 
gömbölyded formájukat. Ezután 
már csak a sózás, az ízesítés és 
a keményfás füstölés van hátra. 
Mivel a füst nem egyformán éri 

épült, de úgy gondoltam, egy pa-
renyicát beáldozok. Fölbontottam 
az üveget, a tömény füstillatú fo-
lyadék megcsapta az orromat. Egy 
nejlonzacskóba raktam két-három 
cseppnyit, majd bedörzsöltem vele 
a sajtot. A végeredménnyel kicsit 
sem voltam elégedett. Nyilván 
egy nagyüzemben ezt profi módon 
űzik, de én úgy döntöttem, köszö-
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

Múlt heti három kérdésünk ismét a város történelmével foglalkozott. I. Ferdi-
nánd cseh király Székesfehérváron tette le esküjét a Szent Koronára, de nem a 
koronázó templomban, hanem a SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA előtt 
felállított sátorban. I. Miksa király egy fehérvári házat, Buzlay Mózes épületét 
adományozta WALDENSTEINI WALDAUF FLÓRA részére. A középkor-
ban jól bizonyította az épületek jellege és száma, hogy melyik város volt Magyar-
ország fővárosa. Esztergomban három, Fehérváron HÉT KOLOSTOR volt.
Legújabb rejtvényünk feladványait a Dr. Hátsági Implant Fogászattól kaptuk. 
Akik helyesen válaszolnak azokra a kérdésekre, hogy a foghiányok pótlásá-
nak mi a legmodernebb eszköze, illetve milyen megoldás javasolt az ízületi 
fájdalmakra, azok között nyereményt sorsolunk ki. A kisorsolásra váró egy darab 
szájhigiénés csomagot (fogselyem, fogkrém, fogkefe) a Dr. Hátsági Implant 
Fogászat ajánlotta fel. Helyes megfejtéseiket április 6-án 12 óráig küldjék el az  
ujság@fehervarmediacentrum.hu címre!
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Programok március 31. és április 7. között
Hétfő:

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

Bájos tündérország, dicsőséges Dai-
Nippon
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtára
Emlékképek a 145 éves magyar-japán 
kapcsolatok történetéből.
Vendég: Tóth Gergely japanológus.

My Fair Lady
Március 31., április 2., 3., 4. 19 óra Vörös-
marty Színház
George Bernard Shaw színművéből és 
Gabriel Pascal „Pygmalion” c. filmjéből 
adaptálva.

Furcsa pár (női változat)
Március 31., április 4., 5., 6. 19 óra Peli-
kán Kamaraszínház
A szerző az eredeti művét húsz évvel az 
ősbemutató után átdolgozta, így született 
meg a Furcsa pár női változata, amely 
briliáns szellemességével és mindany-
nyiunk számára ismerős, bohózatba illő 
konfliktusaival méltó párja az eredeti 
verziónak.

Kedd:
Boribon, a király
Április 1., 2., 3. 10 óra Pelikán Kamara-
színház
Dalokkal és bábokkal, rövid dialógusok-
kal és sok-sok játékos szituációval lép a 
legkisebbek elé Boribon és Annipanni. 
A zenés meseelőadás Marék Vero-
nika híres Boribon-mesesorozatából 
született.

Emésztőrendszeri daganatok - kérdő-
íves szűrés
16 óra Vasvári Pál Általános Iskola
Előadást tart: Dr. Izbéki Ferenc Gyomor-
rontástól a vastagbélrákig címmel.

Játékszalon
16.30 Hetedhét Játékmúzeum, Réber-
terem
Vida Gabriella néprajzkutató „Egy font 
Tááll és Kanna mi vet, mikor Czifra.” 
Ónművesség, ónedények Magyarorszá-
gon című előadása.

Lear király
17 óra Vörösmarty Színház
Az előadásban közreműködik a Székes-
fehérvár Helyőrségi Zenekar Ruff Tamás 
vezényletével.

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

Szerda:
Kiállítás az autizmus világnapja alkal-
mából
10.30 Igéző
Az autizmus világnapja alkalmából 
nyílik kiállítás az Arany János Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és EGYMI diákjainak munkáiból az 
Igézőben.

„A szívem vigyáz rád”
14 óra Művészetek Háza
A Művészetek Házában rendezett 
gálaműsoron az oktatási intézmény autiz-
mussal élő tanulói adnak műsort.

„Kapocs Központ – a családokért”
15 óra Hiemer-ház bálterme, Városház-
tér, Fő utca
A Kapocs Központ projektzáró rendez-
vénye.
17 órakor szabadtéri családi és gyermek-
programok lesznek a Városház téren, 
ahonnan 18.30-kor indul a
„Ragyogjon kékben Székesfehérvár” fi-
gyelemfelhívó séta az autizmus világnapja 
alkalmából.

Kincsek szigete
Április 2. és 3. 15 óra Pelikán Kamara-
színház
Zenés kincskeresés. Titok, kaland, időuta-
zás, sok-sok humor és még valami más is…

Verses-mesés délután a könyvtárban
16 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtára
A víz világnapi irodalmi pályázat 
legjobbjainak előadása.

Szellemi kulturális örökségünk és a 
mohai tikverőzés
16.30 Szent István Király Múzeum
Előadó: Nagy Veronika néprajzkutató. A 
belépés ingyenes.

Csütörtök:
Érrendszeri szűrés, dietetikai tanácsadás
16 óra Vasvári Pál Általános Iskola

Előadást tart Dr. Kerényi Levente  
Agyvérzés előtt és után címmel.

Hommage á gróf Esterházy János
17 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A Válogatás a Pozsonyi Magyar Galéria 
festmény- és grafikai gyűjteményéből 
című kiállítás megnyitója. Megtekinthető 
május 4-ig.

Új evangelizálás Európában
17 óra Szent István Művelődési Ház, 
Szent László terem
Szabó Ferenc SJ. jezsuita szerzetes 
előadása.

Péntek:
Népi Kézműves Alkotóházak és Műhe-
lyek I. Országos Hétvégéje
Április 4-6. Mesterségek Háza
Kézműves örökségünk – Palotaváros.

A Fejér megyei népművészek kiállításá-
nak megnyitója
Április 4. 17 óra Mesterségek Háza
Megnyitja: Dr. Gelencsér József néprajz-
kutató. A háromnapos program alatt a 
kiállításon kívül kézműves bemutatókkal 
is várják az érdeklődőket.

Múzeumi filmvetítés
17 óra Szent István Király Múzeum 
Megyeház u. 17. szám alatti épülete
A Szent István Király Múzeum „2013 
PLUSZ” című kiállításához kapcsolódó 
filmvetítésre kerül sor.
Köszöntőt mond Vargha Tamás 
államtitkár, majd levetítik a  Fehérvár 
Médiacentrum Fricsay-napról készült 
filmjét.

Live Guitar Project
20 óra A Szabadművelődés Háza
Horváth János György – basszusgitár, 
Minka József – gitár, Horváth Lász-
ló – billentyűs hangszerek, Malomsoki 
Tamás – ritmusgitár, Bányai István – dob. 
Vendégzenekar: Mad Funk Company.

Szombat:
Stressz – kérdőíves szűrés
9 óra Vasvári Pál Általános Iskola
Előadást tart Dr. Guseo András Stressz 
címmel.

Évezredek kincsei
14 óra Szent István Király Múzeum, 
Rendház
Kreatív családi foglalkozás.

Gyógyszerészet és irodalom
14 óra Fekete Sas Patikamúzeum
Előadó: Szima Viktória művelődésszerve-
ző. A belépés ingyenes.

A Budapest Főváros Bartók Táncegyüt-
tes műsora
19 óra Művészetek Háza, Színházterem
Információ, jegyvásárlás: szervezes.tanc@
gmail.com.

Hétfő:
Találkozás az Égi játszótársakkal
17 óra Cyrano Caffé
Békés Itala estje. Az előadás végén az Égi 
játszótársak című könyvet a művésznő 
személyre szólóan dedikálja.

Beszélgetés Juhász Előddel
17.30 Szent István Művelődési Ház
A Katolikus Rádió zenei munkatársával, 
zenetörténésszel Vakler Anna népdaléne-
kes beszélget.

az oldalt

szerkesztette:

schéda szilvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

KAPTÁR
Ifjúsági Információs
és Prevenciós Iroda

A KAPTÁR Iroda elérhetőségei:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

E-mail: iroda@kap-tar.hu
Tel.: 06-30/492-6871

www.facebook.com/kaptarpont

Figyelem!
2014. április 10-én,

15 órakor a

Menta Cafe & Lounge-ban
(Koronázó tér 3.)

kerül sor a
Kaptár Ifjúságszakmai

Füzetek újabb két kötetének
bemutatására. A workshopon
„Az ifjúsági korosztályok és 

rendszerek megértése,
megismertetése” és az

„Ifjúság és a jog”
című füzetekről lesz szó.

A programon való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött. Kérjük, részvételi szándékát 
az iroda@kap-tar.hu-ra küldött 

emaillel erősítse meg! 
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KÉKLÁMPÁSOK

Árvíz Óváros-majorban
az oldalt

szerkesztette:

németh-novák rita

Orkánerejű szél és hatalmas mennyi-

ségű csapadék adott munkát az elmúlt 

hétvégén a Székesfehérvári és a Sárbo-

gárdi Járási Önkéntes Mentőszervezet 

tagjainak. Az egyenruhások mostan-

tól – mivel sikeresek voltak az árvízi 

védekezésben, megtalálták az eltűnt 

személyeket, és a beomlott házból 

is kimentették a sérülteket – éles 

helyzetben is segítséget nyújthatnak 

az ország egész területén. 

A Székesfehérvári Járási Ön-
kéntes Mentőszervezet egy évvel 
ezelőtt alakult meg azért, hogy 
a gyakorlat feltételezett szituá-
ciójához hasonló helyzetekben 
a hatékonyabb segítségnyújtás 
érdekében gyorsan mozgósítha-
tók legyenek a bevethető erők. 
A csapatot, amely a Vöröskereszt 
tagjaiból, önkéntes tűzoltókból, 
polgárőrökből és mentőkből áll, 
a város hivatásos tűzoltóságának 
parancsnoka, Benke Dávid Dénes 
vezeti. A tűzoltó őrnagy azt 

A gyakorlat feltételezett szituációja szerint a nagy esőzések miatt összedőlt és 
életveszélyessé vált a ház, azonnal le kell bontani. Munka közben kiderült, 
egy egész család szorult a romok alá.

A katasztrófahelyzet másik helyszíne. Itt az árvízi védekezést gyakorolták a 
Székesfehérvári Járási Önkéntes Mentőszervezet tagjai.

Önkéntes tűzoltókból és mentőkből álló csapat nyújt elsősegélyt a sérültnek

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

Sikeres gyakorlat – rendszerbe állt a járási önkéntes mentőszervezet

mentőszervezettel azonban meg-
sokszorozható a segítők száma.
Koppán Viktor Dávid fotóriporter, 
aki szabadidejében a Fehérvári 

láttatni akarja az egyenruhások 
életét, hanem részese is lenne, 
segíteni akar, ezért csatlakozott a 
csapathoz.
A gyakorlat során mindenre 
felkészültek az egyenruhások. 

Annak ellenére, hogy nem volt 
valós vészhelyzet, mindenre 
figyeltek a szervezet tagjai. 
A polgárőrség biztosította a 
helyszínt, illetéktelen szemé-
lyek ugyanis nem léphettek 
be a lezárt területre. A feladat 
egyik végrehajtója Bognár János 
volt, aki a polgárőrség speciális 
csoportjának tagjaként vett részt 
a munkában. János abban bízik, 
hogy a mentőszervezet meg-
alakulásával még több lehető-
ségük lesz arra, hogy másokon 
segíthessenek.
Kasza Norbert és Trevor fél 
évvel ezelőtt kezdett el sze-
mélykeresésre specializálódni, 
de a közös munka négy évvel 
ezelőtt a német juhászkutya 
megszületésével kezdődött. A 
páros nemzetközi minősítés-
re pályázik. Norbert szerint 
minden ilyen gyakorlat közelebb 
viszi őket a célhoz, ráadásul 
segíteni is szeretne, ezért lépett 
be a mentőszervezetbe.

mondta, hogy egy-egy katasztró-
fahelyzetben, például árvíz esetén 
vagy viharban a hivatásos erők 
létszáma nem biztos, hogy minden 
feladat elvégzésére elegendő, a 

Tűzoltó Egyesület elnökségi 
tagja, tevékeny része a mentőszer-
vezetnek. Az önkéntes tűzoltót 
nyolc esztendeje fertőzte meg ez a 
hivatás, és jó ideje már nem csak 
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1213. szeptember 28-án a pilisszentkereszti ciszterci kolostor közelében ölték 
meg a lázadó urak II. András merániai hitvesét, Gertrúd királynét, akinek 
síremlékét e kolostorban 1230-ban építették reimsi kőfaragók

Merániai Gertrúdról, II. András hitveséről 

emlékezem meg a királynék sorában. 

Nemcsak tragikus sorsa miatt, hanem 

mert haláláért Bánk nádor a felelős, aki 

Fejér vármegye főispánja volt kalandos 

életének egy szakaszában. Lauschmann 

Gyula történetíró tollából idézve, 

Gertrúd az első a magyar királynék 

közül, akiről a Székesfehérvárott történt 

koronázás hitelesen kijelenthető.

Gertrúd hercegi családból 
származott. Ehhez képest királyi 
kérők álltak sorba atyja küszöbén. 
A messze földön híres szépségű 
legidősebb lányért, Ágnesért II. 
Fülöp Ágost francia király kelt 
versenyre. Hedvig, a középső lány, 
a lengyel Szakállas Henrik fejede-
lem udvarába került. Gertrúd – a 
legkisebb – II. András oldalán ma-
gyar királyné lett. Fivérei Gertrúd 
kíséretében érkeztek Magyaror-
szágra. Részben, hogy könnyedén 
boldoguljanak a végtelen lehető-
ségek hazájában, másrészt, mert 
apjuk földjéről királygyilkosság 
gyanújába keveredve menekülniük 
kellett.
III. Béla király békességben élő, 
virágzó Magyarországot hagyott 
fiaira. II. András az apja által 
megóvott, gyarapított vagyonnal 
tékozlóan gazdálkodott. Egész 
vármegyéket adományozott el, 
erősítve a kiskirályok gazdasági 
hatalmát. Ajándékozó kedvében 
felesége kíséretével is nagyvona-
lúan bánt. Tömegével özönlöttek 
a német telepesek országunk 
földjére a húsos fazék köré. A 
magyar urak féltékenyen figyelték 
az ország kiárusítását, és összees-
küvést szerveztek. A király fizikai 
megsemmisítését nem tervezték. 
András királyunk őszinte szeretet-
tel viseltetett szépséges felesége, 
Gertrúd iránt, ezért megelégedtek 
azzal, hogy felesége elpusztításával 
figyelmeztessék, és okozzanak neki 
fájdalmat. II. András az összees-
küvés idején Halicsban tartózko-
dott, tehát távollétét használták 
ki. Nagy hőstett. Bánk a pilisi 
vadászat alkalmával véghezvitt 
gyilkosságban közvetlenül nem 
vett részt, ő az ítélethozó volt.

Gertrúd – az ördög és a szentek
séllei erzsébet

Tegyük félre Katona József drámá-
ját. Már tudjuk, hogy az izgalmas 
és kerek történetet a tanulság ked-
véért rakta össze az író, beleszőve 
Zách Felicián tettének indokát 
is. Így komponálta meg kiválóan 
és színesen a megsértett férj és a 
hazája sorsán aggódó, igazságosztó 
nádor alakját. Szegény Gertrúd 
kerítőnővé süllyesztve érdemelte 
ki a halált a drámában. Itt jegyzem 
meg, hogy a korabeli krónika 
egy szóval nem említi a bosszút, 
mint indítékot. Csak a királynő 
megölését követő 55 év múlva, 
1268-ban ír egy osztrák krónikás 
az idegen lovaggal történt felté-
telezett házasságtörésről. Ekkorra 
már mindenféle színes pletykákat 
szövögetett a képzelet.
A királyné elleni gyűlöletnek 
idegen származása nem lehetett az 
alapja. Fussuk át az addigi királya-
ink feleségeinek névsorát. I. István 
hitvese Gizella, a bajor Civakodó 
Henrik lánya. Orseoló Péter Judit-
ja szintén bajor. I. András a kijevi 
nagyfejedelem udvarából hozta 
Anasztázia nevű feleségét. I. Béla 
Richeza lengyel hercegnőt vette el. 
Salamon szintén német feleséget 
koronázott magyar királynévá, egy 
másik Juditot. I. Géza Loozi Zsó-
fiát, a belga herceg lányát, majd 
Szünadéné bizánci patríciuslányt 
emelte maga mellé a trónra. I. 
László Adelhaidot, a rajnai Rudolf 
király lányát. Könyves Kálmán 
Buzillája sziciliai hercegnő, Eufé-
miája kijevi fejedelem lánya volt. 
II. Béla a szerb nagyzsupán lányát, 
Ilonát vette feleségül. II. Géza 
Fruzsinája kijevi származású. III. 

István Ágnes osztrák hercegnővel 
házasodott, III. Béla Antiochiai 
Anna hercegnővel és Capet 
Margit francia királyi hercegnővel, 
Imre Aragóniai Konstanciával. II. 
András Meráni Gertrúdja ugyan-
olyan idegen volt, mint elődei.
Most fussuk át Bánk bán karrierjét 
is! 1199-től jegyzi őt a krónika. 
Előbb Abaúj vármegye, majd Zala 
vármegye ispánja, aztán szlavón 
bán, Bihar vármegye ispánja, 
1211-12. között királynéi udvar-
ispán, majd kevei ispán, egy év 
múlva, 1213-ban, a királynő meg-
ölésének idején nádor és pozsonyi 
főispán. 1221-ben országbíró, 
mellette Fejér vármegye ispánja. E 
rövid huszonkét év alatt tíz posz-
tot viselt. András királyunk hol 
elcsapja maga mellől, hol visszave-
szi udvarába. A királynő meg-
gyilkolása előtt egy évvel még a 
királyné mellé rendelt udvarispán, 
egy év múlva már az ellene való 
összeesküvés szervezője és halála 
kitervelője. Különös személyisége 
korának, egy jellem. Aztán valami 
mégis megmozdult a lelkében. 
Nem várta meg, míg Halicsból a 
király hazatér, ő maga szaladt elé-
be, hogy tettét megindokolja. Bi-
zonyára a következményektől való 
félelem hajtotta. A felségárulás 
halállal és vagyonelkobzással volt 
büntetendő. De a nádor sikerrel 
indokolta meg tettét. Hihetetlen, 
hogyan tudott olyan érvet felhoz-
ni, amellyel jogossá tette a hitvesét 
rajongásig szerető házastárs előtt a 
kétgyermekes anya és a szépséges, 
urába szerelmes királyné kivég-
zését. Semmiképpen sem lehetett 

mindennapi személy, hogy ezt 
megúszta.
A jogász Katona József zseniálisan 
adta szájába a megoldást, és meg-
nyerte a képzeletbeli pert védő-
beszédje által. Hivatkozott Szent 
Isván alaptörvényére, mely szerint 
a király földje és szolgáló népe 
el nem idegeníthető. Már Ince 
pápa is figyelmeztette II. Andrást 
a Szent István-i törvény betartá-
sára. Ennek ellenére az egyház is 
elfogadta a királyi adományokat. 
Bánk azzal érvelt, hogy mint 
nádor, ő a király helyettese annak 
távollétében. Élet és halál ura. Őt 
illeti a bíráskodás joga mindenki 
felett, beleértve a király hitvesét is, 
aki hatalombitorlást követett el a 
testvérei részére történt birtok- és 
címadományozással. És II. András 
ezt tudomásul vette. Hogy miért 
volt olyan sürgős a királyt be sem 
várva ítélkezni, majd az ítéletet 
végrehajtani, csak sejtem. II. 
András talán nem bűnnek, hanem 
természetesnek tartotta volna a 
német lovagok, beleértve a sógorai 
felé történő adományozást, ezért 
kész helyzet elé kellett állítani.
Jóval később, II. Andrást követő-
en fia, IV. Béla állt bosszút teljes 
vagyonelkobzással az édesanyja 
meggyilkolásában bármi módon 
résztvevő urakon. Ekkor érte utol 
Bánk bánt büntetése.
Gertrúd sem volt rosszabb más 
idegen királynénál. Ha nem adta 
volna át a Barcaságot a kíséretéhez 
tartozó német lovagok fennható-
ságába, most nem lenne erődtemp-
lom Pázsmáron, Szászhermányban 
és a környező településeken. Így a 
történelem ezeken az egyedülálló 
építészeti emlékeken keresztül 
tapinthatóvá vált.
Gertrúd nővére Sziléziai Szent 
Hedvig. Gertrúd leánya a mi 
Szent Erzsébetünk. Unokái 
Árpádházi Szent Margit a Nyulak 
szigetéről, Árpádházi Szent Kinga 
és Árpádházi Boldog Jolán. Az 
ördög és a szentek egy tőről 
fakadnának? Nem gondolnám. 
Gertrúd kapott egy skatulyát 
Katona József drámája által. 
Székesfehérvári koronázása okán 
tartozunk neki annyival, hogy 
rehabilitáljuk.
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németh-novák rita

Székesfehérváron a házelnök

Az országgyűlés elnöke köszöntötte 

a Fidesz választási nagygyűlésének 

résztvevőit a múlt héten. Kövér László 

szerint a most véget érő ciklusban már 

bizonyított ez a kormány, és úgy véli, 

vétek lenne ezt az országot másra bízni.

A város Fideszes országgyűlési 
képviselőjelöltjei és a polgár-
mester fogadta az országgyűlés 
elnökét Székesfehérváron. 
Kövér László a Fidesz választ-
mányi nagygyűlésére érkezett 
városunkba, amit a Szent István 
téren tartottak. A rendezvényen 
a házelnök azt mondta, min-
denkinek kötelessége szavazni 
az április 6-ai választásokon. 
Kövér László arra emlékeztetett, 
hogy az elmúlt négy évben ez 
a kormány már bebizonyította, 
hogy képes az országot fejlődő 
pályára állítani, és mint fogal-
mazott, nagy hiba lenne, ha ez a 
munka nem folytatódhatna. Az 

Székesfehérvár még egy kormánytól sem kapott annyi támogatást, mint ebben a ciklusban

Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő és Nagy Zsolt, a Polgár-
mesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője közösen ismertették a 14-es 
körzetben tervezett és megvalósult fejlesztéseket

bácskai gergely

Fejlesztések a 14-es körzetben

Útfelújítások, járda- és 

parkolóépítések kezdődnek a 14-es 

választókörzetben. Emellett javában 

zajlik a Mártírok útján a kivitelezés, 

a 62-es főút fejlesztésének részeként 

pedig idén megépül a kanyarodósáv 

Börgönd felé.

A Madách téren, a kórház mellett 
további harmincnégy parkolóhe-
lyet alakítanak ki még idén, ezzel 
is enyhítve a Hunyadi utca és 
környékének parkolási problémáit. 

Megújul a Tüzér utca, amely a 
Lövölde útról nyílik és a Viktória 
Rehabilitációs Központhoz vezet. 
Ráchegyen pedig a Zimonyi utca 
valamint a Titeli és a Pancsovai 
utcák kapnak új burkolatot. A 
Melencei és a Szabadkai utcában 
megépül az új járda, a Zentai úttól 
egészen a Kadocsa útig.
A Köfém lakótelepen a játszó-
tér felszereltségét szeretnék 
idén javítani, hiszen sok a kis-
gyermek a környéken, és igény 
van a kihelyezett játékelemek 
bővítésére.
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országgyűlés elnöke beszédé-
ben kiemelte az elmúlt időszak 
gazdasági fellendülését, a kis- és 
középvállalkozások támogatását, 
azt, hogy hazánkban több mint 
négymillió ember dolgozik, és 
erre a rendszerváltás óta nem 
volt példa. Beszédében meg-
említette a pedagógus-életpálya 
elindítását is. Kövér László az 

Árpád-ház programról is szólt, 
ami szerinte nagyban hozzá-
járulhat ahhoz, hogy Székes-
fehérvár visszakapja ezeréves 
történelmi rangját.
A Fidesz választási nagygyűlé-
sén a megye egyes és kettes kör-
zetének országgyűlési képviselő-
jelöltjei valamint a polgármester 
is köszöntötte a résztvevőket. 

Vargha Tamás, Törő Gábor és 
Cser-Palkovics András arról 
beszélt, hogy városunk még egy 
kormánytól sem kapott any-
nyi támogatás, mint ebben a 
ciklusban, ennek köszönhető, 
hogy Székesfehérvárnak nincs 
tartozása, a költségvetési tartalék 
azonban jelentős, így jut elegen-
dő forrás a város fejlesztésére.
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stefkó krisztina

Adósságmentes a város

Vargha Tamás államtitkár a 

kormány képviseletében átadta 

a város polgármesterének a Szé-

kesfehérvár adósságmentességét 

igazoló okmányt. Mivel működési 

hiánya nincs a városnak, az adós-

ság elengedésének köszönhetően 

felszabaduló összeget évről-évre 

fejlesztésekre lehet fordítani – 

mondta el lapunknak Cser-Palko-

vics András.

Az adósságmentességet igazoló 
levél írásban is rögzíti a korábbi 
megállapodást, amely szerint 
az állam átvállalja Székesfehér-
vár teljes adósságállományát. 
Az okmányt Magyarország 
miniszterelnöke írta alá, és az 
jelképesen is igazolja, hogy az 
adósságkonszolidáció keretében 
a kormány átvállalta Székes-
fehérvár 14 milliárd forintnyi 
adósságállományát, ami a 
kamatterhekkel együtt összesen 

Az adósságmentességet igazoló 
Bizonyságlevél

Változás a fémhulladékok gyűjtésében

További információ a hulladékgyűj-
tésről a www.deponia.hu honlapon!

Székesfehérváron a szelektív hulladék-

gyűjtés a kilencvenes évek közepén 

indult el. Az elmúlt évek során 

megszokott rendszer a következő 

hetekben megváltozik. A fém- és a 

műanyaghulladék közös edényben 

gyűjthető a jövőben.

A lakosok korábban négy 
hulladékgyűjtő edényben, 
elkülönítve tudták elhelyezni a 
háztartásokban keletkező pa-
pír-, műanyag-, üveg- és fém-
hulladékot. Az elhelyezhető 
hulladékok köre nem változik, 
viszont a fémhulladékok külön 
edényben történő gyűjtése 
megszűnik. Ez azt jelenti, hogy 
a jelenleg Székesfehérváron 
található 37 db gyűjtősziget 
már csak három edényből fog 
állni, a fémhulladékokat a 
műanyaggal együtt, egy edény-
be helyezhetik el a lakosok. A 
műanyaghulladékkal együtt 

gyűjthető hulladékok köre a 
következő:
• fém konzervdobozok
• alumínium italos palack
• fém tartalmú, de más anyagot 
is tartalmazó anyag (pl. italos 
doboz)
Az így összegyűjtött hulladé-
kot a Depónia Kft. munka-
társai a Székesfehérvár-Csala 
Pénzverővölgyi Regionális 
Hulladékkezelő Telep terüle-
tén található válogatóműben 
válogatják külön.

A változtatásra több szem-
pontból is szükség van. A 
családi házas övezetben már 
megvalósult a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, így 
ott megszűntek a gyűjtőszi-
getek. Ezekben a körzetek-
ben már az együttes gyűjtés 
működik, az onnan beszállított 
hasznosítható fémhulladékok 
is eszerint kerülnek szétválo-
gatásra.
A belvárosi övezetben használt, 
úgynevezett félszigetes gyűjtés 

hatékonyabb és kényelmesebb 
lesz, ha a lépcsőházak közvetlen 
közelében elhelyezett edények-
ben nemcsak a papír illetve 
műanyag csomagolási hulladék, 
hanem a fém is gyűjthető lesz.  
Az együtt gyűjtött hulladékok – 
mivel megszűnik a külön gyűj-
tött fém frakció – megnehezítik 
a „guberálási” tevékenységet.
A lakosok az első számlákkal 
együtt kapják kézhez a 2014. 
évre elkészített hulladéknap-
tárt, melyen feltüntetésre ke-
rültek a házhoz menő elkülöní-
tett hulladékgyűjtési napok. A 
családi házas övezetben a lakók 
átlátszó zsákban a megjelölt 
napokon tehetik ki az edényük 
mellé a papír-, valamint a 
műanyag- és fémhulladékokat, 
az üveg kivételével. A zsákok 
biztosítása az ingatlantulajdo-
nos feladata.
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jelentőségű a város életében 
az adósságkonszolidáció, és az 
általa megvalósítható fejlesz-
tési lehetőségek. A polgár-
mester azt is elmondta: mivel 
Fehérvárnak nincs működési 
hiánya, így a hiteltörlesztésre 
szánt összeg minden évben 
teljes egészében fejlesztésekre 
fordítható.
Az adósságkonszolidáció hatá-
sai már most is látszanak, tette 

hozzá Cser-Palkovics András, 
hiszen már ennek köszön-
hetően zajlik és folytatódik 
továbbra is az útfelújításokat 
célzó Saára Gyula-program 
valamint az intézmények 
felújítását szolgáló Ybl-prog-
ram. A fejlesztések mellett az 
adósságkonszolidáció lehetővé 
tette azt is, hogy jelentős, több 
milliárd forintnyi tartaléka 
legyen a városnak.

mintegy 18 milliárd forint.
Ez a 18 milliárdos teher 
2009 előtt keletkezett, azóta 
a város bebizonyította, hogy 
tud felelősséggel gazdálkodni 
– mondta el Székesfehérvár 
polgármestere. Cser-Palkovics 
András hozzátette: történelmi 

Most 
vasárnap!

Vargha Tamás

www.varghatamas.hu
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Bajnai Gordon és Márton Roland a Városház téren tartott sajtótájékoztatót

látrányi viktória

Bajnai: Forintra, fillére kiszámolt programunk van

Székesfehérváron járt Bajnai Gordon 

egykori miniszterelnök, az EGYÜTT-PM 

Szövetség vezetője. A látogatás során 

a „kormányváltó erők” képviselő-

jelöltjével, Márton Rolanddal tett 

belvárosi sétát. 

„Sötét jövőt ígér Magyarország 
számára Orbán Viktor egyszavas 
programja” – jelentette ki Bajnai 
Gordon az Országalmánál 
tartott sajtótájékoztatón. Majd 
hozzátette: „Azt is érthetik a 
folytatás alatt, hogy miután 
ötszázezer fiatal hagyta el 
Magyarországot, majd felviszik 
ezt a számot egymillióra és így 
hoznak létre egymillió munka-
helyet Londonban, Berlinben 
és Bécsben.” Kérdésünkre, hogy 
mi a véleménye a Transparency 
International és a Költségvetési 
Felelősségi Intézet elemzéséről, 
ami 6,4 százalékos államház-
tartási hiányt prognosztizál 

A mesés életért

csabai dorina

Április másodika a meseírás napja 

A meseírás világnapja alkalmából 

útjára indul egy sorozat, mely az olvasót 

igyekszik visszavezetni a mesékhez. A cél, 

hogy gyerek is, felnőtt is fedezze fel újra 

és használja minden nap a mesét arra, 

amire való: feltöltődésre, útbaigazításra, 

vigasztalásra, gyógyításra, megoldásra, a 

varázserők mozgósítására. Íme az útlevél 

a valóság és a képzelet határain való 

átlépéshez!

Egyszer volt, hol nem volt, élt 
egyszer egy dán fiatalember, aki a 
meséinek köszönheti az örök életet. 
Hans Christian Andersen történetei 
már évszázadok óta gondolkodtat-
ják el a gyerekeket és felnőtteket. 
A gyermekkönyvek nemzetközi 
napját, a meseírás napját 1967 óta 
ünnepeljük a világhírű költő és 
meseíró születésnapján, április 2-án. 
A Gyermekkönyvek Nemzetközi 
Tanácsa (IBBY) által szervezett jeles 

A mesés életért című, most induló 
sorozatunkkal a mese, a meseolvasás 
szerepét, fontosságát igyekszünk be-
mutatni gyakorló és leendő szülőknek, 
nagyszülőknek és az örök gyerekeknek

nap célja, hogy a gyermekekkel meg-
szerettessük az olvasást, a könyveket.
Világnapok jönnek-mennek, a gye-
rekek felnőnek, nemzedékek adják át 
egymásnak a helyüket, a képzeletbeli 
vándortarisznyában azonban mindig 
ott lapul a túléléshez szükséges mese. 
A nép által teremtett történetekbe 
évszázadok, sőt évezredek esszen-

ciális tudása van zárva. Megoldás a 
rejtélyekre, kulcsok a kinyithatatlan-
nak hitt ajtókhoz és útmutató táblák. 
Az őseinknek nem volt szükségük 
magyarázatra a mesék megértéséhez, 
csupán a meghallgatásuk elég volt 
ahhoz, hogy megértsék őket. A kö-
zösségekben elmondott és hallgatott 
mese lejegyzésre került és megihlette 
a meseírókat. Az ősi, ösztönös emlé-
kezés lehetőségének köszönhetően 
ezek a történetek élnek, működnek, 
és a mai napig tollba mondják magu-
kat íróknak, költőknek, de nagyma-
máknak és szülőknek is.
A történet már csak olyan, hogy ahol 
hagyják, ott kikerekedik: meseíróban, 
mesemondóban és mesehallgatóban 
egyaránt. Ha pedig kikerekedik, 
akkor elkezd gurulni és addig gurul, 
amíg rendet nem teremt és a világ 
újra kerek nem lesz.   

A mese összekapcsolja az embereket 
és összekapcsolja a külső és belső 
valóságot is. Átjárhatóvá válnak a 
határok, el lehet jutni bárhova, és meg 
lehet nyerni – ha nem is minden csa-
tát, de – minden háborút. Kezdetben 
a meséknek más szerepük volt. Nem 
a gyerekszobák sarkában villanyoltás 
előtt elsutyorgott kedves kis törté-
netek voltak, hanem felnőtteknek 
szóló komoly és nehéz igazságok. 
Elmondták, hogy az élet némely 
pontján szinte elviselhetetlenül nehéz, 
de biztattak, hogy van kiút, és meg is 
mutatták azt. A gyerekek, akik a szü-
leik és rokonaik körül sertepertéltek, 
csak el-elcsippentettek egy-egy tör-
ténetet, amit aztán a maguk szintjén 
értelmezhettek és tovább szövöget-
hettek. A népmesékben ma is ott van 
a rejtett tudás, és az az érdekes, hogy 
ugyanúgy eligazít az internet, az űr-
utazás, a szerepkonfliktus és a stressz 
világában, mint egykor a fonóban, a 
mezőn és a tábortűz mellett.

„Senki se túlságosan nagy arra, hogy a kicsinyeknek írjon. Sőt igyekeznie 
kell, hogy elég nagy legyen rá.”                                             Kodály Zoltán
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választási programjuk alapján, 
Bajnai azt mondta: „Az elemzést 
készítőknek már jeleztük és tisz-
táztuk velük, hogy ők az általunk 

európai uniós forrásból megvaló-
sítani tervezett intézkedéseket is a 
magyar költségvetéshez számolták, 
ez egy módszertani hiányossága 

annak az elemzésnek.”  Bajnai 
Gordon szerint az EGYÜTT-
PM az egyetlen párt, amely úgy 
tett közzé gazdasági programot, 
hogy minden egyes ígéretéhez 
pontos, forintra, fillére kiszámolt 
forrást jelölt meg.
Márton Roland, a „kormány-
váltó erők” székesfehérvári kép-
viselő-jelöltje úgy fogalmazott: 
„Változtatni kell, mert bajban 
van a városban a gazdaság, a 
közbiztonság, az oktatás és az 
egészségügy.”
Pénteken többen demonstrál-
tak a Városház téren. A Fidesz 
ifjúsági szervezetének országos 
alelnöke, Balogh Gergely úgy 
fogalmazott, reméli bocsánatot 
kérni jött Fehérvárra Bajnai 
Gordon, amiért kormányzásakor 
a normatíva elvonások miatt 
egymilliárd forintos adósságba 
sodorta a várost, leállíttatta a 
Szent György Kórház fejlesz-
téseit és az elkerülő út építését 
2022-re tolta ki.
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A IX. Vérteskozma Rock ‚n’ Roll Futáson kortól, nemtől függetlenül minden-
ki remekül érezte magát

Kemény ellenfelek várnak Tilingerékre a következő 
hetekben

Sportműsor

A Vidi tavaszi produkci-
ójával nézőket toborozni 
annyira sanszos, mint albán 
filmmel Oscart nyerni, de 
rajtunk ne múljon semmi, a 
héten háromszor is megmu-
tatjuk a fiúkat, hátha éppen 
most kezdenek el nyerni! 
Bár hétfőn este a Debrecen 
elleni bajnoki lesz műsoron, 
az meg, mint tudjuk… Talán 
a Pécs ellen a Ligakupában 
vagy a kecskeméti találkozó 
jobban sikerül. Sűrű sport-
műsor lesz amúgy a Fehérvár 
TV-ben, hiszen a kosarasok 
is kétszer kerülnek képernyő-
re, szombaton a mindig várt 
Szolnok elleni bajnokival, 
bár az esélyeik e párharc-
ban jelenleg inkább olyan 
„vidisek”… És az európai 
kupa elődöntőjére készülő 
kézis lányaink is elkezdik a 
bajnoki rájátszást, a Fehérvár 
Tv-ben szerdán lesz a Vác 
elleni „ráhangoló”.   

Napfény, Vértes, Rock ’n’ Roll

kaiser tamás

Fontos, fontosabb

Nem néz könnyű hét elé a Fehérvár KC, hiszen előbb a 

bajnokságban a Váccal, majd szombaton az EHF-Kupában a 

dán Esbjerggel találkozik a csapat. 

Az alapszakaszban hetedikként záró FKC két bónuszponttal 
kezdi az 5-8. helyért vívandó rájátszást. Ez azt jelenti, hogy a 
Váccal és a Siófokkal szemben rögtön lépéshátrányba került a 
csapat, ennek megfelelően nagyon fontos lenne a jó rajt a Du-
na-parti együttes ellen. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, 
hogy igazán nagyot a gárda a nemzetközi porondon, jelesül az 
EHF-Kupában alkothat! Siti Beáta, a csapat edzője a Vörös-
marty Rádió Fehérvár Aréna című műsorában elmondta, hogy 
az EHF-kupa prioritást élvez. Ezzel együtt azonban kedden 
le kell győzni azt a Vácot, amelyet éppen az FKC búcsúz-
tatott a nemzetközi vizekről, de azt sem szabad elfelejteni, 
hogy Konkoly Csaba lányai az ősszel simán vitték el a két 
pontot a Köfémből. Kijelenthető: mindkét csapatot fűtheti a 
visszavágási vágy. Siti Bea abban a bizonyos interjúban beszélt 
a dánok elleni párharcról is. A szombati esbjergi „odavá-
gón” a csapat egyértelmű célja – és ez nem is kérdés – olyan 
eredményt elérni, amivel legalább nyitott marad a csata. Arra 
kevés esély mutatkozik, hogy az FKC már a kinti meccsen 
eldöntse a továbbjutást, elvégre az Esbjerg az orosz Dinamo 
Volgográdot kiütve került a legjobb négy köze, ami önmagá-
ban elismerésre méltó. Ugyanakkor megijedni sem szabad!

II. SzékeSfehérvárI 
UtazáS éS SzabadIdő 

kIállítáS 
hiemer rendezvényközpont,  

2014. április 12-13.

Nyitva tartás:  
naponta 10-től 17 óráig

a hiemer-ház báltermében mintegy 30 
kiállító bel- és külföldi turisztikai aján-
lataival ismerkedhetnek a látogatók.

az utazási irodák a rendezvényre idő-
zített előfoglalási kedvezményekkel 
várják az érdeklődőket.

a kiállítás megtekintése ingyenes, 
sőt minden látogató ősfehérvár vá-
roskártyát kap ajándékba.

Szervezők: lénia 2 kft.,  
 hiemer rendezvényközpont
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németh zoltán

Már csak álom a bajnoki cím

Elbukta a Debrecen elleni rangadót 

a Videoton FC, a 2-1-es vereséggel 

a sóstóiak gyakorlatilag lemondhat-

nak bajnoki álmaikról, miután tíz 

pontra nőtt hátrányuk legyőzőjükkel 

szemben.

Motiváltan, a támadójátékot 
felvállalva kezdte a bajnoki cím 
sorsát erősen befolyásoló rang-
adót a Videoton FC, és a 15. 
percben a vezetést is megsze-
rezte. A Sándor labdájával kilé-
pő Nikolics a kapust is elfektet-
ve talált be öt méterről. A Loki 
válasza sajnos nem késett sokat, 
a 25. percben a hazai védők 
asszisztálása mellett Szakály 
tört ki, a Vidi balszerencséjére 
a debreceni lövése Calatayudról 
Caneira sarkára, onnan pedig a 
kapuba pattant. A 37. percben 
már vezetett a DVSC, Morozov 
borzasztó gyenge lövése príma 
gólpassz lett, Máté néhány 

Hatalmas küzdelem volt a kicsiknél

Amikor még élt a remény: Nikolics gólja

Dévényi Tiborra 
emlékeztek

Vasárnap a Főnix-csarnokban rendez-

ték meg a Dévényi Tibor Utánpótlás 

Emléktornát és Öregfiúk Kupát. A 

MÁV Előre SC egykori klubelnökének 

emlékére szervezett tornán hat csapat 

részvételével több mint százhúsz 

fiatal kergette a labdát.

Vitathatatlan, hogy egykor 
sikeres klub volt a székesfehérvári 
MÁV Előre SC. Fennállásának 
legszebb időszakát Dévényi 
Tibor vezetése alatt élte meg, elég 
csak az élvonalbeli labdarúgó és 
röplabda szakosztályra gondolni, 
vagy a remek kézilabda együt-
tesre. Székesfehérvár és a Move 
Sport Kft. utánpótlás és öregfiúk 
focitornával tisztelgett az egykori 
elnök emléke előtt vasárnap a 
Főnix Sportcsarnokban. A viadalon 
két korosztályban (U-10 és U-11) 
léptek pályára az ifjak, illetve négy 
öregfiúk-együttes is megmérkőzött 
egymással. A torna megnyitóján 

Az örök példa

Nem hiszem, hogy a Volán 
Magyar Kupa-kudarca 
(nem megnyerni számukra 
egy hazai sorozatot két-
ségtelenül kudarc) az egész 
szezon átértékelését tenné 
szükségessé. Tény és való, 
nyolc év után kaptak ki a 
hajdan hatalmas rivális-
nak tekintett, kőkemény 
melóval megelőzött és 
lehagyott Dunaújvárostól 
a fehérváriak, és ez nem 
kellemes érzés szurkoló-
nak, vezetőnek. Nyilván 
a játékosoknak sem, akik 
alighanem túlzott maga-
biztossággal álltak ehhez 
a kupahétvégéhez. Mégis, 
az EBEL-rájátszásba 
jutást, a megharcolt győ-
zelmeket kár lenne utólag 
relativizálni, fontos lépések 
voltak. Ami miatt fáj a 
szívem, az a nem várt ve-
reség „időzítése”, mert azon 
a héten történt, amikor a 
magyar jégkorong egyik 
legnagyobbjára, a fehérvári 
sport legendájára emlé-
keztünk. Trófeával illett 
volna… Öt éve hagyott 
itt minket Kiscsicsó, ifjabb 
Ocskay Gábor, akinek 
hatalmas szíve nem bírta el 
a pályán töltött évek súlyát. 
Úgy elment ez az öt év, 
mintha egy perc lett volna, 
pedig mennyi minden 
történt azóta, csak a fehér-
vári hokiban! Az akkori 
gyerekek ma kulcsemberek 
lehetnek, de ehhez több 
kell a tehetségnél. Nézze-
nek néha fel a csarnokban 
arra a 19-es mezre, és ne 
feledjék: a kapitány életét 
a magyar hoki semmiből 
valamivé formálása töltötte 
ki. Meghalt, amikor éppen 
célba ért volna – nekik 
pedig kötelességük soha nem 
lejjebb adni, legyen szó 
nagy presztízsű EBEL-ről, 
vagy ujjgyakorlatnak hitt 
Magyar Kupáról.

somos zoltán

samu miklós

az oldalpárt

szerkesztette:

somos zoltán

lépésről terelte kapuba a labdát.
A hazaiak a szurkolók hangos 
tüntetése mellett vonultak 
pihenőre, a „kedves noszogatás” 
azonban hatástalan maradt, a 
Vidi fölényben, de kevés ko-
moly ziccert kialakítva játszott. 
A Debrecen ölte a játékot, 
óvta előnyét, ez pedig elég volt 
a győzelemhez. A vége 1-2. 
A hónapok óta formán kívül 
játszó Vidi hátránya már tíz 
pont a hajdúságiakkal szemben, 
ráadásul nyolc körrel a bajnok-
ság vége előtt két ponttal már 

a Győr is beelőzte a fehérvá-
riakat.
„Hiába készült a csapat egész 
héten nagyon keményen, olyan 
hibákat kínáltunk tálcán a Deb-
recennek, amiket ki is használt 
ellenfelünk. Nem az a gond, hogy 
nem készülünk fel rendesen, nem 
is azzal van probléma, hogy ki 
játszik és ki nem. Ez a futball, 
néha hiába dolgozol keményen, 
mégsem jönnek az eredmények” 
– értékelt a szurkolók által a 
lefújás után távozásra felszólí-
tott José Gomes vezetőedző. 
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Székesfehérvár polgármestere, 
Cser-Palkovics András kijelentette, 
ha valaki, Dévényi Tibor méltó rá, 
hogy ilyen tornát nevezzenek el 
róla. A nézők élvezetes és izgalmas 
összecsapásokat láthattak, részben 
hazai sikerrel: az U-10-es kor-
osztályban a Videoton együttesét 
senki sem tudta megszorongat-
ni. Az egy évvel idősebbeknél 

Ferencváros, Vasas, Vidi sorrend 
alakult ki. Egyéni elismerés is jutott 
a fehérváriaknak: a tízéveseknél 
Berki Marci a legjobb mezőnyjáté-
kos, Salacz Máté gólkirály lett. Az 
idősebbeknél Szemmer Alexander 
szerezte a legtöbb gólt. Az öregfiúk 
küzdelmeiben a Lázár Lovaspark 
diadalmaskodott a Vidi és a MÁV 
Előre előtt.
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Visszavágtak a Szuperkupáért az 
Acélbikák

Kencse Előd csíkszentimrei polgármester elmondta: a székely embert kemény 
fából faragták, de Szent István városa előtt megemeli kalapját

Supola (15) mindkét meccsen eredményesen játszott

kaiser tamás samu miklós

somos zoltán

Ezüstérem a Magyar Kupában Székelykapu-avató

A jó meccsen vereség, a rosszon győzelem

Sokan nem erre számítot-
tak, Székesfehérváron pedig 
egészen biztosan nem! A 
SAPA Fehérvár AV 19-től, 
mint a magyar jégkorongsport 
zászlóshajójától a legtöbben 
azt várták, hogy valameny-
nyi hazai sorozatot, amiben 
elindul, megnyeri.  Nos, a 
Szuperkupa összejött, az MK 
nem. Nem is nagyon szeretett 
volna utóbbi sorozatban részt 

Vasárnap délelőtt avatták fel az 

ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnoknál azt 

a székelykaput, melyet a székely-

földi Csíkszentimre helyi mestere 

faragott.

A szombati ünnepségen Kencse 
Előd, Csíkszentimre polgár-
mestere köszöntötte elsőként 
az eseményen megjelenteket. 
„A székelykapuval idehoztuk 
Székelyföldet Székesfehérvárra, 
az ifjabb Ocskay Gábor Jégcsar-

A két idegenbeli mérkőzésből egy si-

kerrel jött ki az Alba Fehérvár a héten 

– talán meglepő, hogy Pakson tudott 

nyerni. Pedig igazából nem játszott 

jól, ellenben Kaposváron helyenként 

igen. Ott mégis kikapott.

Ilyen a sport, és mondhatnánk 
egyéb közhelyeket is: az ellenfél 
is a pályán van, olykor a keve-

nokhoz. A jégkorong összekapcsolt 
bennünket.”
A kaput készítő Antal Tibor 
faragómester harminc éve végzi 
mesterségét. „A sport és a népmű-
vészet útja összetalálkozott, és a 
népművészet fejet hajt az elhunyt 
jégkorongozó, ifjabb Ocskay Gábor 
előtt” – közölte Antal Tibor.
Az avatóünnepségen Cser-Palko-
vics András polgármester zárta a 
beszédeket. „Fontos végiggondolni, 
hogy ez a kapu miként kapcsolja össze 
a kultúrát és a sportot, valamint a 
határon túl és innen élő magyarokat.”
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venni a csapat, de ehhez túl 
kellett volna jutni az EBEL-
ben a Bolzanon. Ezzel együtt 
abszolút favoritként állt oda 
a Magyar Kupára a Volán, 
a péntek esti, dunaújvárosi 
meccsen azonban jött a pofon! 
A válogatottból kihagyott 
korábbi fehérvári kedvenc, 
Ladányi Balázs vezetésével 
4-1-re nyertek az Acélbikák, 
amivel el is dőlt, hogy az idén 
nem a koronázóvárosba kerül 
a trófea. A vereség másnapján 
a klub közleményben jelezte, 
hogy a zakó komoly pénzükbe 
kerül a játékosoknak, jelesül a 
havi juss húsz százalékába. Az 
összeggel a Volán a szurko-
lók utaztatását finanszírozza 
majd, valamint a Szent György 
Kórház gyermekosztályát 
támogatja az egyesület. A csa-
pat ugyan megnyerte a Fradi, 
valamint a Miskolc elleni 
két hátralévő meccsét, de a 
kupaarany idén Dunaújvárosba 
került.

sebb több, stb… Pakson két ren-
geteget hibázó csapat csatájából 
a fehérváriak jöttek ki jobban, 
mert komoly hátrányban sem 
adták fel, és védekezésükkel el-
bizonytalanították az esélyesebb 
hazaiakat. Rengeteg volt a rossz 
dobás mindkét oldalon, hosszab-
bítással együtt is csak 137 pont 
esett (71-66 az Albának). Nem 
most szeretett bele a sportág-
ba, aki először látta. De a nagy 

küzdelem és a siker kárpótolta a 
mieink híveit, akik a győzelem 
önbizalom-növelő hatásában is 
reménykedtek. Hiszen szom-
baton újabb nehéz meccs várt 
Supoláékra Kaposváron. És 
tényleg, sokkal hatékonyabban 
játszott az Alba, már félidőre 
majdnem ötven pontot szer-
zett, tehát jobbnak tűnt, mint 
Pakson. Csak éppen jobb volt az 
ellenfél is. Ebből egy élvezetes 

meccs kerekedett. Sajnos a vé-
gén ismét kiderült, hiányzik egy 
igazi vezér a Frade-csapatból: 
amíg a másik oldalon a horvát 
Puljko tripláival eldöntötte a 
meccset, nálunk nem volt, aki 
felvállalta volna a legfonto-
sabb dobásokat. Így 101-93-as 
vereség lett a vége, jó meccsen. 
De hogy mi jobb: rossz meccsen 
nyerni vagy élvezhetőn kikapni 
– költői kérdés…
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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	

– Gyilkosság 
telefonhívásra – 
am. sorozat (12) 

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

17:35 Hitünk és életünk - ism.
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 Videoton FC – 

Debrecen labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
22:45 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 01. 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 Kortárs Nyugdíjas 

Ki mit tud? Gála 
I. rész – ism. 

22:20 Jó estét, Fehérvár! - ism.
23:05 Képes hírek

2014. 04. 02. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
10:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:40	 Fehérvár	KC	–	Vác	női	
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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 Bajnokok városa 
- sportmagazin   

20:15 Hírek
20:20 Videoton FC - Pécsi 

MFC labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

22:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
22:45 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 03. 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 Alba Fehérvár – 

Kecskemét kosárlabda 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 04. 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, Sportpercek

19:25	 Köztér	–	közéleti	
magazin

20:00 Honvéd7 – 
honvédelmi magazin

20:15 Hírek
20:20 Kortárs Nyugdíjas 

Ki mit tud? Gála 
II. rész – ism.  

22:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:05 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 05. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10	 Köztér	-	ismétlés
17:45 Honvéd7 - ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

Partygilr – am. 
sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Szolnoki Olaj – Alba 
Fehérvár kosárlabda 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

21:55 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

22:15 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 06. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:10 Kecskemét - Videoton 
FC labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

18:00 VÁLASZTÁS 2014  
00:00 Képes hírek

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. március 31-től április 6-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:

április 6. 18.00 VÁLASZTÁS 2014 – a Fehérvár Televízió élő műsora. Három helyszínről folyamatosan élőben jelentkeznek 
munkatársaink, de a pártok helyi választási központjaiból is bejelentkeznek riportereink. Exit poll-adatokkal, 
elemzésekkel, szakértő vendégekkel várjuk a fehérváriakat, de a helyi és országos részeredményekről – és 
remélhetőleg a véglegesnek mondható eredményekről is – tájékoztatjuk a nézőket. Stúdiónkba várjuk a 
választáson induló és a győztes jelölteket, a pártok képviselőit, hogy velük értékeljük az eredményeket.

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


