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Május 12-én Cser-Palkovics 
András polgármester és 
Mészáros Attila ifjúsági 
tanácsnok jelenlétében 
mutatták be a Kaptár Ifjú-
ságszakmai Füzetek ötödik 
és hatodik részét a Menta 
Caféban. A két friss kötet 
szerzője egyaránt Domo-
kos Tamás szociológus, 
ifjúságkutató. A sorozat 
egyes darabjaihoz a Kaptár 
Ifjúsági és Prevenciós 
Irodában juthatnak hozzá 
az érdeklődők a Fehérvári 
Civil Központban (Rákóczi 
u. 25.).

Lakossági fórum a vasútállomás 
felújításáról
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt., a kivitelező SDD kon-
zorcium, valamint a Thales Austria 
GmbH és a Dunántúli Távközlési 
és Biztosítóberendezési Építő Kft. 
lakossági fórumot tart május 21-én 
18 órától a Vörösmarty Művelődési 
Házban (Kaszap I. u. 6.). Témája: 
a vasútállomás és a vágányhálózat 
felújítása.

Ráchegy-Búrtelep-Köfém, 
Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
Lakossági fórumot tart május 22-én 18 
órától a Kodály Zoltán iskolában (Béke 
tér 4.). A fórumon részt vesz Cser-Pal-
kovics András polgármester, Kovács 
Zsolt r. alezredes, városi rendőrkapi-
tány, Steigerwald Tibor, a Depónia 
Kft. ügyvezető igazgatója, Bozai 
István városgondnok és Nagy Zsolt, a 
Polgármesteri Hivatal Közlekedési és 
Közműellátási Irodájának vezetője.

Képviselői 
programok

A múlt heti vihar előtti napon fejez-

te be a kivitelező a Berényi úton, 

a benzinkúttal szemközti területen 

a belső szervizút régóta tervezett 

aszfaltozását. 

Az ingatlanok vízbekötésének 
cseréje és több más közműki-
váltás után került rá a murvás 
útalapra az aszfalt. A szer-
vizút közepén egy széles, be 
és kikanyarodásra is alkalmas 
útcsatlakozást építettek, így 
remélhetőleg megszűnik a 
füvön és a padkán át a Berényi 
útra való kihajtás.
A mostani útépítés mellett 
számos fejlesztés valósul meg 
a közeljövőben a környéken: 
a Berényi úti orvosi rendelő 
mögött csapadékos időben 
problémát jelent, hogy a mur-
vás parkoló és az útburkolat 
között nagy pocsolya alakul 
ki. Ennek rendbetétele és a 

Elkészült a Berényi úti szervizút
Bácskai GerGely

A héten várhatóan befejeződik a Mikes Kelemen utca felújítása, május végé-
re pedig végeznek a Karinthy és a Lövölde utca, továbbá a Sziget és a Tolnai 
utca felújításával is.

Május 25-én választjuk meg öt 

esztendőre az Európai Parlament 

új képviselőit. Magyarország 21 

képviselőt delegál, akiket a listát 

állító pártokra adott szavazattal 

választhatunk meg.

A listát állító pártok a lis-
ta leadásának sorrendjében: 
MSZP, Fidesz–KDNP, Jobbik, 
Együtt-PM, Demokratikus 
Koalíció, LMP, SMS, A Haza 
Nem Eladó.
Aki nem a lakóhelyén kíván 
szavazni, az május 23-án 16 
óráig adhatja be átjelentkezési 
igényét.
Mozgóurnát május 23-án 16 
óráig a választási irodától, 
illetve május 25-én, a szavazás 
napján 15 óráig a szavazókör-
ben kérhetnek írásos formában.
Az EP-választáson érvényes ok-
mányokkal lehet csak igazolni 
a személyazonosságot, illetve a 
lakhelyet vagy személyi számot.

Nyugdíjas rendezvények valamint 

szociális és esélyegyenlőségi progra-

mok megvalósítására lehet pályázni 

május 23-ig az önkormányzatnál, ösz-

szesen öt és fél millió forint értékben.

Programszervezésre pályázhat-
nak a nyugdíjas szervezetek. A 
felosztható keretösszeg egymil-
lió forint. Ezen kívül szociális 
és esélyegyenlőségi rendezvé-
nyek, feladatok székesfehérvári 
megvalósítására nyílik lehető-
ség összesen 4,5 millió forint 
erejéig. A pályázatokat egy-egy 
példányban, kétféle módon kell 
benyújtani 2014. május 23-án 
pénteken 12 óráig: e-mail-ben 
a civil@pmhiv.szekesfehervar.
hu címre kell elküldeni, továbbá 
nyomtatott, eredeti példányban 
személyesen vagy levélben, zárt 
borítékban, formanyomtatvá-
nyon kell eljuttatni a Polgár-

A hétvégén EP-választásÚjabb pályázati 
lehetőségek civileknek naGy zoltán péter

Gáspár péter

szintek kialakítása is hamaro-
san megtörténik, de a kivite-
lező elkezdte a Nefelejcs utca 
burkolatának a teljes felújítását 

is. A rossz állapotú útra új 
kopóréteg kerül, valamint a tö-
redezett járdaszakaszok cseréje 
is megtörténik.
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mesteri Hivatal Civil, Ifjúsági és 
Sportirodájára (8000 Székesfe-
hérvár, Városház tér 1., fsz.3.). 
A részletes kiírás a http://civil.
szekesfehervar.hu weboldalon 
olvasható, ahonnan letölthetők 
a szükséges formanyomtatvá-
nyok is.

A választás Magyarországon 
reggel 6 órától este 19 óráig 
tart. Kampánycsend nincs, de 
a szavazóhelyiségek 150 mé-
teres környezetében kampány-
tevékenységet nem szabad 
folytatni, illetve a választás 
napján plakátokat, hirdetmé-
nyeket nem lehet kitenni. A 
19 órai zárás után kezdődik 
meg az urnák bontása és a 
szavazatok számlálása. Mind-
ezek ellenére este 23 óráig 
nem lehet se részeredménye-
ket, sem közvélemény-kuta-
tási eredményeket közölni, 
ugyanis a dél-olaszországi 
szavazókörökben ekkor zárják 
a szavazást. Az EP-válasz-
tással kapcsolatos jogszabály 
kimondja, hogy az utolsó urna 
zárásáig részeredményeket 
vagy kutatási eredményeket 
közölni nem szabad. Valószí-
nűsíthető, hogy 23 óra után 
már végeredményhez közeli 
adatokat közölhet a Nemzeti 
Választási Iroda.
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A 2013-as Szent István Emlékév fő 

üzeneteinek továbbvitelével meg-

kezdődött a felkészülés a következő 

jeles jubileumra, a 2022-es esztendő-

re, az Aranybulla kihirdetésének 800. 

évfordulójára. Mindezt egy héttel 

ezelőtt ünnepélyes zászlóavatás 

nyitotta meg az Aranybulla emlék-

műnél. Így ezentúl két lobogó jelzi 

már messziről a városba érkezőknek, 

hogy a több mint ezer éves történe-

lemmel rendelkező királyi koronázó 

város máig hűen őrzi hagyományait.

A Csúcsos-hegyen találha-
tó emlékműnél ünnepélyes 
keretek között avatták fel a 
zászlókat. Több száz érdeklődő 
jelenlétében Cser-Palkovics 
András polgármester méltatta 
a II. András által kibocsájtott 
Aranybulla jelentőségét. „Ez 
a program is egy olyan esemény, 
ami tovább erősíti a Fehérvár-
tudatot, a városhoz való kötődést. 
Az ország történelmi főváros-
aként megtisztelő kötelességünk 
elődeink emlékének ápolása, 
múltunk értékeinek megőrzése. 
Szent István, majd II. András 
Székesfehérváron tette le azokat 
az alapokat, melyek meghatá-
rozták a magyarság történetét 
és szerepét Európában. Mi itt, 
Európa közepén sokszor és sokat 
adtunk a magyar kultúrán, 
értékeken keresztül Európának 
is. Többek között 1222-ben a 
második írott alkotmányt. Az 
Aranybulla emlékmű Fehérvár 
egyik szimbóluma. Jelképezi Szé-
kesfehérvár történelmi főváros 
szerepét, és azt, hogy mi az ebből 
fakadó felelősséget tudatosan 
felvállaljuk. A két lobogó mától 
jelzi azt is a városba érkezőknek, 
hogy a koronázó város szertettel 

Zászlók az Aranybulla emlékműnél
látrányi viktória

A Csúcsos-hegyen található Aranybulla emlékműnél ünnepélyes keretek 
között avatták fel a zászlókat
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fogadja őket, de elvárja az ebből 
adódó tiszteletet is. Ez az, amit a 
2013-as Szent István Emlék-
évben megfogadtunk. De ezek a 
zászlók felkiáltójelek is egyben! 
A saját felelősségünkre és annak 
vállalására intenek. Emlékeztes-
sen ez bennünket, fehérváriakat 
arra, hogy van feladatunk a 
következő esztendőkben, hogy 
2022-ben méltó módon emlékez-
hessünk elődeink nagy tettére.” – 
mondta a polgármester.
A Corpus Rézfúvós Quartet 
fanfárját követően Hor-
váth Gergely előadóművész 
részleteket olvasott fel az 
Aranybulla szövegéből, majd 
Kelemen István, a Vörösmarty 
Színház színművésze szavalta 
el Babits Mihály Hazám című 
versét. Ezt követően zene 
kísértében vonták fel a nemzeti 
és a városi zászlót a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság katonái. A két 
lobogó mellé a közeljövőben 
egy harmadik, az Aranybulla 
pecsétjét már messziről hirdető 

zászlót is készíttet a város. 
Mind az emlékműnek, mind 
a törvénygyűjtemény pecsét-
jének szimbolikus jelentősége 
van. A Magyar Köztársaság 
Alkotmánybíróságának tagjai 
talárjuk felett viselik láncukon 
az Aranybulla pecsétjének egy 
másolatát. 

Tudta-e?

Érdekességek az emlékműről

A hagyomány szerint a mai Csú-

csos-hegyen hirdette ki II. András 

király 1222-ben a nevezetes 

törvénygyűjteményt, a királyi 

birtokon lakó népesség jogait és 

a nemesi kiváltságokat évszáza-

dokra rögzítő Aranybullát.

Az első Aranybulla emlékművet, ami egy obeliszk volt, 1922-ben emelték 

a mai helyén, ahol a hagyomány szerint II. András hétszáz évvel koráb-

ban kihirdette az első magyar alkotmányt. Az emlékmű a világháborúban 

megsérült, így 1950-ben eltávolították. 1970-ben az emlékhelyre egy 

szovjet tankot állítottak. Hivatalosan a városért vívott második világhá-

borús harcokra, a valóságban inkább az 
‚
56-os forradalom eltiprására 

emlékeztetett. A Rétfalvi Sándor által 1972-ben készített mészkő emlék-

mű a Csúcsos-hegy tetejére 1990-ben került. Az emlékművön az alábbi 

szövegrészlet olvasható: „Méltó szolgálattal szerzett birtokából soha 

senki meg ne fosztassék.” 

Az Aranybulla
Az Aranybulla szűkebb értelem-

ben a II. András magyar király 

által 1222-ben Székesfehérvá-

ron kiadott, aranypecséttel el-

látott királyi dekrétum. Tágabb 

értelemben az aranybulla szó 

azt az arany pecsétet jelenti, 

mellyel a magyar királyok - III. 

Bélától kezdődően -  megerő-

sítették fontosabb okmányai-

kat. II. András Aranybullája a 

magyar történeti alkotmány 

egyik legfontosabb törvénye-

ként a megszületését követő 

későbbi századokban hivatko-

zási alap volt a rendi szabadság 

védelmében.
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További részletek a kiállításról kedden 19 óra 15 perckor a Fehérvár 
Televízió Paletta kulturális híradójában.

A világjáró hermannosokkal 
megismerkedhetnek a Fehér-
vár Televízióban. Hamarosan 
láthatják a hangverseny közve-
títését felvételről.

Tipp

Tipp

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Ismét lubickolt a sikerben Re-
zső, az aranyhal. A X. Göcsej 
Filmszemlén ugyanis a Szabad 
Színház és a Fehérvár Média-
centrum közös produkciójában 
készült Láthatás című rövid-
film elhozta az első helyezést 
a filmetűd kategóriában. Ezzel 
az aranyhal főszereplésével 
készült film már a harmadik 
díjat söpörte be 2013 óta. A  
társulat és a Fehérvár Média-
centrum másik, Tükröződések 
című filmje is díjazott lett. 
A kisjátékfilm kategóriában 
második hellyel jutalmazták. A 
fesztivál zsűrijében olyan neves 
szakemberek szerepeltek, mint 
Koltay Gábor filmrendező, 
Halmy György filmrende-
ző és Medveczky Balázs, az 
MTV Zrt. vezérigazgatója. A 
versenyen filmetűd kategóriá-
ban különdíjas lett a fehérvári 
Comenius Filmstúdió is.

A fehérvári képzőművészek fantázi-

áját is megmozgatta a nyakkendő. 

Ruhadarab, divatkellék, maszkara 

vagy esetleg ennél több, valami más? 

A Székesfehérvári Művészek Társasá-

ga idei tárlatának a központi témája 

a nyakkendő. A kiállítás péntek óta 

látogatható a Pelikán Galériában.

Ha az enciklopédiát fellapozzuk, 
a nyakkendő címszó alatt ezt 
olvashatjuk: „…dekoratív célból 
viselt hosszú ruhadarab, melyet 
a nyak köré tekernek, általában 
az inggallér alá bújtatnak és elöl 
nyakon kötnek meg. Változatai 
közé tartozik az ascot nyakkendő, 
az amerikai (bolo) nyakkendő, a 
cipzár nyakkendő, a kravátli és a 
csíptethető nyakkendő (clip-on tie). 
Hagyományosan a nyakkendőt 
begombolt inggallérba illesztve 
viselik. A nyakkendőcsomó a két 
gallérszárny között helyezkedik 
el…”  A tárlaton azzal is szem-
besülhetünk, hogy a nyakkendő 
nemcsak egy ruhadarab, hanem 

A Hermann László Zeneiskola ebben 

a tanévben ünnepli fennállásának 

századik évfordulóját.  Ebből az alka-

lomból hívták életre a Hermann 100 

koncerteket. A sorozat záróakkordja-

ként Világjáró hermannosok címmel 

a Városháza Dísztermében adtak 

hangversenyt. 

A koncerten Enyedi Ágnes, Dr. 
Lakatos János, Bicsák Mátyás, 

Nyakkendő vagy valami más

Világjáró hermannosok

A világjáró hermannosok hangversenye a városházán

Nyaktekerészeti mellfekvenc – variációk egy témára a fehérvári képzőművészektől

valami más, sokkal több annál. 
Lehet álca, lehet valóság. Jelké-
pezheti a hatalmat, de például 
azt is láthatjuk, milyen lehet 
egy elzárt kert klubtagoknak. 
Humoros nyakkendő-variációk 
tárulnak a látogató elé egy vide-
óban. Kerülhetünk kutyaszorító-

ba is, de azt is láthatjuk, milyen 
lehet a bedaráló.
A nyakkendő önállósította 
magát, színekben, formákban 
és gondolatokban született újjá 
a fehérvári képzőművészeknek 
köszönhetően. A tárlat június 
20-ig látogatható.
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Rumy Balázs és Tóka Ágoston 
mutatkozott be a híres-neves ta-
nítványok közül. Enyedi Ágnes a 
Tázló együttes énekese, sok éven 
át Vakler Anna tanítványa volt. 
Első önálló albuma 2010-ben 
jelent meg Gerlemadár szerel-
mével címmel. Dr. Lakatos János 
belgyógyász és kardiológus szak-
orvos cselló tanulmányait negy-
venhárom évvel ezelőtt kezdte a 

székesfehérvári zeneiskolában. 
27 éve a Budapesti Monteverdi 
Kórus tagja és állandó cselló 
kísérője. Alapító tagja a Bo-
lyai Vonósnégyesnek. Számos 
európai országban lépett fel 
kamarazenével, cselló kísérőként 
és szólóban is. Bicsák Mátyás 
kilencévesen kezdett fuvolázni 
a Hermann László Zeneisko-
lában. Kitüntetéssel szerezett 
fuvolaművész-tanár diplomát. 
Ösztöndíjasként két évet a 
Müncheni Zeneművészeti Főis-
kolára járt. 2009-ben próbajáték 
útján felvették a Wiesbadeni 
Állami Operába, amelynek 2010 
óta első szólófuvolása. Bemutat-
kozott a nagyérdeműnek Rumy 
Balázs klarinétművész is, aki 
zenei tanulmányait szintén a 
fehérvári zeneiskolában kezdte. 
Középiskolai évei után a Zene-
akadémián tanult, majd genfi és 
weimari képzéseket követően 
a New York-i Juilliard School-
ba járt. A Carnegie Hallban 

2013-ban debütált. Jelenleg 
a Budafoki Dohnányi Ernő 
Szimfonikus Zenekar tagja és a 
Zeneakadémia doktori iskolájá-
nak hallgatója.
A Díszteremben tartott hang-
versenyen Tóka Ágoston is 
bemutatkozott. A fiatal zenei 
tanulmányait hatéves korában a 
székesfehérvári zeneiskolában 
kezdte. A Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem orgona 
szakos hallgatója volt. 2012-ben 
Köztársasági Ösztöndíjat, 2013-
ban Junior Prima díjat kapott. 
Rendszeresen fellép szólistaként, 
orgona- és zongorakísérőként, 
valamint barokk zenei együtte-
sekben continuo-játékosként.
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Filmes sikerek
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Tudjon meg még többet a kiállításról! A Fehérvár TV Paletta kulturális 
magazinjában kedden 19 óra 45 perctől vegyenek részt Önök is egy 
„tárlatvezetésen” A szentek titkai című kiállításon!

Tipp

Megnyílt A szentek titka című 

kiállítás a Székesfehérvári Egyház-

megyei Múzeumban. A tárlat közel 

negyven szent, boldog és tiszteletre 

méltó személy életét mutatja be 

festményeken, szobrokon, filmen, 

fotókon és multimédiás installációk 

segítségével.

Az utóbbi években a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeum kiállításai a szentek 
tiszteletével foglalkoztak. 
Idén a múzeum új kiállítása a 
szentek életét hozza közel a 
látogatókhoz. A szentek titka 
című kiállítás közel negyven 
szent, boldog és tiszteletre 
méltó személy életét mutatja 
be. „Madridból, Lisieux-ből, 
Dijonból, Torinóból, Rómából is 
kaptunk felvételeket a mostani 
tárlathoz. Nagy megtiszteltetés-
nek tartom, hogy a jogtulajdo-
nosok hozzájárultak a világhírű 
fotográfus, Yousuf fényképeinek 
felhasználásához a Székesfehér-

Szentek titka a múzeumban

A szentek titka című kiállításon a múzeum épületében először látható Szent 
Gellért Székesfehérváron őrzött sípcsontereklyéje, amit Simor János herceg-
prímás 1870-ben adományozott szülővárosának

Az első gondolatom az volt, ha 

valamikor újra találkozunk, megkér-

dezem, miként éli meg a Kékes TV 

1958-as időszakából indulva a mai 

full HD-s világot? Tettem volna ezt 

azért, mert számomra Vitray Tamás 

ugyanolyan, mint amikor az első 

olimpiáját közvetítette. Csendes, 

szelíd iróniával, bölcs gondolatokkal, 

mosolygós arccal érkezett a Viktória 

Rehabilitációs Központba is. 

Tizenkilenc díjat kapott, tizenkét 
nyári olimpiáról tudósított. Ennek 
tükrében elégedett a pályafutásával?
Mindig tudtam az életemben, 
hogyan tovább. Mindig ugyan-
azt csináltam. A sport az életem 
része volt és marad is. Tudnék 
panaszkodni is, de nem teszem, 
hiszen jószerivel mindent 
megéltem és megértem, amit 
ezen a pályán a korai időszakban 
induló ember elképzelhetett. Azt 
tehettem egész életemben, ami a 
mániám.

A sport az életem része

Vitray a Viktória Rehabilitációs 
Központban

vakler lajos

A Közép-dunántúli Regio-
nális Innovációs Ügynökség 
kiemelt hangsúlyt fektet a 
régióban található elzárt, 
falusias környezetben fekvő 
települések fejlesztésére, és a 
helyi közlekedési és gazdasági 
viszonyok feltérképezésére. A 
SY_CULTour elnevezésű pro-
jekt keretében lehetőség nyílt 
a régió hátrányos helyzetű 
kistérségeinek turisztikai és 
idegenforgalmi adatbázisá-
nak elkészítésére olyan szem-
pontok alapján, hogy azok 
megfelelő menedzsment és 
alulról jövő kezdeményezések 
által aktívan hozzájárulhas-
sanak a közösségek életszín-
vonalának emelkedéséhez és 

a helyi gazdasági folyamatok 
élénkítéséhez. A téma iránt 
mélyebben érdeklődőknek 
pedig lehetőségük van szak-
mai anyagaik megosztására, 
letöltésére, turisztikai érték-
menedzsmenttel kapcsolatos 
beszélgetések lebonyolítására 
az általunk fejlesztett virtuá-
lis kamara segítségével.
Amennyiben többet szeret-
ne tudni az általunk végzett 
munkáról, látogasson el a 
SY_CULTour projekt hon-
lapjára, ahol nemzetközi jó 
gyakorlatokkal is megismer-
kedhet, vagy keressen minket 
közvetlenül elérhetőségeink 
egyikén és kövessen minket a 
Facebook-on is!

Összefogással a turisztikai értékekért

A projekt a South East Europe Program keretében az Európai Unió és  
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

www.kdriu.hu www.sycultour.eu

vári Egyházmegyei Múzeum 
kiállításán.” – mondta el a 
Fehérvár magazinnak Smohay 
András múzeumigazgató. Az 
új tárlat izgalmas látványele-
mekkel, érdekes újításokkal 
mutatja be a Katolikus Egyház 
kétezer éves hagyományát, és 

azoknak az életét, akiket az 
egyház különösen tisztelt. A 
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nyitó ünnepségen köszöntőt 
mondott Spányi Antal megyés-
püspök, aki hangsúlyozta, hogy 
a kiállítás szentjei az ezeréves 
keresztény magyar múltat és 
a kétezer éves keresztény ha-
gyományt képviselik. „Életükkel 
azt keresték, hogyan tudnak 
eljutni Istenhez. Példájukkal azt 
mutatták, hogy Istenhez eljutni 
az embereken keresztül, a feleba-
ráti szeretet segítségével lehet.” – 
emelte ki a megyéspüspök.
A kiállítást a Fehérvárhoz ezer 
szállal kötődő Kubik Anna 
Kossuth-díjas színművész aján-
lotta a közönség figyelmébe. A 
nagyszabású tárlat a tervek sze-
rint 2016 nyaráig látogatható a 
Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeumban.

Önhöz köthető az első magyar talk-
show, és azok a beszélgetések, ame-
lyek példát mutattak az új generációs 
televíziós műsorvezetőknek is.
Szerencsére vannak még kol-
légák, akik ugyanezt csinálták 
a rádióban és a televízióban is. 
Hozzáteszem, ezek a műsorok 
az angol mintát követték a 
kezdet kezdetén, hiszen az a 
hangnem, amit mi választottunk, 
a lehető legegyszerűbb volt. Mi 
lehet annál szebb, minthogy két 
ember, akik kölcsönösen tisztelik 
egymást, megosztják gondolatai-
kat a közönséggel?

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló



6 KÖZÉLET 2014. május 19.FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

naGy zoltán péter

csima veronika

A feladatom az lett volna, hogy 

tudósítást írjak a Fehérvári Vers-

ünnep csíki változatáról, amelyen 

testvérvárosunk gyermekei mondták 

el az általuk választott verseket. 

Ott voltam, láttam és hallottam, az 

a tudósítás mégsem most születik 

meg. Üzenetet kapott minden 

fehérvári nyolcszáz kilométerről, 

Gyimesfelsőlok Hidegségpatakából 

egy tizenkét éves kislánytól.

Föcze Éva Dsida Jenő Édes-
anyám keze című versét 
mondta el, aztán csend ült a 
csíki iskola termére. A zsűrinek 
mondani kellett volna valamit, 
hogy értékelje az előadást, de 
nem a szavakkal küzdöttek, 
hanem a torokban megdagadt 
gombóccal. A zsűri egyik fehér-
vári tagja csak annyit mondott: 
hadd öleljelek meg!
Évike csángó kislány, aki a 
gyimesfelsőloki iskolából jött 

Vasárnap Börgöndön Repülő Majálist 

rendezett az Albatrosz Repülő 

Egyesület. A huszonöt éves szervezet 

mozgalmas, eredményekkel teli, 

eseménydús esztendőket tudhat maga 

mögött. Az Albatrosz-tagok rengeteget 

tettek azért, hogy eljuthassanak oda, 

ahol ma tartanak.

1989. május 16-án tíz fővel ala-
kult meg az Albatrosz Egyesület 
Székesfehérváron. A semmi-
ből teremtették elő a repülés 

Föcze Évike kisöccsével, Zsoltival

Az oklevél átvétele után egy hatalmas tortát fogyasztottak el a tagok és a 
nézők közösen

Veres Zoltán műrepülő bajnok bemutatója ismét nagy sikert aratott

Üzenet Hidegségpatakáról

Huszonöt éves az Albatrosz Repülő Egyesület
feltételeit. Rengeteg nehézséget 
áthidalva, sok munkával érték el 
azt, hogy ma már száz főre emel-
kedett a tagok száma. Vannak 
köztük elismert ejtőernyősök és 
pilóták, minősített oktatók. Nem-
zetközi sikerekkel is büszkélked-
hetnek, világbajnoki bronzérmes 
és magyar bajnok is van az egye-
sület tagjai között. Szilády Dezső, 
az egyesület elnöke elmondta, 
hogy ezt a fejlődést a repülők és 
az ejtőernyősök önzetlen munkája 
eredményezte. Az elmúlt huszon-
öt év alatt mindenki ingyen tette 

a dolgát. Szilády Dezső nem-
csak a tagoknak, hanem a város 
önkormányzatának is köszönetet 
mondott a támogatásért. Brájer 
Éva, Székesfehérvár alpolgár-
mestere is köszöntötte az ünnep-
lő egyesületet: „Székesfehérvár 
önkormányzata nevében szeretnék 
gratulálni az Albatrosz Repülő 
Egyesületnek a 25 év eredménye-
ihez! Kívánom mindnyájunknak, 
hogy a szerencse a jövőben a 
racionalitás talaján állva a sportre-
pülés jövője mellett Székesfehérvár 
egészének is kedvezzen.”

Cser-Palkovics András az évfor-
duló alkalmából polgármesteri 
elismerő oklevelet adományozott 
Szilády Dezsőnek, amit képvise-
letében Brájer Éva alpolgármester 
adott át.
A nap folyamán volt helikopteres 
és ejtőernyős bemutató, gyermek-
programok, de a látogatóknak 
lehetőségük volt sétarepülésre is. 
A nap egyik fő attrakciója Veres 
Zoltán Európa-bajnok műrepülő 
bemutatója volt, aki mintegy húsz 
percen keresztül látványos elemek-
kel szórakoztatta a közönséget.
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harminc kilométert, hogy versét 
Csíkszeredában elmondhassa. 
A verseny után elmentem oda, 
ahol a kislány éli mindennap-
jait. Hidegségpatakát a lágyan 

emelkedő hegyek övezik, a 
szaladó felhők takarják, és a 
munka kérges keze tartja élet-
ben. Ez a kislány minden reggel 
a Nappal ébred, megeteti az 

állatokat, húgának és öccsének 
elkészíti a tízórait, aztán megy 
az iskolába. Délután ő főz, 
takarít – mondják, már most 
nagyon anyásan viselkedik. 
Évike elmesélt egy történetet 
édesanyjáról: „Megműtötték a 
fogát, de nem tudták, hogy baba 
készült jönni a világra. Azt 
mondták édesanyámnak, hogy ne 
tartsa meg a gyermeket. De ő úgy 
felelt, ha félszeg is lesz, de Isten 
adta. Most ő az én öcsém, akinek 
semmi baja.”
A kislány szavait hallgatva 
megkérdeztem, mit üzen a 
távoli fehérváriaknak. Évike így 
válaszolt: azt üzenem minden-
kinek, hogy köszönje meg a jó 
Istennek, hogy van édesanyja!
Ezt a törékeny kislányt a Fe-
hérvár Televízióban hallhatjuk, 
láthatjuk csütörtökön, a 19.45-
kor kezdődő Együtt című 
családi magazinban. Sokan ka-
punk tiszta, egyszerű válaszokat 
egy csángó gyermektől.
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A tizenötödik évforduló kapcsán nyereményjátékkal lepi meg vásárlóit az 
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Az Alba Plaza Bevásárlóközpont 

idén ünnepli 15. születésnapját. Ez 

alkalomból nagyszabású nyere-

ményjátékot és akciót is hirdetett 

az üzletközpont az Ivanics-csoporttal 

és a Fehérvár Médiacentrummal 

karöltve. 

A Nagy Jubileumi Nyeremény-
játék május 9-én kezdődött, és 
öt héten át tart. Aki 2014. június 
14-ig a matricával megjelölt 
üzletekben ötezer forint felett 
vásárol, nyereményszelvényt kap, 
mellyel megnyerheti a tizenöt 
értékes ajándékcsomag egyikét, 
vagy a fődíjat, egy Hyundai i10-
es személyautót.
A születésnaphoz kapcsolódóan, 
a társadalmi felelősségvállalás 
jegyében a két cég rajzpályázatot 
is hirdetett, melynek díjaként a 

szaBó miklós Bence

Egy autó a főnyeremény

Fejér Megyei Gyermekotthon 
lakói ellátogathatnak a Veszpré-
mi Állatkertbe.

„Székesfehérvár városának két 
olyan meghatározó cége fogott 
össze egy játék érdekében, melyek 

nem csupán hirdetési partnerei a 
Fehérvár Médiacentrumnak, de 
számos társadalmi aktivitásban 
is dogoztunk már együtt. Fontos 
számunkra, hogy az olyan öröm-
teli pillanatokban is támogassuk 
partnereinket, mint a 15 éves 
születésnap, így ezúttal sem volt 
kérdés, hogy csatlakozunk-e a 
kezdeményezéshez.” - mond-
ta a Fehérvár Médiacentrum 
ügyvezető igazgatója, Hagymásy 
András.
A nyereménysorolás június 
14-én, az Alba Plaza nagysza-
bású jubileumi Nyárköszöntő 
rendezvényén lesz, ahol színvo-
nalas programokat, sztárfellépő-
ket is láthatnak az érdeklődők, 
és persze megtudják azt is, kik 
lesznek azok a szerencsések, akik 
megnyerik az értékes ajándékok 
valamelyikét, nem utolsó sorban 
a személygépkocsit.
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az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Hildesheim Péterné évek óta tanulja és gyakorolja a keleti gyógyászat 
tudományát

A hagyományos, nyugati orvoslás 

egyre hatékonyabb. Napról napra 

fejlődik az orvostudomány, egyre 

bonyolultabb műtéteket hajtanak 

végre modern technológiákkal. Az 

operációk biztonságosabbak, a kór-

házakban töltött idők lecsökkentek. 

Sok esetben ezek elkerülhetetlenek, 

azonban vannak olyan problémák, 

melyek megoldásához nem feltétle-

nül szükségesek a gyógyszerek.

Ma már egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend az egészségtu-
datos életmód, melynek egyik 
része arról szól, hogy megelőz-
zük a betegségeket, de ha már 
ez késő, akkor időben kezeljük 
a problémát. Vannak alternatív 
megoldások is, amikkel szem-
ben sokan szkeptikusak, de egy 
próbát megér, hiszen kárt nem 
okoz vele senki sem.

Keleti orvostudomány

Hildesheim Péterné Marika 
az Egészség Stúdió tulajdono-
sa régóta foglalkozik a keleti 
orvoslás elsajátításával és az 
alternatív kezelések lehetősége-
ivel. A legszimpatikusabb dolog 
Marikával kapcsolatban az, hogy 
nincs olyan érzése az ember-
nek, hogy valamit ránk akar 
tukmálni. Nem erőszakos, nem 
akar mindenképpen meggyőzni 
arról, hogy milyen jó dolog ez, 
egyszerűen csak mesél. A testi és 
lelki egyensúly elengedhetetlen 
ahhoz, hogy valaki egészséges 
legyen. Ezt már több fórumon 
is hallhattuk, olvashattuk. Az, 
hogy jelenlegi egészségi álla-
potunk felmérésére is vannak 
alternatív lehetőségek, már nem 
annyira közismert. A meridi-
án diagnosztikai műszer nem 
orvostechnikai eszköz. Nem arra 
készült, hogy a nyugati orvostu-
domány szerint diagnosztizál-
junk, vagy kezeljünk. A készülék 
állapotfelmérési célokat szolgál 
a keleti gyógyászat szerint. 
Energetikai szinten vizsgálja 
az embert. Előnye, hogy már a 
tünetek előtt mutatja a szervezet 

Egészség gyógyszerek és váróterem nélkül
csima veronika

06-22/500-300
06-30/534-3121

20% kedvezmény 
laborvizsgálataink árából!

További részletek és bejelentkezés az alábbi telefonszámokon.

Az akció időtartama:
2014. május 23 - június 13.

„Meridián Diagnosztika
(állapotfelmérés)”

ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK,
MASSZÁZS ÉS KEZELÉSEK

 

SZÉP kártya elfogadóhely!
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)
Bejelentkezés:

06-70/774-3089
Hildesheim Marika

www.egeszsegstudio.co.hu

kibillenését, ami a hagyomá-
nyos kínai gyógyászat (HKO) 
szerint alul – és túlműködésben 
jelentkezik. Egy-egy szervünk 
már jelzi, hogy nem harmoni-
kus a működése. A meridián 
diagnosztika fájdalommentesen, 
rövid idő alatt pontos képet ad a 
„páciens” egészségéről. Egy leta-
pogató szonda segítségével meg-
mérik a tizenkét fő meridián – 
energiacsatorna – energiaszintjét 
a kéz és a láb előre meghatáro-
zott pontjain.  Ma már nálunk 
is ismertté vált a meridiánok 
(csatornák) rendszere, az aku-
presszúrás pontok jelentősége.  
Tudományosan bebizonyították, 
hogy ténylegesen létezik az 
energiakeringés rendszere,  ami 
így terápiás kezelések alapjául 
szolgálhat. (1985-ben a párizsi 
Necker Kórházban a meridiánok 

és az energiakeringés meglétét 
radioaktív anyagok segítségével 
sikerült bizonyítani.) A készülék 
egy számítógépes szoftverrel van 
összeköttetésben, ami fényképes 
illusztrációval mutatja pontról 
pontra a lépéseket. A mért érté-
keket a program automatikusan 
rögzíti és tárolja. A művelet 
végén egyedi grafikonokkal egy 
komplex kiértékelést készít a 
rendszer, több szempontot figye-
lembe véve. Az eredményekről 
látványos grafikonok adnak ké-
pet, megmutatják szerveink túl- 
és alulműködését, még akkor is, 
ha ezek csak kezdeti működési 
zavarok és fizikai tünetei nin-
csenek. A grafikonos kiértékelés 
mellé szöveges tájékoztatót is 
nyújt a program. Leírja, hogy az 
egyes szervek működési zavarai 
milyen betegségekre utalnak. 

Megoldásokat is javasol a prog-
ram, több megoldási utat is lehet 
választani.

Tabletták nélküli 
gyógyulás

Fűben-fában orvosság, ezt már 
nagyanyáink is tudták, alkal-
mazták és jó eredményeket 
értek el vele. Persze nyilvánvaló, 
hogy vannak olyan esetek, ami-
kor elengedhetetlen a gyógy-
szeres kezelés, ennek ellenére 
sokszor egyszerű megoldásként 
választjuk a tablettákat. A me-
ridián diagnosztika nemcsak az 
állapotfelmérésről szól, hanem a 
problémák kezelésére megoldási 
javaslatokat is kapunk. A mérési 
eredmények alapján fülaku-
punktúrás, homeopátiás, Bach-
virágterápiás és Schüssler sókkal 
történő kezelési javaslatokat 
nyújt a program. A szakember 
pontos információt nyújt a 
kezelésről, elmondja, hogy mit 
miért javasol, hogy mi hogyan 
hat. És ez az, ami abszolút nem 
jellemző a legtöbb orvosi ren-
delőben, vagy egy patikában: a 
magyarázat, a részletes tájékoz-
tatás, a megnyugtató szavak.
Mint minden témában, itt 
is meg kell találni az arany 
középutat, ami lehet, hogy nem 
egyszerű, de érdemes utánajár-
ni több lehetőségnek is. Saját 
magunkért, egészségünkért is 
körültekintőnek kell lennünk, 
és érdemes azon elgondolkodni, 
hogy ami máshol négyezer éve 
működik, az nálunk is működ-
het. 
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Hamarosan megkezdődhet a Mészöly Géza utcai orvosi rendelő akadály-
mentesítése

A Mészöly Géza utcai orvosi rendelő 

akadálymentesítéséről is döntött 

május elején Székesfehérvár köz-

gyűlése. A korábban meghirdetett 

Ybl-programban ugyanis az egész-

ségügyi intézmények korszerűsítése 

is szerepel. Így hamarosan megkez-

dődhetnek a munkálatok a rendelő 

épületében. 

„Fontosnak tartom, hogy a város 
egészségügyi intézményeire is sor 
kerüljön a felújítások között. Az 
esélyegyenlőség megteremtésére 
nagy hangsúlyt fektet a város. Ezt 
a rendelőfelújítási programban 
eddig is kiemelt célként határoz-
tuk meg. Így a felújítások során 
mind a Sarló utcai, mind pedig 
a Fiskális úti rendelőben teljes 
körű akadálymentesítés történt.” 
– mondta el megkeresésünkre 
Östör Annamária egészségügyi- 
és sporttanácsnok. „Korábban 
készült egy felmérés Székesfehér-

A magas vérnyomás világnapja
Magyarországon minden harmadik 

ember valamilyen szív- és érrend-

szeri megbetegedésben veszíti éle-

tét. A betegségek kialakulásának 

egyik kockázati tényezője a magas 

vérnyomás, mely évente hétmillió 

ember halálát okozza. A magas 

vérnyomás világnapja alkalmából 

szombaton vérnyomásméréssel 

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 
14.) számú önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlésének 247/2014. (V.9.) számú határozata ér-
telmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székes-
fehérvári lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére:

Funkció,
komfortfokozat

Lakás – komfort nélküli
(szükséglakás)

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfortos 
(77 m2 alapterületű 
albetét 27/77-ed része, 
műszakilag megosztott, 
önálló 27 m2-es lakás)

Tároló

Tároló

Lakás – komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli 
(szükséglakás) 

Lakás – komfort nélküli

Forgalmi 
érték 

(Minimális 
eladási ár - Ft)

1.800.000,-

4.600.000,-

4.800.000,- 

690.000,-

920.000,-

16.000.000,-

4.900.000,-

4.000.000,-

3.600.000,-

4.700.000,-

Alap- 
terület

16 m2

37 m2

27 m2

17 m2

23 m2

75 m2

36 m2

34 m2

34 m2

44 m2

Cím
(Székes- 
fehérvár)

Ady E. u. 4. 
fsz. 1.

Zichy liget 6. 
fsz. 2.

Zichy liget 6. 
fsz. 4.

Zichy liget 6.
fsz.

Zichy liget 6. 
fsz.

Zichy liget 6. 
I/1.*

Zichy liget 6. 
I/2.*

Zichy liget 6. 
I/4.*

Zichy liget 6. 
I/6.*

Zichy liget 6. 
I/7. *

Hrsz.

264/A/1

30/B/2

30/B/3

30/B/4

30/B/5

30/B/6

30/B/7

30/B/9

30/B/11

30/B/12

*A tulajdonos a Zichy liget 6. szám alatti épületben található ingatlanok esetében a mű-
emléki épület eredeti térszerkezetének esetleges jövőbeni visszaállításának lehetőségét 
magában foglaló értékesítést előnyben részesíti.

***

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehér-
vár, …………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az 
ingatlanokat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft.-hez (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton, vagy 
személyesen benyújtani.

A pályázatok beadási határideje: 2014. június 13. 9 óra

A pályázati felhívással kapcsolatban a Székesfehérvári Városfejlesztési Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt, munka-
időben, személyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), telefonon 
(22/511-323, 70/66-99-337), vagy e-mailben (takacs.denes@proalbaregia.
hu). Az ingatlanok megtekintése előzetes időpont egyeztetés mellett lehet-
séges. Az ingatlanokat a lakások kezelője, a Székesfehérvári Városfejlesz-
tési Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője mutatja meg.

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumok listáját a 
város honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megje-
lent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Akadálymentesítés 
a rendelőben

vár rendelőinek az állapotáról, 
amiben a felújítandók között kö-
vetkezőként a Mészöly Géza utcai 
intézmény szerepelt. A legutóbbi 
közgyűlésen pedig megszületett a 
döntés, így megindulhattak a köz-
beszerzési és tervezési folyama-
tok.” – tette hozzá a tanácsnok.
A rendelőt 65 millió forintból 
korszerűsítik. Az előzetes tervek 
szerint a kétszintes épületbe 
lift kerül. Így könnyebb lesz a 
rendelők megközelítése a moz-
gásukban korlátozott emberek 
számára is. A lépcsők csúszás-
mentesítése is a biztonságos 
közlekedést segíti, emellett a 
vizesblokkok is akadálymen-
tesek lesznek. „Fontos cél, hogy 
folytatódjon a program egészen 
addig, amíg Fehérvár rendelői 
nem lesznek 21. századi álla-
potúak.” – hangsúlyozta Östör 
Annamária.
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várták az érdeklődőket az Alba 

Plazában. Székesfehérvár negyedik 

éve csatlakozik a világnap rendez-

vényeihez. A város egészségfej-

lesztési tervének részeként számos 

program szolgálja a megelőzést, 

aminek hangsúlyos része a sport, 

a túlsúly elleni küzdelem és az 

egészséges táplálkozás.
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Képzelt üzenetek Rómából valakinek, valahová...Az ATP 1000-es torna Rómában a 

férfiaknak pontosan 3.452.415 eurot 

érnek. A WTA Premier torna jutalma a 

hölgyeknél 2.628.600 dollár. Nem vé-

letlen, hogy a párizsi Roland Garross 

előtt a világ elitmezőnye megméret-

teti magát az Örök Városban. 

Szakértőnk, 
Marosi Kata-
lin, a magyar 
tenisz világjá-
ró ikonja Szé-
kesfehérváron 
telepedett le, 
és nemré-
giben adott 
életet első 

gyermekének. Cserny Csabika 
„királyfi” sem akadályozhatta meg, 
hogy segítse a Fehérvár magazin 
római tudósítói, Simon Erika és 
Vörösmarti Erika munkáját.

Rómát látni...

Római szakértőnk, 
Marosi Katalin

Roger Federer feleségének, Mirkának: „Megkaptam az üzenetet, örülök, hogy 
a lányok és a fiúk is várnak otthon. Gyorsan kikapok Chardytól, repülök haza 
és tisztába teszem a fiúkat!”

Rafael Nadal kedvesének: „Gyönyörűséges Szenyóra, utánam jössz vagy 
tovább kínlódjak? Az adrenalin még bennem van!”

A közismerten szigorú Eurosport-riportert, Barbara Schettet egyedül az örök 
bohóc Novak Djokovics tudja megnevettetni

Horoszkóp
május 19. – május 25.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Az átlagosnál feszültebb lesz a héten, talán azért, 
mert otthon nem úgy mennek a dolgok, ahogy sze-
retné. Esetleg még olyan valakit is istápolnia kell, 
aki nem tartozik a szíve csücskeinek táborához.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Olyan feszült lesz, mint egy kifeszített íj. Ezért a 
lehető legjobb lenne, ha azt a hatalmas energiát, 
amivel rendelkezik, a sportpályán vagy valami-
lyen nehezebb fizikai tevékenységgel vezetné le.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A hétköznapi ügyes-bajos dolgok intézése során 
szerencséje lesz, talán még ismeretlen emberek is a 
segítségére lehetnek, amivel megkönnyítik az életét. 
A családi béke megőrzése érdekében partnerének 
ne emlegessen régi dolgokat!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Pénzügyei jól alakulnak, a korábban elvégzett 
munkáért megkaphatja mindazt, ami jár. Népsze-
rűbb lesz, mint valaha, és olyan helyre hívják, ami 
kitüntetést jelent, de kisebbrendűségi érzései miatt 
valami kifogást talál, és nem megy el.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Az is megtörténhet ezen a héten, hogy megismerke-
dik egy olyan személlyel, akivel később akár házas-
ságot is köthet, vagy összeköltözhetnek. A hangulata 
ingadozó, közrejátszik ebben talán egy gyors lefolyású 
betegség.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
A munkában rámenősség jellemzi, nem ismer lehe-
tetlent, és a sors is a kezére játszik abban, hogy sikeres 
legyen. Ha nincs munkája, ezen a héten siker koronáz-
za, mert a keresésnek találás lesz az eredménye.

az oldalpárt

szerkesztette:

vakler lajos

Rómában évről-évre jegy-
eladási rekordok születnek. 
Marosi Kata sorolja az okokat: 
„Az elmúlt években sokat 
fejlődött az olasz tenisz, több 
az éljátékos, akik egyértelműen 
felkeltik az emberek érdeklő-
dését. A legfontosabb tényező 
azonban, hogy a Foro Italicoban 
bevezetett újítások mindenkép-
pen pozitív irányba billentik a 
mérleget. A gyermekek számára 
kialakított „Happy Ground” 
például kifejezetten nézőcsalo-
gató. Mert így olyan családok is 
kimennek a mérkőzésekre, ahol 
nem mindenkit érdekel a játék. 
Adott esetben az apuka nézi a 
meccset, az anyuka a gyerekekkel 
más szórakoztató programon 
vehet részt.” 
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Ilyen, ha Andy Murray édesanyját szólítja meg: „Anya, 
ha továbbra is így szurkolsz, legközelebb Belfastban 
fogok bombázni és elkerülöm Dublint.”

Pietro esemese feleségének: „Kedvesem, holnap igyekszem haza, magányos 
vagyok és hiányzol. Nem, nem vesztettem el a fehér kalapomat!”

„Telcsi” Serena Williamstől: „Halló, serény 
és szerény Williams vagyok. Igen, Rómá-
ból. Három nap múlva viszem haza az 
összes pénzt!”

„Telcsi” Venus Williamstől: „Szia Serena, két dolgot 
mondanék! 1. Én vagyok a szebb, te vagy a jobb. 2. 
A pénz felét már elköltöttem.” 

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Kellemes találkozásokban, kellemes hírekben lesz része. 
A baráti viszonyaiban fennakadás támadhat, mert 
rájöhet arra, hogy a barátai között vannak olyanok, akik 
nem teljesen őszinték, és ezt nem tudja megbocsátani.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Nagy energiával rendelkezik, ez az oka annak, 
hogy a munkahelyén elvállal olyan dolgot, ami 
nem csak a jövőben lesz esedékes, és amely nem 
mindennapi pénzt és erkölcsi elismerést hoz az 
Ön számára.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Az is megtörténhet, hogy olyan valakire kell több 
figyelmet fordítania, aki nincs valami jó egészségügyi 
állapotban, sőt olyan áldozatot is kell vállalnia miatta, 
ami nem esik nehezére. A közlekedésben legyen óvatos, 
mert balesetveszélyes a hét!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Az a fontos, hogy józanul, hideg fejjel gondolkodjon, 
és tudja a mértéket, mert így nem tesz olyat, ami 
miatt később kellemetlen helyzetbe kerülhet. A sze-
relemben romantikus érzések feledtetik a korábban 
elszenvedett fájdalmat.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Mintha csak a vérét szívnák az emberek:
olyasmire kényszeríthetik, aminek hazugság
és kiábrándultság lesz a vége. Ezért próbáljon
három lépés távolságot tartani mindenkitől!

Halak 02. 19. – 03. 20.
A héten kiderül, hogy mennyi barátja és jóakarója van, 
akik szeretik, és mindent megtesznek Önért. És az a 
személy is változik, aki korábban túlságosan fenn hordta 
az orrát, most viszont új oldaláról mutatkozik be.

A teniszvilág krémjének 
nyilatkozatai a római napokról:
Roger Federer, az immár négygyermekes apuka arról beszélt, hogyan 

indult el Rómába. Elmondta, hogy csütörtökön felesége, Mirka ránézett, 

és azt mondta: Menj és játssz!
Andy Murray, a brit csillag május 15-én ünnepelte születésnapját. 

„Eszembe sem jut ünnepelni, végtére is nem ez az első szülinapom. 
Majd ha hazamegyek két verseny között, valamit kitalálok!”
Marija Sarapova, az orosz szépség soha nem köntörfalaz: „Úgy érzem, 
mintha az élet nemzetközi körútját járnám. Még mindig úgy szeretek 
játszani, ahogy tizenhét évesen.”
A Williams testvérek már régóta otthon vannak Rómában. Venus erről 

így vall: „Nagyon sok barátom van itt, örülök, hogy velük lehetek. De 

ezúttal azért jöttem, hogy játsszak, nem szeretnék csak turista lenni.”

A világelső Serena Williams, mint megtudtuk, nagyon szeret Rómában 

vásárolni: „Hétfőn az egész nap rendelkezésemre állt, és belevágtam. 
Venus sokkal költekezőbb nálam, mert amíg én minden kirakatot 
megnézek, ő ösztönből kevesebb helyre megy be, így több ideje jut a 
próbálásra.” 

Női döntő:
S. Williams (USA) – S. Errani (Ita):

6:3, 6:0

Férfi döntő:
R. Nadal(Esp) – N. Djokovic (Srb):

6:4, 3:6, 3:6
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Elkészült a Fatimai Boldogasszony 

plébánia és római katolikus templom 

felújítása a Szárazréten. Megújult 

a fűtésrendszer, kicserélték a 

nyílászárókat, valamint födém- és 

homlokzatszigetelésre is sor került. A 

mintegy 14,5 millió forintos korsze-

rűsítés a „Szociális városrehabilitáció 

Szárazréten” program keretén belül 

valósult meg.

Megújult a templom és a plébánia

A felújítás a Szárazréti Római Katolikus Egyházközség beruházásában va-
lósult meg, az egyházközség konzorciumi tagként vett részt Székesfehérvár 
Önkormányzata „Szociális városrehabilitáció Szárazréten” című, KDOP-
3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 jelű kiemelt projektjének megvalósításában.  
A beruházás összege bruttó 14.541.500 forint volt. A fejlesztés összegét teljes 
mértékben az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A műszaki átadással egybekötött sajtótájékoztatón Milcsinszky Alajos plébános és 
Szigli István, Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője is részt vett. 

az oldalpárt

szerkesztette:

naGy zoltán péter

Bácskai GerGely

Schéda Zoltán Kozma Ágnes Sasvári Csilla Németh Gábor

FM 99.2

www.vorosmartyradio.hu
www.facebook.com/vorosmartyradio

Vörösmarty Rádió

A templom és a plébánia korsze-
rűsítési munkáit február elején 
kezdte a kivitelező. A korsze-
rűtlen gázkonvektorok helyett 
zárt égésterű gázkazánt építettek 
be, és radiátoros fűtési rendszert 
alakítottak ki. Az egyházközség 
bízik benne, hogy a komplex 
fejlesztés hatására energiatakaré-
kosabb lesz a fűtés, és jelentősen 
csökkennek a kiadások.
A templom felújítását a 
városrehabilitációs program 

több olyan eleme is kiegészíti, 
melyek keretében az egyház-
község a hitéleti és vallási 
közösségi programjait gazda-
gítja: kirándulások, életvezetési 

tanácsadás, kézimunkakör, 
filmklub és az ünnepkörökhöz 
kapcsolódó rendezvények meg-
valósítására nyílik lehetőség 
Szárazréten.
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A zarándokház kápolnája méltó emléke államalapító szent királyunknak. 
Képünkön Németh László pápai prelátus tart szentmisét.

Róma külső kerületében, egy csendes, szép helyen várja vendégeit a Szent 
István Ház

Rómában sem feledik Szent István 
intelmeit: az egynyelvű nép gyenge 
és esendő

Magyarországon úgy tartják, hogy az egy-

kori Szent Péter-bazilika mellett álló San 

Stefanino templom és zarándokház fontos 

helyszín volt a magyar katolikus egyház 

történetében, hiszen maga Szent István 

alapította a házat. Amikor VI. Pius pápa 

a Szent Péter-bazilika bővítése kapcsán 

1776-ban lebontatta, a magyar zarándo-

kok Rómában otthon nélkül maradtak.

Mindszenty József bíboros a zarán-
dokház lebontásának évfordulóján, 
1946-ban arra kérte a Szentatyát, 
XII. Pius pápát, hogy a magyar hí-
vek gyakorolhassák hitüket a Santo 
Stefano Rotondo templomban, és 
a templom melletti egykori pálos 
kolostor újra fogadhassa a hívőket 
Szent István Ház néven. Húsz esz-
tendővel később, 1967. augusztus 
20-án, Szent István napján avatták 
fel a város egy másik pontján 
felépített zarándokházat, amit négy 
esztendővel később Mindszenty 
bíboros is meglátogatott.
A Szent István Ház tulajdono-
sa és fenntartója a Szent István 
Alapítvány, melynek mindig hét 
tagja van. A tagok egyházi és 
világi személyek, akik Rómában 
élnek és dolgoznak. Az alapítvány 
célja a zarándokház fenntartása 
és működtetése, valamint szent 
királyunk emlékének ápolása.
Az alapítvány jelenlegi elnöke, a 
Szent István Ház igazgatója, Dr. 
Németh László Imre pápai prelá-
tus arról a rendkívüli felelősségről 
beszélt interjúnkban, amit az 
Örök Városban kell viselniük az 
embereknek.

Szent István Ház van, volt és lesz
vörösmarti erika és vakler lajos

Miként segítik azokat a hívőket és 
nem hívőket, akik Rómában járnak?
A Szent István Ház fontos 
feladata, hogy vendégül lássa az 
idezarándokló magyarokat. A ház 
ezt a feladatot látta el a múlt-
ban, és ez a feladata a jövőben is. 
Végtére is azért élünk itt, hogy 
segítsük azokat a magyarokat, akik 
felkeresik Rómát, ellátogatnak 
hozzánk és nálunk szállnak meg. 

Külsőségektől mentes, puritán, 
egyszerű szállást kínálunk, de 
azt gondolom, hogy aki szeretné 
megismerni ezt a várost, a lehető 
legjobb helyre kerül, igazi otthonra 
talál. A mi dolgunk, hogy mindent 
megtegyünk azokért, akik meg-
tisztelnek bennünket. Ez a Szent 
István Ház feladata Rómában.
Miként lehet fenntartani ezt a 
házat?
Az Alapítvány önfenntartó. 
Elsősorban a ház üzemeltetése 
biztosítja működését. Az idelá-
togató vendég a külsőleg modern 
épületben megismerkedhet az 
1100 éves magyar történelem-
mel is. Igyekszünk pályázatok 
révén is támogatáshoz jutni, 
ami elsősorban a fejlesztést teszi 
lehetővé. Számítunk arra is, hogy 
a magyar kormány is támogatja a 
magyar emigráció által létrehozott 
intézményt. A ház egyébként sem 
termel profitot. Távlati célunk, 
hogy folyamatosan, a kor igényei-
nek megfelelően gondozzuk Szent 

István örökségét, aki nemcsak 
itt, az Örök Városban, hanem Jeru-
zsálemben, Konstantinápolyban 
és Ravennában is házat létesített a 
magyar zarándokok számára.
Mit jelent a XXI. században a 
zarándok szó?
Korántsem az utat, és nem is 
az imát. Sokkal inkább azt az 
életformát, ami megkülönbözteti 
a hittel és felelősséggel élő embert. 
Ők ugyanis soha nem lesznek 
magányosak, hiszen egy olyan 
befogadó közösségre találnak, 
találhatnak, amelyben soha nem 
maradnak egyedül. A Szentatyával 
találkozni, vagy akár csak látni őt, 
kivételes kegy a köznapi ember 
számára. Ha valaki Rómába jön, 
és az ősi utcákat járja, vagy eljut az 
ókeresztény egyház temetkezési 
helyeire, a földbe vájt katakom-
báiba, kétezer éves múlttal, örök 
élményekkel távozik, és bizonyára 
visszatér ide.
Kiket várnak a Szent István Házba?
A háznak különleges művé-
szi értéket adott megépítését 
követően a kalocsai születésű 
festő és író, Prokop Péter, aki 
Rómában fejezte be képzőművé-
szeti tanulmányait. Ő alakította 

ki képeivel a ház belső tereit és 
a kápolna szentélyét, az imádság 
helyét. A házat körülvevő kertet 
szintén ő tervezte. Emberöltőnyi 
idő óta több ezer magyar volt a 
vendégünk a vasfüggönyön túlról 
és innen, ma már szerencsére 
egyre többen érkeznek Magyaror-
szágról, de Erdélyből, Felvidékről 
és Délvidékről is. Új és visszatérő 
vendégek, akik már tudják és 
hirdetik, hogy minden jószándékú 
ember előtt nyitva áll a római 
Szent István Ház kapuja!
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A székesfehérvári Somogyi Viktória 

élete álomszerűen alakult. A fiatal 

közgazdászhallgató szakdolgozatát 

írta Rómában, amikor megismerke-

dett az ősi kultúrával, barátságot kö-

tött az Örök Várossal és úgy döntött, 

hogy életét ott szándékozik folytat-

ni. Ma már a Vatikáni Rádió magyar 

adásának megbecsült munkatársa. 

Története tanulságos és igaz.

Székesfehérvári születésű 
lányként hogyan kerül valaki 
Rómába, és lesz a Vatikáni Rádió 
munkatársa?
2002 őszén kerültem Rómába 
ösztöndíjasként, hogy megír-
jam a szakdolgozatomat köz-
gazdaságtanból. Az itt eltöltött 
idő olyan mély benyomást tett 
rám, hogy úgy döntöttem, szí-
vesen élnék itt. A gondviselés 
segített! A La Sapienza római 
egyetemen tanultam nemzet-
közi kapcsolatokat, közben 
angolt tanítottam. Egy év telt 
el, amikor a Vatikáni Rádió-
ból egy fiatal jezsuita jelölt 
Párizsba költözött tanulmányai 
folytatása miatt, és a megürese-
dett helyre kerestek valakit, aki 
folytatja munkáját.
Kik segítettek, kinek köszönheted 
ezt a lehetőséget?
Sokan segítettek, de Szőnyi 
Zsuzsát emelném ki, akivel 
szoros barátságot kötöttünk, 
és akinek nagyon hálás vagyok 
sok mindenért. Megérkezésem 
után rögtön bekapcsolódtam a 
római magyar közösség életébe. 
Az Olaszországban járó, a 
Római Magyar Akadémián 
megforduló és az évtizedek 
óta itt élő magyarok illetve 
a hosszabb-rövidebb időre 
Rómába érkező egyetemisták, 
kutatók, művészek látogatják 
elsősorban. Az itteni közösségi 
élet központja Szőnyi Zsuzsa, 
Szőnyi István festőművész lá-
nya volt, aki férjével a hatvanas 
években elindította az úgyne-
vezett Triznya kocsmát. Ez a 
sajátos „kultúrsöntés” mindig 
nyitva állt szombat esténként 
az itt élő vagy Rómába látogató 

A székesfehérvári Somogyi Viktória a Vatikáni Rádió megbecsült munkatársa

Fehérvári hang a Vatikáni Rádióban
az oldalt

szerkesztette:

naGy zoltán péter

vörösmarti erika és vakler lajos

magyarok számára. Olyan 
találkozási pont volt, melynek 
erős összetartó ereje máig 
hat, mert ez volt az egyetlen 
alkalom hetente sokak számára, 
hogy identitásukat ápolják és 
anyanyelvüket használják.
Beszéljünk a rádióról!
A magyar szerkesztőség 
tagja vagyok. Vertse Márta a 
megbízott felelős szerkesztő, 
Gedő Ágnessel szerkesztőként 
dolgozunk. Van egy felvidéki, 
Rómában tanuló atya és koráb-
bi munkatársunk, Ipacs Katalin, 
akik hetente egyszer bejárnak, 
és segítik az adás elkészítését. 
Kapcsolatban állunk azokkal a 
magyar anyanyelvű papokkal 
és papnövendékekkel is, akik 
valamely római intézményben 
tanulnak, hazánk szentszéki és 
olaszországi nagykövetségével, 
a Pápai Magyar Intézettel, a 
Római Magyar Akadémiával, 
a Szent István Házzal és a 
Germanicum-Hungaricum 
Kollégiummal is, ahová néme-
tek, magyarok jönnek tanulni, 
sokan az elcsatolt területekről. 
Rendszeresen tájékoztatunk 
tevékenységükről, aktuális 
programjaikról.

Milyen a Vatikáni Rádió magyar 
adásának műsorstruktúrája?
Három részből áll az adás. 
Az első mindig a Szentatya 
napi tevékenységéről szól, 
folyamatosan beszámolunk a 
pápa programjáról. A második 
részben hírt adunk a Vatikán 
mindennapjairól, a harmadik 
részben pedig a Rómában élő 
magyar közösséggel illetve a 
Vatikánba látogató magyar 
közéleti személyiségekkel 
kapcsolatos interjúk hangzanak 
el. Kiváló kapcsolatot ápolunk 
Magyarországon a Katolikus, 
a Szent István és a Mária Rá-
dióval valamint a határon túli 
magyar nyelvű rádiókkal is. A 
Vatikáni Rádió egyébként na-
ponta negyven nyelven sugároz 
adást, százkilencven országban 
vagyunk elérhetőek.
Miként lehet megszólítani a 
különböző generációkat?
A legfontosabb, hogy mindig 
hitelesen, tárgyszerűen, igaz 
módon tájékoztassunk. A Vati-
káni Rádió a pápa rádiója, ahol 
a hírekről ebben a szellemben 
informáljuk a hallgatókat és in-
ternetes olvasóinkat. Ezt a mű-
sorszóró intézményt 1931-ben 

azzal a céllal hozta létre XI. 
Piusz pápa, hogy a kommuni-
káció akkori új eszköze, a rádió 
segítségével mozdítsa elő az 
evangelizációs tevékenységet. A 
mai napig ennek a szellemében 
végezzük munkánkat a hiteles 
tájékoztatás érdekében. 
A napi munka mellett vannak-e 
különleges élményeid?
Számunkra minden nap más, 
nagyon változatos. Lehető-
ségünk van rengeteg érdekes 
emberrel találkozni a világ 
minden részéről, akik Rómá-
ba, a Vatikánba érkeznek. Ez 
jelentősen formálja az ember 
szemléletét, tágítja a horizont-
ját, számos lenyűgöző élményt 
nyújt, és sok intellektuális, 
inspiráló beszélgetésre ad 
alkalmat. Különleges pillanatot 
jelent, amikor a Szentatyá-
val találkozhatunk. Vatikáni 
hagyomány, hogy az új pápa 
beiktatása után meglátogatja 
azokat, akik érte és a katolikus 
hívekért dolgoznak nap mint 
nap a Szentszék intézmé-
nyeiben. Kivételes öröm volt 
számomra, hogy találkozhat-
tam XVI. Benedek és Ferenc 
pápával is.
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Amióta eszméltem, Székesfehérvár utcáit ro-

vom, de ősi kincseit a város csak most kezdi 

apránként feltárni előttem. Az elmúlt nyár 

először lehelt új életet a koronázó és királyo-

kat temető bazilikába. A méreteit, arányait, 

a híres magasságot – tiszta időben a Balato-

nig lehetett ellátni a tornyokból – a díszletek 

idézték fel egyszerű és hatásos eszközökkel. 

A fényjáték helyére varázsolta a gyönyörű 

ablakrózsát, az oratórium keretében felhang-

zó csillogó hangok visszaröpítettek a hajdani 

ünnepek méltóságába. A képzelet látvány 

nélkül nehezen szárnyalna magában a zöld 

gyeppel betakart kövek felett.

A román stílusú építészet egyik 
gyöngyszeme, a közeli Vértes sűrű 
erdejében megbúvó vértesszentkereszti 
bencés apátság lélegzetelállító, 
látomásszerű, vakítóan fehér romja, a 
még mindig álló pillérek, a boltozat, a 
faragott kövű kapubéllet segít képet al-
kotni középkori történelmünk emberi 
kéz és művészi ízlés által létrehozott 
szépségéről. Ha ez az eldugott helyen 
épült, kis hívőszámhoz tervezett, 
alig egy tucat szerzetesnek szállást és 
munkát adó templom és kolostor-
épület romjaiban is ilyen tökéletes, 
milyen lehetett a bazilikánk? Milyenek 
lehettek Székesfehérvár királyi palotái, 
melyeknek hűlt helyére csak egy-egy 
észrevétlen tábla emlékeztet jól, rosszul 
vagy még úgy sem.
Szent István királyunk a Nagyboldog-
asszony bazilika építésével egy időben 
királyi palotát is épített magának, 
melynek feltételezett helyét a Szent 
Imre templom falán lévő bronz tábla 
jelzi: ezen a helyen állt a királyi lak, 
Szent Imre hercegünk itt született. 
Ösztönösen kételkedtem.
István atyja, Géza fejedelem a kor 
szokásainak megfelelően egy szabad 
dombtetőt keresett magának, ott 
rendezkedett be fejedelmi lakkal, 
templommal. Fia házasságkötése 
után egy évvel elhunyt, a fejedelmi 
lakból átköltözött közeli templomába. 
Megüresedett házát az ifjú pár birtokba 
vehette. Miért jött volna le István a 
védett dombtetőről a mai Szent Imre 
templom területére? Nem is tette. Fallal 
körülvette apjának szálláshelyét, és a fal 
mentén, azon belül egy korszerűbb pa-
lotát épített gyarapodó családja számá-
ra. Később a területet újabb fallal vették 

Az Országzászló tér 
a múzeummal

A mai Fő utca 11. épülete 
egybeesik a régi kapuval

A Fő utca kövezetén 
látható rondella

Mesélő kövek – a rejtőző múlt
séllei erzséBet

körül, majd egy félköríves terasszal is 
kibővítették. Ennek a négyszög alakú 
várnak szögletébe építhette fel Fruzsina 
királynénk a Szent Imre születési 
helyének emléket állító kápolnát.
A Kossuth utcában élem hét-
köznapjaimat. Látom naponta az 
órajátékos épületet, a falában felfutó 
várfal maradványát, másik oldalán a 
sárga terméskőből rakott bástyaszerű 
építményt, mögötte a lépcsőszerűen 
kiképzett kis kertet, a kerítéssel elzárt 
rejtélyes nagyobb előtt. Megmű-
velt csodakert a belváros szívében a 
Kossuth utca 9–11. számú középkori 
eredetű ház mögött! Önmagában 
is üdítő látványosság. Helyet kérek 
magamnak a Pelikán-ház végén lévő 
csigalépcső legmagasabb fokán kávézó 
hölgy mellett, hogy magasról tekint-
hessek le a belső terecskére, és összeáll 
bennem a kép, melyre Siklósi Gyula 
régész professzor hívta fel a figyelme-
met. Hát persze! Ez a Szent István-i 
korai királyi vár déli oldala, a csodás 
rózsabokrok alatt felújított félköríves 
terasz bővítménnyel. Az órajátékos 
épület mögötti dús kert a korai palota 
romjait rejtheti óvón. Itt van a szemem 
előtt ez az ezer éves csoda, melyről 
mit sem sejtettem. Itt élt Szent István 
családja, innen siettek le a bazilikába 
imádkozni, és a préposthoz látoga-
tóba. Úgy érzem, mintha füllentésen 
kaptam volna rajta a várost.
Ősi szokás szerint királyaink három 
nap és három éjjel tartózkodtak 
kötelezően Fehérváron, az augusztus 
közepi, Nagyboldogasszony ünnepén 
tartott törvénylátó napokon. Szent 
István palotája egy idő után romos 
állapotba kerülhetett, nem volt 
alkalmas arra, hogy a királyainknak 

szállásul szolgáljon. A törvénylátó 
napok alkalmával ezért átmenetileg a 
város egyik legdíszesebb épületében, a 
préposti palotában szálltak meg, mely 
hajdani bazilikánk közelében, a mai 
püspöki palota helyén állt. A Szent 
István által épített palota akkor került 
elbontásra, amikor IV. Béla megkezdte 
az új királyi vár és palota felépítését a 
Fő utca végében.
Említettem már, hogy a tatárjárás után 
IV. Béla király legendás erőfeszítéseket 
tett városunk védelmére. Miután a 
belváros védett területét a mai színház 
épületének vonaláig megnövelte, a 
Basa utca–Várkörút–Országzászló 
tér–Fő utca által határolt négyszög 
alakú területen felépítette az új királyi 
várat, benne az új palotával, amelynek 
bejárata a Varkocs szoborral szemközti 
Fő u. 11. számú épület helyére tehető. 
Került már tábla is a járda mellé és 
a ház falára. A rajz pedig önmagáért 
beszél. Ha majd lesz másik, hitelesebb 
ábrázolás, lecseréljük. Addig viszont 
gyönyörködjünk ebben! A Fő utca új 
burkolata kirajzolja a bástya félkörívét 
a sarki gyógyszertár előtt. Kicsit 
beljebb a hajdani várfal sormintáját is. 
Lábunk alatt a történelem. Székesfe-
hérvár végre feltárta másik titkát is!
A koronázást követően IV. Béla 
azonnal erős kezekkel markolta a 
kormányt. Első dolga volt, hogy az 
apja tékozlásából részesülő haszonle-
sőkkel és édesanyjának, Gertrúdnak 
kivégzőivel leszámoljon. A teljes 
vagyonelkobzás mellett a legnagyobb 
kegyetlenséget tanúsította ellenfeleivel 
szemben. „Ünnep van Székesfehérvá-
rott a palotában, királyi lakomát adnak 
mindenkinek, de a legtöbb vendéget 
felkoncolják.” – írták a krónikák. Hogy 

Székesfehérvár melyik palotájában ját-
szódtak le a főurakkal szembeni véres 
események, a Szent István által épített 
régi, netán a préposti palotában vagy 
már az újban, pontosan nem tudjuk. 
Azt viszont tudjuk, hogy IV. Béla fia 
családjával már ebben a palotában 
lakott. Menyét, a szép Kun Erzsébet 
özvegy királynét tízéves gyermekével, 
a későbbi IV. (Kun) Lászlóval Szé-
kesfehérváron, az új királyi palotában 
fogták el 1272-ben.
Károly Róbert köszvényt kapott Szé-
kesfehérváron, és tőlünk Visegrádra 
költözött. Ettől kezdve a királyok nem 
laktak rendszeresen az új fehérvári pa-
lotában, mely szép lassan elavulttá vált. 
Mátyás királyunk esküvője alkalmával 
még rendbe hozatta a palotát meny-
asszonya, Beatrix elszállásolásához. A 
török korban talán még a basa is lakott 
itt, legalábbis 1601-ig, gyönyörű bazi-
likánk felrobbanásáig, amikor a tűzben 
a királyi palota is leégett. Ezt sugallja a 
Basa utca elnevezése és a másik török 
fürdő léte a Basa–Bástya utcában.
A IV. Béla által épített királyi palo-
tának I. Lipót 1702-es várrombolási 
rendelete adta meg a kegyelemdöfést. 
A rendelet alapján a kamara ellen-
őrizte a végrehajtást és biztosította a 
szükséges feltételeket. Székesfehérvár 
Simontornyával, Várpalotával és 
Egerrel a Budai Kamarához tartozott. 
Míg Várpalotánál a Zichyk mindent 
megtettek, hogy várkastélyuk épség-
ben megmaradjon – csak az amúgy 
is rossz állapotban lévő várárkot és a 
külső földsáncot semmisítették meg 
– a többnyire a török után betelepült, 
idegenekből álló székesfehérvári 
városvezetésnek nem állt érdekében a 
mentés. Arra kértek engedélyt az Ud-
vari Haditanácstól, hogy a rombolás 
során keletkező kőanyagot a városháza 
épületéhez használhassák fel. 1804 
után szép lassan elfogyott minden kő 
a Fő utca végéről is. Ekkor lett végleg 
az enyészeté az új királyi palotánk. A 
Bástya utca és a Basa utca egyes épü-
letei még őrzik magukba zárva a várfal 
és a palota darabjait, az egy tömbből 
faragott, növényi ornamentikával 
díszített kőpadot, melyen királyok 
pihentek a palota kertjében.
A három palota léte városunkban – a 
fejedelmi, a Szent István-i és a IV. Béla 
által épített – igazi érv a múltunkban 
kételkedőkkel szemben.
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Az ír tánc abban a vallásos rituáléban gyökerezik, amellyel a druidák tisztelegtek a tölgyfának és a napnak

A mai modern sztepptánc külsőségeiben megváltozott ugyan, de továbbra is 
őrzi a hagyományokat, függetlenül az új koreográfiák 21. századi jellegétől

A mai ír sztepptánc egyik alapja az akrobatika

A mozgáskultúra dinamizmusa egyedülállóA fényjátékok megidézik a több mint kétezer éves kelta kultúrát is

Catherine Gallagher, az ír sztepptánc ko-

ronázott királynője és csapata nemrégi-

ben ismét meghódította Székesfehérvárt.

A Tornado című szuperpro-
dukciót az ír sztepptánc kiváló 
táncművészeiből álló társulat 
mutatta be városunkban. Szó-
lótáncosa és koreográfusa az ír 
nemzeti bajnok és többszörös 
világbajnok Catherine Gallagher, 
aki tagja volt a világszerte ismert 
Riverdance együttesnek is. A tár-
sulat egyedi koreográfiával hódít-
ja meg nézőit. A kirobbanó len-
dületesség, a kreativitás ötvöződik 

vakler lajos

Ír királynő Székesfehérváron
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„Catherine Gallagher lábfeje és lába olyan gyorsan mozog, hogy úgy tűnik, 
mintha vibrálna, és nem szteppelne.” (New York Desert News)Catherine Gallagher az ír sztepptánc királynője

a modern táncművészet gyor-
saságával, miközben megtartják 
a szinte balettszerű finomságot 
is. Az izgalmas, modern zenei 
alapokra helyezett koreográfiák 
különleges színfoltot jelentenek 
a táncművészet világában. Az ír 
sztepptánc dinamikája nem tűnik 
el, ugyanakkor a vizuális elemek, 
a díszletek és fényjátékok felejt-
hetetlen élménnyel gazdagítják a 
nézőket.

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

 

 

 

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

Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

A Városi Piac 
főbejáratánál egy 
3,7 x 3,4 m-es, két 
bejárattal rendelkező 
üzlet kiadó.
A jelentkezéseket írásban 
kérjük a piacfelügyelőség@
varosgondnoksag.hu e-mail 
címre elküldeni.

Az üzlethelyiségről bővebb 
információ a 06-70-456-6537-es 
telefonszámon kérhető.

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;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 

hőközpont;

Üzlethelyiség:

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

felújított 100 m2-es ingatlan;

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső 

bejárattal rendelkező 98 m2-es fűtött 

helyiség, akár kettéválasztva is

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon:  22/541-300

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

Catherine Gallagher, aki há-
romévesen kezdett el táncolni, 
a műfaj kimagasló egyénisége. 
Vibráló személyiség, aki magával 
ragadó előadásmódjával hódít, 
megtartva az ír nemzeti tánc 
minden jellegzetességét. Nem 
véletlen, hogy a produkció 
extázisba hozza a közönséget. A 
pergő ritmus, az autentikus zene 
és a varázslatos látvány a legendás 
Michael Flatley-t idézi.
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Közhírré tétetik, hogy bárki gyerekéből a Mesebirodalom egyik királysá-

gának királya vagy királynője válhatik, Jancsivá vagy Juliskává válván, 

vállalkozik egy kalandos útra, amelyen tanúságot tesz

(1.) ügyességéről, becsületességéről és

(2.) önmegtartóztató erejéről a Mézeskalácsházban, továbbá

(3.) szófogadásáról és

(4.) önzetlenségéről a Rengeteg Sok Erdőben,

(5.) Jancsiként fegyelmezettségéről és kitartásáról a Kaszárnyában, illetve

(5.) Juliskaként szorgalmáról és segítőkészségéről a Holle anyó házában,

(6.) jószívűségéről az Öreg Halász kunyhójában

(7.) éleseszűségéről a Szivárványkaput őrző Sárkány előtt, 

minekutána Tündérországba a Hetedhét próbát kiállván bébocsáttatik, 

s ottan János vitéz és Tündér Iluska által megkoronáztatik és a számos 

királyság egyikébe útjára bocsáttatik!

Mindkét napon 14 – 19 óráig

A Hetedhét Játékmúzeum a „Hozd 

el kedvenc játékodat!” felhívással a 

gyermek látogatókat jelenkori játék-

dokumentációhoz hívja partnerül. A 

kedvenc játékokról és kis gazdájukról 

fotó készül, amely a játékhoz kapcso-

lódó, néhány mondatban megfogal-

mazott személyes történettel együtt 

a játékmúzeum adattárába kerül. A 

fotók és a szubjektív játéktörténetek 

azon túl, hogy virtuálisan tárgyakat 

és arcokat őriznek meg az utókornak, 

a jövőben fontos forrásként járul-

hatnak hozzá a változó játékkultúra 

megismeréséhez. Aki elhozza kedven-

cét a fesztiválra, ingyen vehet részt a 

Hetedhét Játékmúzeumban rendezett 

programokon.

Május 24-25-én a 2. Hetedhét 
Játékfesztivál legtöbb programja 
a klasszikus mesékről szól majd. 
Azokról a jól ismert történetek-
ről (pl. Jancsi és Juliska, Piroska 
és a farkas, Hamupipőke, stb.), 
amelyek évszázadokon keresztül 
formálódtak. Először a nép aj-
kán, majd a mesegyűjtők tollán. 
Így ez a mesekincs egyszerre 
népi, polgári, magyar és európai. 
Különböző történetek, melyek 
azonos értékrenddel, azonos 
módon segítenek a gyerekek-
nek, hogy eligazodjanak a szá-
mukra túl bonyolult világban, 
valamint útmutatóul szolgálnak 
erkölcsi kérdésekben, fejlesztik 

Te mivel játszol?/Hozd el kedvenc játékodat!
Virtuális játékgyűjtemény készül a 2. Hetedhét Játékfesztiválon

Légy részese a mesének!
Hetedhét próbára fel!

a képzeletet és az érzelmi intel-
ligenciát. A klasszikus mese hő-
sein nem mindig a csoda segít, 
céljuk eléréséhez szükségük van 
bátorságra, kitartásra, hűségre, 
önzetlenségre, rátermettségre, 
leleményességre, szófogadásra 
is. Ezek olyan emberi erények, 

amelyek gyermekeink fejlődése 
szempontjából a mai napig 
fontosak. 
A fesztivál idején a gyerme-
kek közvetlenül is átélhetik a 
mesehősök mesebeli helyzeteit, 
ha „Jancsiként” és „Juliskaként” 
elindulnak Tündérország szi-
várványkapuja felé. Útjuk során 
próbatételekkel találkoznak, 
melyek leküzdésével királyként 
és királynőként térhetnek haza.
A Hetedhét Játékmúzeum 
gyűjteményében az elbűvölő 
babaszobák mellett számos me-
seillusztráció is szerepel külön-
böző játékszereken. A fesztivál 
alkalmával ezek középpontba 
kerülnek, láthatóbbá válnak, a 
meséket pedig színészek, tán-
cosok, zenészek elevenítik fel a 
múzeum Réber-termében és a 
Városház téri színpadon. 
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Játssz, és 
Légy részese 
a mesének! 

Hozd el 
kedvenc játékodat,

VeLe ingyen beLéphetsz a hetedhét Játékmúzeumba!

székesfeHérvar
városHáz tér, f

ő utca

www.turizmus.szekesfeherVar.hu
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székesfehérvár

szerVező:főtámogató: támogatók: kizáróLagos 
média támogató:

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S A  H E T I L A P A  V Á R O S  É S  H Í R E I

kaszárnya 

tündérország

Rengeteg 
sok eRdő

mesevonat

MeseSZÍNPAD (Városház téri színpad)

10:00 Köszöntőt mond dr. Cser-Palkovics András polgármester
10:10 Fehérvári Ifjúsági Fúvószenekar műsora
11:00 Mátyás az igazságos, avagy ellopták az aranyszőrű bárányt!  

– Szín-Tér Egyesület műsora
11:45 Jambóza Bábcirkusz – Bábakalács műsora
13:30 ’Itt a farsang, áll a bál! avagy: Kaparj Kakas Pipéért!  

– a székesfehérvári Felleghajtó Társaság műsora 
14:30 Boldog Péter bűvészművész 
15:30 Iszkiri Zenekar koncertje
17:00 Atus bohóc műsora
18:00 Gryllus Vilmos koncertje

MeseBIRODALOM (Hetedhét Játékmúzeum)

10:30 Kabóca Bábszínház - Napra nap című babaszínházi előadás (Réber-terem)
12:00 – 18:00 Társasjátékok a Varázskuckó játékbolttal
12:00 – 18:00 Csendesedő –  könyvek, logikai játékok a pihenésre vágyóknak 

MeseSZÍNPAD (Városház téri színpad)

10:00 Óperenciás Bábszínház – Csalafintaságok a csalitosban
11:30 Zabszalma Együttes Csinnadratta gyerekműsora
13:30 Lui mágus műsora
14:30 Az állatok nyelvén tudó juhász – a Cakkumpakli Színház műsora 
15:30 Teofi pantomim művész interaktív műsora
16:20 Bőröndmesék a Grundszínházzal
18:00 Szalóki Ági – Körforgás című családi koncertje

MeseBIRODALOM (Hetedhét Játékmúzeum)

10:30  Grimm-mesék verkliszóra – BÁBaKALÁCS Bábszínház előadása 
óvodásoknak

12:00 – 18:00 Archaikus megjelenítésű szerencsejátékok  
a Bab Társulat játékmestereivel

12:00 – 18:00 Csendesedő – könyvek, logikai játékok a pihenésre vágyóknak 
(Réber-terem)

MeseUDVAR piciknek a Csemete Alapítvány 
közreműködésével (Hiemer-ház, udvar)

Hetedhét Próba  Keresd az Induló Pontot 
mindkét napon 14-19 óra között

Circus Mechanicus – A Tintaló Társulás mechanikus miniatűr vándorcirkusza (Polgármesteri Hivatal, díszudvar)
Ludibundus – a MárkusZinház szabadtéri játszószínháza
Bábakukucs – Kandika szabadtéri mimiszínház (szombat 13-18 óráig, vasárnap 12-17 óráig)
Verklis Karaoke – énekelj a Bab Társulattal  (szombat 10-16 óráig)

MeseTÉR (Városház tér)
Mindkét napon 10-19 óráig

És még: vár • labirintus • óriás légvár • kézműves műhely • óriáskép festés • AktívTÉR • étel-ital és jóféle portéka

Ha egy kis pihenésre vágysz, szállj fel a MeseVONAT-ra. 
Szusszanj egyet, míg véget ér a mese. (Fő utca)

2014.05.24. szomBat 2014.05.25. vasárnap
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Izgalmas zenei kísérletnek lehettek tanúi mindazok, akik ellátogattak a Csók 
István Képtárba a Klassz-szike Trió koncertjére. Ágoston Béla, Wagner 
Puskás Péter és Pejtsik Péter ismert komolyzenei témákat kevésbé ismert 
stílusokban adtak elő. 

Összművészeti piknik esőhelyszínen. 
Gasztrokavalkád a belvárosban.

Nem tudom, Önök hogy vannak 

vele, de számomra mindig nagy 

öröm, amikor májusban végre 

elstartol Fehérváron a Kortárs 

Művészeti Fesztivál. Az eseményt 

jelképező kolibri az idei évben 

is szárnyalt. Programdömping-

gel várták az érdeklődőket a 

tizenötödik alkalommal életre 

hívott fesztiválra. 22 szervező 25 

helyszínen 42 féle programmal 

várta a nagyérdeműt, összesen 59 

produkciót láthattak a fesztivál 

keretében a látogatók. 

Kiállításokkal, performan-
szokkal, színházi és irodalmi 
eseményekkel, koncertekkel, 
filmvetítéssel, épület-bevi-
lágítással, közönségtalálko-
zókkal és műhelymunkával 
is várták a Kortárs Művé-
szeti Fesztivál keretében az 
érdeklődőket. Ezen kívül 
a dzsesszzenész csapatok 
hely- és környezetspecifikus 
műveket hoztak létre. Az 
idei fesztiválnak is üde szín-
foltja volt a MéhKasAula 
által tizenhatodszor meg-
szervezett összművészeti 
piknik. Az Yvette-ciklon 
ugyan elmosta az elvarázsolt 
helyszínt – az időjárás miatt 
a Bory-vár helyett a Pető-
fi Kultúrtér adott otthont 
a kisfesztiválnak – de a 
hangulat azért így is meg-
maradt. 

Szárnyalt  a  „kolibri”,  dübörgött a  kor társ fesztivál
az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

A „Jam-bory” hangulat megteremtéséről 
gondoskodtak a piromán tűzzsonglőrök 
is. Sok tűz, látványos meglepetések. 

A hivatalos fesztiválmegnyitón az „Álom és csupa zsenge sóvárgás” kortárs 
fotó- és divatperformanszra várták az érdeklődőket 
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Mindent aPunkról, 
avagy Valaki 
mindig találkozik 
valakivel a vas-
gyárban. Történel-
mi szomorú árny-, 
báb-, tánc-, szín- és 
hangjátéknak adott 
otthont a Szabad-
művelődés Háza. 
Páhi Péter, Farkas 
Gábor, Móder Re-
zső, Várnai Gyula 
képzőművészek élő 
performanszban 
adták elő a Mun-
kácsy-díjas Móder 
Rezső életét és 
munkásságát.

Haraszti Zsolt képeinek közös kiindulópontja a humor

Fehérvári látképek – panelrengeteg az ablakon át

Fehérvári látképek – panelrengeteg az ablakon át

Szárnyalt  a  „kolibri”,  dübörgött a  kor társ fesztivál
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Humor mentén született vizuális 

fricskák, amiket átjár a keser-

édes valóság. Így jellemezhető 

röviden Haraszti Zsolt kiállítása. 

Egyfajta játékot űz az alkotó, 

mely a művészet és a valóság 

határmezsgyéjén gondolkodásra 

sarkallja és játékra invitálja a 

szemlélődőt.

A tárlat a 15. Kortárs Művé-
szeti Fesztivál keretében nyílt 
meg az Öreghegyi Közösségi 

Haraszti vizuális viccei

legelő című kép. A cím is önmagá-
ért beszél, nem igényel különösebb 
magyarázatot. Az alapötletet 
egy litera.hu-n olvasott József 
Attila-vers átirata adta, ez látható 
felírva a képen. Persze megjelen-
nek benn a néma állatok is, tele 
van a mező műanyag bárányokkal, 
összhatásában az egész egy legelő 
érzetét kelti.” – mondta el a meg-
nyitón a Fehérvár magazinnak 
Haraszti Zsolt képzőművész.
A tárlaton fehérvári látképe-

kevésbé látványos, de színes 
arcát. „Tipikus panelgyerek 
vagyok. Egyéves koromtól lakóte-
lepen éltem szüleimmel és később 
családommal is, amíg úgy hozta 
az élet, hogy elköltöztem. Azt 
mindenki tudja, hogy Fehérvá-
ron elég szép számmal vannak 
panelházak, amik nagyon 
lehangolóak tudnak lenni. Főleg 
úgy, hogy az ember tudja, milyen 
városrészeket tettek tönkre annak 
érdekében, hogy ezek a negyedek 
megépüljenek. Ebből az élmény-
ből, tapasztalásból születtek a 
tárlaton is látható ablakos képek.” 
– hangsúlyozta Haraszti Zsolt.
Egy színes, játékos, vidám világ 
is megelevenedik a kiállító-
térben, ahol többek között a 
Gitárállat is életre kel. „Magam 
is próbálkoztam zenéléssel és 
Zsombor fiam is gitározik egy 
zenekarban. Zenéjüket hallgatva 
született a Gitárállat című kép, 
illetve neki készítettem ezt az 
alkotást, ami nemcsak témá-
jában, de színeiben is vidám. 
Olyan technikával készült, amit 
régebben szívesen használtam, 
és sok más itt látható munka is 
így készült. Homok és ragasztó 
keverékéből vittem fel az alapot, 
valamikor belekeverek egy kis 
csemperagasztót, cementet, tehát 
valamilyen kötőanyagot. Majd 
belekarcolom a mintát, és erre 
viszem fel a színt.” – árulta el 
kérdésünkre a képzőművész. A 
kiállítás május 27-ig látogatha-
tó a Fanta villában.

Házban, „nulladik” heti prog-
ramként. „A hely sajátosságaihoz 
próbáltam alkalmazkodni. Az 
egyik teremben régebbi homokké-
peim vannak, a másik teremben 
pedig négy vadonatúj munkám 
látható. Ezek amikor fölraktuk, 
még fogtak. Mostanában főleg 
dobozokat készítek, azokhoz 
közelít leginkább az új munká-
im technikája is. Ezekben sok 
mindent felhasználok, talált tár-
gyaktól műanyag figurákig szinte 
mindent. Maga a kitalálás is sok 
időt vesz igénybe, de ha eszembe 
jut valami, azt lejegyzetelem, és 
később újra előveszem, átgon-
dolom. Látható például a Néma 

ket is felfedezhetünk, melyek 
izgalmas vizuális nyelven tárják 
a szemlélődők elé a város egy 

Nézze meg ön is a kiállítást és a képzőművésszel készült interjút a 
www.fehervartv.hu oldalon a kultúra rovatban!

Tipp
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

Múlt heti rejtvényünkben az Aranybulla kihirdetésének 792. évével foglalkoztunk. II. András 
magyar király Aranybulla néven adta ki Magyarország első és Európa második alkotmányát. 
Mindössze hét évvel előzte meg az angol Magna Charta Libertatum, de az Aranybulla sem 
jogilag, sem szövegében nem mása az angol alapjognak.

Magyarország alaptörvényét hét példányban készítették el, amelyek egyikét a pápának 
küldték, egyet az esztergomi érsekségen, egyet a kalocsai káptalanban, egyet pedig a nádornál 
helyeztek el megőrzésre. Az Aranybulla három példányát Székesfehérváron helyezték el.  
A rejtvényből megtudhatták, hova helyezték az Aranybulla három fehérvári másolatát.

Az Aranybulla második másolata: a KERESZTES KONVENTBE
A harmadik másolata: a SZŰZ MÁRIA PRÉPOSTSÁG TEMPLOMÁBA
A negyedik másolata: a KIRÁLYI VÁRBA került.

E heti rejtvényünkben két kérdésre kell megtalálni a helyes választ. Hogyan kaphatja vissza 
leggyorsabban rágóképességét? Hol alkalmaznak azonnal terhelhető svájci implantátumokat 
a régióban? A helyes megfejtéseket május 25-én, vasárnap 12 óráig várjuk elektronikusan az 
ujsag@fehervarmediacentrum.hu címre, illetve postai úton május 23-án, pénteken 17 óráig 
a FehérVár szerkesztősége címére: Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. Azok között, 
akik mindkét kérdésre beküldik a helyes választ, szájhigiénés csomagot (fogselyem, fogkrém, 
fogkefe) sorsolunk ki. Az eredményt május 26-i számunkban közöljük.
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Programok május 19. és 26. között
Hétfő:

Koller Dóra kiállításmegnyitója
17 óra Vörösmarty Mihály 
Könyvtár zenei részlege
A kiállítást megnyitja: Buriánné 
Tarró Edit. Megtekinthető: 
június 28–ig.

Másságunkban van az azonos-
ságunk
17 óra VOKE Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Ház
Kosztics László faszobrász és 
Berta Mária kézműves kiállítása. 
Megtekinthető: június 4-ig.

Kedd:

Gyermekjátszó táncház a Szed-
tevette zenekarral
10 óra Palotavárosi Óvoda, 11 
óra Zentai Úti Általános Iskola

Boribon, a király
Május 20. és 21. 10 óra Pelikán 
Kamaraszínház
Zenés mesejáték.

Városi Atlétika Diákolimpia
14.30 Regionális Atlétikai 
Központ
A Városi Atlétika Diákolimpia I. 
korcsoportos többpróba versenye.

Koldus és királyfi
Május 20. 15 óra, május 22. 17 
óra és május 23. 15 óra Vörös-
marty Színház
Rendező: Szurdi Miklós

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

Költői est
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház
László Zsolt és Balajthy Ferenc 
közös költői estje.

Jónás Andrea koncertje
19 óra Cyrano Caffé

Szerda:

A kihívás napja megnyitója
0 óra Csitáry G. Emil Uszoda 
előtti tér
Részletes program: www.
szekesfehervar.hu

Magyar Honvédelem Napja
13.30 Alba Plaza előtti tér
Részletek a www.szekesfehervar.
hu eseményajánlójában!

Cyber Cyrano
17 óra Pelikán Kamaraszínház
Tasnádi István darabjában 
három fiatal gabalyodik az érzel-
mek és az internet hálójába.

Csütörtök:

8. Katolikus Könyvnapok meg-
nyitó ünnepsége
10 óra Szent István Művelődési Ház
Megnyitja: Spányi Antal 
megyéspüspök. A megnyitót 
követően Mosolygó Péter görög 
katolikus atya tart előadást.

Katolikus Könyvvásár
Május 22-24-ig 10-18 óráig 
Szent István Művelődési Ház 
Díszudvara

Ybl-bicentenáriumi programok
13.30 Szent István Király 
Múzeum
Előadások Ybl fiatalkorának 
Székesfehérváráról és a város 19. 
század eleji építészetéről.

Cry Baby-koncert
20 óra A Szabadművelődés Háza
A belépés díjtalan.

Péntek:

Extrém Kultúra
16 óra A Szabadművelődés 
Háza
Középiskolás zenekarok bemu-
tatkozása.

A fösvény
19 óra Kozák András Stúdió-
színpad
Molière klasszikusa komé-
diába ágyazva, hogy ne csak 
belesajduljon a szív, hanem 
meg is pukkadjunk a neve-
téstől.

Az USA-ból jöttem
18.30 AFS Klub (Cserepes köz 
2.)
Ismertető az USA-ról, embe-
rekről, iskoláról amerikai diáktól 
– magyarul.

Szombat:

Hetedhét Játékfesztivál
Május 24-25.  Városház tér, 
Hetedhét Játékmúzeum
Két napra óriási játszótérré 
változik Székesfehérvár belvá-
rosa, ahol a gyerekek kedvükre 
választhatnak az elmélyülős, 
kézműves, alkotós, lazítós, pör-
gős, nyüzsgős és zenés-hangos 
játékok közül.

II. Egyházmegyei „Ki mit tud?” 
döntő
9 óra Szent István Művelődési 
Ház

Suli Póló Diákolimpia
14 óra Csitáry G. Emil Uszoda
A Fehérvár Póló SE és Szé-
kesfehérvár Önkormányzata 
szervezésében a Suli Póló 
Diákolimpia I. korcsoportos 
versenye, amelyen a  2005-
2006-os születésű tanulók 
indulhatnak.

Bruschino úr / Csillagok 
szárnyán
19 óra Vörösmarty Színház
Egy este, két előadás. A Soproni 
Petőfi Színház és a Veszprémi 
Petőfi Színház közös produk-
ciója.

Vasárnap:

Térségi és Országos Népzenei 
Minősítő
10 óra Művészetek Háza, Szín-
házterem
Bővebb információ: www.
fejermmk.hu.

Ezer lámpás éjszakája
16 óra Alba Plaza előtti tér
Az eltűnt gyermekek világnapja.

Keresztes Dóra kiállítása
16.30 Vörösmarty Színház, 
Forrás Galéria
A tárlatot Strasszerné Gömöri 
Dorottya rajzpedagógus nyitja 
meg, közreműködik a Gyöngy-
virág Óvoda Lepke csoportja.

My Fair Lady
17 óra Vörösmarty Színház

Hétfő:

Mihályi Gyuláné Emlékhang-
verseny
18 óra Szent István Művelődési 
Ház
Hangverseny és „A Zenei Ne-
velésért Díj” átadása az ifjúság 
zenei nevelésében kiemelkedő 
munkát végző pedagógusoknak.

Jadviga párnája
19 óra Vörösmarty Színház
A jelenkori magyar irodalom 
kiemelkedő alkotásainak egyike, 
mely egyszerre szerelmi, család- 
és falutörténet.

az oldalt

szerkesztette:

schéda szilvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!



24 FEHÉRVÁR 2014. május 19.
A  H E T I L A P

KÉKLÁMPÁSOK

Városi elismerés rendőröknek
az oldalt

szerkesztette:

novák rita

Brandl Csilla tizenöt évvel ez-

előtt került a városi kapitányság 

bűnmegelőzési osztályára, ahol 

márciusban alosztályvezetőként 

fejezte be pályafutását. Most az 

ORFK-n dolgozik. Schekk Géza a 

fehérvári rendőrség közrendvédelmi 

osztályvezetője 1993-ban került 

a testülethez, és szintén tizenöt 

esztendeje szolgál városunkban. A 

legtöbben a különböző sportesemé-

nyeken találkozhatnak vele, hiszen 

a legtöbbször ő felel a mérkőzések 

biztosításáért.

Mit jelent önöknek ez a díj?

Brandl Csilla: Nagyon nagy 
megtiszteltetés számomra ez az 
elismerés, hiszen ezt a díjat a 
Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ságon eltöltött tizenöt éves mun-
kámért kaptam. Amikor átadta 
polgármester úr a kitüntetést, 
teljesen elérzékenyültem.

Schekk Géza: Szerintem, ha 
nem szakmai díjról van szó, 
nincs annál nagyobb kitüntetés, 
mint amikor a város, amelynek 
közösségéért dolgozik az ember, 
elismeri a munkáját. Úgy gon-
dolom, ez a csúcs, nagyon örülök 
neki.
A munkájuk révén mindkettőjü-
ket nagyon sok városlakó ismeri. 
Mivel foglalkoznak a mindenna-
pokban?
B. Cs.: A pályámon a bűnmeg-
előzés minden területével foglal-
koztam, különböző előadásokat 
tartottam, programokat szervez-
tem, iskolákban oktattam. Később 

Brandl Csilla és Shekk Géza, az idei év két díjazottja

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága 
bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiséget:

A helyiség részleges felújítása, a bérlet céljának megfelelő kialakítása a bérlő feladata. 
A pályázatban – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendeletben leírtakon túl – a felújítás műszaki tartalmát, 
költségbecslését a pályázó köteles megjelölni. A Gazdasági Szakbizottság által elfogadott, igazolt 
költségek a bérleti díj 50 %-ig beszámításra kerülhetnek a Bizottság döntése alapján.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez 
kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt az Ügyfélszolgálaton (Kossuth utca), vagy a Vagyon-
gazdálkodási Irodán (Városház tér 1. II. em. 62. irodában) lehet átvenni.

A pályázat beadásának határideje: 2014. május 28.

ÜZLETEK/IRODÁK

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

980,-

Bérbeadás
időtartama 

5 év

Megnevezés

üzlethelyiség

Terület (m2)

80

Helyiség címe

Virág Benedek utca 9.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Brandl Csilla és Schekk Géza kapta idén a Székesfehérvár  
Közbiztonságáért Díjat

pedig ami a szívem csücske lett, 
az a gyermekvédelmi terület, a 
mai napig is ezzel foglalkozom. 
A gyermekek sorsa nagyon fontos 
számomra. A munkám során 
igyekeztem mindig elérni, hogy 
a rendőrség és a különböző gyer-
mekvédelmi szervezetek együtt-
működjenek annak érdekében, 
hogy a fiatalok elkerülhessék a 
veszélyhelyzeteket, és ne váljanak 
áldozattá.
S. G.: Hogyha rendben zajlik 
minden például egy sportmér-
kőzés biztosításakor, az az igazi 
elismerés. Valóban a legtöbben a 
pályákról ismernek, de a minden-
napi feladatok ennél sokkal szer-
teágazóbbak. A közrendvédelmi 
munkához tartozik például a 
járőrszolgálat, a fogdaszolgálat és 

a körzeti megbízottak biztosítása. 
De számos szabálysértési üggyel 
is foglalkozunk.
Miért éppen a rendőrség?
B. Cs.: Már középiskolás 
koromban rendőrnek készültem, 
de akkor még civil hölgyek nem 
járhattak a rendőrtiszti főis-
kolára, ezért én civil egyetemet 
végeztem. Szociális munkás 
vagyok, segítő szakmát válasz-
tottam. Nagy szerencsémre az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
1992-ben pályázatot hirdetett, 
erre jelentkeztem, és miután 
lediplomáztam, a rendőrség köte-
lékébe kerültem. Nem felejtettem 
azonban el, amit az iskolában 
tanultam, a rendőri munkában 
hasznosítom a szociális érzékeny-
séget és az empátiát.

S. G.: A rendőrségen belül 
számomra a közrendvédelmi 
szolgálati ág a legtesthezál-
lóbb. És bár tisztelem kollégáim 
tevékenységét, mégis azt gondo-
lom, ez a legjobb és legfontosabb 
terület. Az egyik varázsa az, 
hogy csapatmunka a miénk. 
Nem lehet egy-egy munkatársat 
kiemelni, itt mindenki a másikért 
dolgozik. A járőrök például csak 
egymásra számíthatnak. De egy 
meccs biztosításakor is ugyanez a 
helyzet, csak nagyobb körben, hi-
szen legtöbbször az esemény előtt 
hetekkel elkezdjük a biztosítás 
megszervezését.
Mi ad erőt a folytatáshoz, hiszen 
egyik szakterület sem gazdag a 
pozitív megerősítésekben?
S. G.: Jól mérhetők ezen a szolgá-
lati ágon az eredmények, és a sike-
rek jólesnek. A legjobb, ha bilincsbe 
kerül a bűnöző, de az is eredmény, 
ha nem történik semmi rendkívüli 
esemény. Ez viszi előre a munkát. 
Ha ezt valaki nem szereti csinál-
ni, akkor biztosan nem dolgozik 
itt, mert ezt szeretet nélkül nem 
lehet nap mint nap végezni.
B. Cs.: Bűnmegelőzési területen 
nem mérik az eredményeket, 
nem is igazán lehet. Egy-egy 
mosolygós arc, megvigasztalt 
gyermek, vagy például egy idős 
néni köszönetnyilvánítása 
azért, mert kimentünk hozzá és 
tájékoztattuk, hogy mit tehet, ha 
bűncselekmény áldozatává válik, 
vagy hogyan kerülheti ezt el.
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A         VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY
tisztelettel hívja és várja a VIDEOTON nyugdíjasait 2014. június 6-án 

14 órától a Videoton Oktatási Központban megrendezésre kerülő 
nyugdíjas találkozójára.

Kérjük, hogy a létszám tervezhetősége és a rendezvény zavartalan 
lebonyolítása érdekében legkésőbb 2014. május 30-ig  

szíveskedjenek név, telefonszám és lakcím megadásával jelentkezni 
a 22/533-311-es telefonszámon.

A névre szóló meghívót a rendezvény napján 13 órától a helyszínen 
lehet átvenni, a belépés kizárólag meghívóval történhet.

Köszönjük megértésüket és várjuk jelentkezésüket!

VDA KURATÓRIUMA
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Hangszerbemutatók és akusztikus koncertek is várják az érdeklődőket

Körmöczi Péter egy egészen egyedi útra lépett

Dávid már több mint három éve tetováltatja karját

schéda szilvia

schéda szilvia

Jegy, kávé, hangszer

Valamivel ki kell tűnni...

Manapság kevés létesítmény vállalja, 

hogy egyidejűleg több szolgáltatással 

próbálja kielégíteni a vendégek, vá-

sárlók igényeit. A belváros szívében, 

az egyik hangszerüzletben egy új 

kulturális közösségi tér bontogatja 

szárnyait. 

Körmöczi Péter társaival egy 
egészen egyedi útra lépett: 
„Összefogott egy kis csapat, 
hogy megteremtsen egy olyan 
bázist, ami a város életében 

A tetoválás kultusza ősidők óta létezik. 

Célja, oka az idők során kultúráról 

kultúrára változott. Sok esetben rangok 

jelzésére használták, de vallási, társa-

dalmi hovatartozást is jelképezett. Nap-

jainkban az önkifejezés egyfajta sajátos 

eszközeként egyre többen varratnak 

magukra egy vagy akár több mintát.

Arany Gold Zoltán tetováló sze-
rint ma már egyre elfogadottabb a 
tetoválás. „Régebben még periférikus 
dolognak számított, hogy a bőrön 
különböző motívumok láthatók. Ma 
már rengeteg olyan külföldi és hazai 
műsor van, ami azt sugározza, 
hogy a tetoválás inkább hétköznapi, 
mintsem extrém dolog.”
A tetoválás technikáját, eszközeit 
illetően is vannak divathullá-
mok. „Nagyon korszerű, más elven 
működő gépek jelentek meg, amik 
gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a 
munkát. De sokan esküsznek még 
a régebbi mechanikus eszközökre is. 

jelentősebb szerepet tölthet be. 
Egy kávézót egy jegybolttal, 
egy hangszerüzlettel és egy 
rádióval összekötve egyfajta 
kulturális centrumot szerettünk 
volna létrehozni.” – mondta 
el az üzletvezető. Különböző 
workshopokat is rendeznek, 
ami hangszerbemutatókból 
és akusztikus koncertekből 
áll. Így az érdeklődőknek 
lehetőségük nyílik arra, hogy 
megismerkedjenek a külön-
böző hangszerekkel, de élő 
koncerteken is részt vehet-

nek. „Hétvégente a szórakozni 
induló fiatalok egy kávé vagy sör 
mellett részt vehetnek a rendez-
vényeinken, de jegyeket is tudnak 
vásárolni a nyári fesztiválra, 
koncertekre. Mindeközben pedig 
szemügyre vehetik a legújabb 
hangszercsodákat.” – tette hozzá 
Körmöczi Péter.
Napjainkban is sok fiatal dönt 
úgy, hogy megpróbál a hang-
szeres zenével foglalkozni. A 
hangszervásárlásnál elsősorban 
a gitárokat részesítik előny-
ben. „Sajnos az anyagiak egyre 

inkább határt szabnak a fiatalok 
ilyen fajta álmainak, de a kezdő 
hangszerekre mindig nagy igény 
van.” – mondta el az üzletvezető. 
A tehetséggondozásra is nagy 
hangsúlyt fektetnek, szeretnének 
segítséget adni a kezdő együtte-
seknek. „Létrehoztuk a Tehetséges 
Fiatalokért Alapítványt, mellyel 
most elsősorban a nyári fesztiválra 
próbálunk fókuszálni. A fehér-
vári és környékbeli zenekarokat 
felkarolva segíteni próbálunk, hogy 
bemutatkozhassanak.” – zárta 
Körmöczi Péter.
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Minden tetováló folyamatosan tanul, 
bármilyen régóta is dolgozik.”
Manapság a tetoválást viselők 
egyre több testfelületén lehet látni 
mintákat. Vannak, akik extrém 
helyekre vagy extrém mintákat 
szeretnének magukra varratni. 
„Általában olyan kompozíciókat vál-
lalok, amiket magam is szívesen elké-
szítek. A szélsőségeket, mint például 
az önkényuralmi jelek tetoválását 
elutasítom. Csak olyan testfelületen 

dolgozom, ami a tetoválás szempont-
jából könnyen kezelhető.”
Idegen nyelvű, valláshoz kötődő 
feliratokból az utóbbi időben egyre 
többet lehet látni. Horváth Dávid 
karját és mellkasát is vallási jellegű 
minták és írások díszítik. „Minden-
ki azért választ egy-egy tetoválást, 
hogy megmutasson egy darabot 
magából. Nekem még édesanyám is 
segített a minták kiválasztásában. 
Vallásos vagyok, így egyházhoz 

kötődő tetoválást szerettem volna. 
Ha már egész életemben viselem, 
akkor szeretném, hogy olyan jelentése 
legyen, ami a személyiségemet tükrö-
zi.” - mondta Dávid.
A tetováltatni vágyóknak min-
denképpen érdemes olyan mintát 
választani, amit egy életen át (el) 
tudnak viselni. Ha később már 
nem tetszik a motívum, csak 
drágán, erre szakosodott helyeken 
tudják azt eltávolítani.
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kiss lászló

csaBai dorina

samu miklós

Pirosalma mater Majális Feketehegy-Szárazréten

Elbúcsúzott régi/új városától az 
immár az Óbudai Egyetemhez 
tartozó Geodéziai Főiskola 
végzős hallgatósága. A mai 
fülünknek kissé már furcsán 
zengő diáknóták és a selmeci 
hagyományok szerinti szalaman-
der látványa azért kinyittatott 
egy-két ablakot a Géza nagyfeje-
delem térig tartó útvonal mentén. 

Régen nem beszéltek a meseterápi-

áról, egyszerűen megélték a mese 

gyógyító erejét. A mesekutatásnak 

köszönhetően ma tudjuk, hogy a 

népmesék világa behálózza a jelen 

valóságunkat, és ugyanolyan élő, 

mint több ezer évvel ezelőtt. 

Az ógörög therapeia szó elsődle-
ges jelentése: gyógyítás, gyógyke-
zelés. A szónak azonban további 
jelentései a tisztelet, figyelmesség, 
gondoskodás, ápolás, testőrség, 
kíséret. Ezeket is figyelembe kell 
venni, ha pontos meghatározásra 
törekszünk. A közhiedelem-
mel ellentétben a terápiához 
nem szükséges betegnek lenni, 
elegendő hozzá az igény a pozitív 
változásra. Különösen igaz ez, 
ha meseterápiáról beszélünk. Ez 
esetben a terapeuta egy kísé-
rő, aki segít eligazodni a mese 

Hosszú évek után szombaton újra 

majálisra várták az érdeklődőket a 

Feketehegy-Szárazrét városrészben. A 

Bébic utcai sportpályán rendezett egész 

napos majálison játszóház, bábelőadá-

sok, futballbajnokság, főzőverseny, ze-

nei előadások is várták a résztvevőket.

Az eseményt néhány év kihagyás 
után már a tizedik alkalommal 
szervezték meg. A majális ven-
dége Mór városa volt.
Mits Péter és barátainak zenés 
műsora mellett a Szentikék 

A mese szavatossága nem jár le a kamaszkorral és a technika fejlődésével. A 
gyerekkor mesére hangolja a gondolkodást, és ennek felnőttkorban vehetjük 
leginkább hasznát.

János vitéz csodálatos története Boka Gábor és Gombai Tamás vándorszínházábanHajdani diákok is erősítették a ballagó kórust

A mesés életért

Mesejárás a belső világunk térképén

bábcsoport előadása várta a 
kisebbeket, a fehérvári huszárok 
pedig korhű ruhában lovagoltat-
ták a bátrakat.
Törő Gábor, a városrész or-
szággyűlési képviselője, Feny-
ves Péter, Mór polgármestere 
és Szigli István, a városrész 
önkormányzati képviselője is 
üdvözölte a résztvevőket. A 
Móri Fúvószenekar mellett 
móri borászok is a jókedv 
elősegítésén munkálkodtak a 
rendezvényen, melyen egészen 
késő estig mulattak a környék-
beliek.
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világában, és segítségével néhány 
közös kaland után a kliens már 
egyedül is képes lesz a mesét az 
életének kiteljesítéséhez fel-
használni: fejlődni, rátalálni az 
útjára, a szükséges technikákat 
alkalmazni a küzdelemben vagy 
beforrasztani a lélek sebeit. Jó hír, 

hogy minden emberben ott lapul 
az a rejtett ősi tudás, amellyel 
képes a mesébe lépni és olvasni 
a rejtjelezett útmutatókat. A 
mese valójában a belső világunk 
térképe, csak időközben elfelej-
tettük, hogyan is kell eligazodni 
rajta. Ezt a tudást segít felidézni 

a képzett meseterapeuta. A mese 
értéséhez az agynak egy olyan 
területét kell mozgásba hozni, 
amelyet a hétköznapok során már 
nem használunk, s amíg ez nem 
válik rutinszerűvé, addig bizony 
fáradságos munka. A képernyőt 
és mesekönyvet nélkülöző „fejből” 
mesélés nem hagyja elsatnyulni a 
belső képek készítésének gyakor-
latát, ezért nagyon fontos, hogy a 
gyerekek rendszeresen kapjanak 
mesét a szüleiktől.
Annak, aki lélekfrissítésre vágyik, 
nem szükséges tisztában lennie a 
pszichológia és a szimbólumfejtés 
több könyvespolcnyi irodalmá-
val, csak meg kell tanulnia úgy 
érteni a mesék üzenetét, ahogyan 
az őseink tették. Igaz, hogy a 
pozitív változás nem adja magát 
könnyen, viszont aki megízleli a 
mesejárás nyomán fakadó létezés 
könnyedségét, az ezután gyakran 
látogat el saját belső birodalmába.
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Tűznyelők, kongások, „geósok”, 
nézelődők keveredtek érdekes 
masszává, mielőtt földmérőkhöz 
illő alakzatban, egy szelíden 
ünnepélyes körben húztak egy 
utolsót a tragikus sorsú boros 
korsóból. A cserépdarabok köte-
lező birtoklása az alma materhez 
tartozás szimbóluma. A végző-
söket a káptalani ház kapuján 
tessékelték ki félreérthetetlen 
lábmozdulatokkal a való életbe. 
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A kereskedők több száz lufit osztottak szét a gyerekek között

Az új és a veterán autók is gyönyörűek voltak a kiállításon, de van, aki a két 
kerékre esküszik

Az új modellek mellett megannyi klasszikus veteránt is kiállítottak a gyűjtők
Néhány év, és eléri a pedálokat is

Amikor a nyolcvanas években egy-egy „nyugati” autó parkolt a lakótelepen, 
a környék összes gyereke tudta, meddig van kalibrálva a kilométeróra, azaz 
hogy „mennyivel megy” Apának ez jó lesz!

Bácskai GerGely

Újra autókiállítás volt Fehérváron

Autós, motoros road show-t rendeztek vasárnap Székesfehérváron, az Alba Plá-

za előtti téren és a Mátyás király körúton, ahol új és old-timer autók, motorok 

mellett alkatrészeket és kiegészítőket is bemutattak a márkatulajdonosok, 

továbbá délelőtt gyermekműsorral, táncbemutatóval és koncertekkel várták az 

érdeklődőket.

Utoljára öt évvel ezelőtt volt 
hasonló autókiállítás Fehérvá-
ron, ami fontos részét képezte 
korábban a városi programok-
nak. A szervezők szeretnék, 

ha a hagyományt felelevenítve 
évente egyszer a város már-
kakereskedői felvonultatnák 
termékpalettájuk legújabb 
modelljeit.
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Egy jellemző mozdulat - Jensen 
mindig együtt él a játékkal

kaiser tamás

Jensen: itthonról haza

Lezárult egy szakasz a Fehérvár KC 

életében, mert bár még egy évig élt a 

szerződése, Pål Oldrup Jensen távozott 

a csapat vezetőedzői posztjáról. A nor-

vég mester visszatér hazájába, korábbi 

klubjához, a Flinthez. Jensen „családi 

okok miatt” már május elején hazau-

tazott, de nem zárta ki, hogy egyszer 

visszatér Magyarországra, ami második 

otthona lett az elmúlt két évben.

Milyen érzések vannak önben, 
hiszen két év az hosszú idő…
Vegyesek az érzések, teljesen más, 
mint amikor ide szerződtem. A 
Flintet hét év után hagytam ott, 
azzal, hogy ideje váltani!  Most ez 
egészen más. Elkezdtünk valamit 
két éve a klubbal, a játékosokkal, 
de úgy érzem, még nem sikerült 
befejezni. És így távozni nem 
olyan könnyű, már csak ezért sem, 
mert Magyarországon otthonra 
leltem. Szóval nem úgy van ez 
most, hogy oké, gyerünk, me-
gyünk haza, ennek itt most vége…
De akkor mégis miért?
Erre nem szeretnék válaszolni, ez 
hadd maradjon köztem és a klub 
vezetősége között!
Azt mondja, nem sikerült befejezni, 
amit elkezdett itt nálunk. Ennek mi 
az oka? Valami hiányzott, vagy nem 
volt rá elég idő?
Ennek több összetevője van. 
Amikor idekerültem, még minden 
új volt, meg kellett alapozni azt a 
munkát, amire a következő idő-
szakban építkezni lehetett. Az első 
őszünk erre rá is ment, de úgy ér-
zem, a tavasz már nagyon jó volt. 
Aztán tavaly nyáron a keret ala-
posan átalakult, talán több játékos 
cserélődött ki, mint az ideális lett 
volna. A második szezon eleje sok 
mindenben hasonlított az elsőre, 
megint jöhetett az ismerkedés. Így 
ugyanaz volt a helyzet, mint egy 
évvel korábban, mert ugyan voltak 
jó meccseink már ősszel is, igazán 
jól csak januártól játszottunk. 
Ezért gondolom azt, hogy ha foly-
tatnánk a közös munkát, akkor a 
következő szezon meghozhatná 
az átütő sikert. Elsősorban ezért 
érzem úgy, hogy valamit elkezd-
tem, de nem fejeztem be.

ALBA PONT 
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Alba Pont LISZI iroda:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

(Fehérvári Civil Központ)

NŐK KLUBJA
AZ ALBA PONT LISZI-BEN

Minden

érdeklődőt

várnak!

Az Alba Pont Lakó-
közösségi Információs
Szolgáltató Iroda ismét 

megrendezi Nők klubját.

Május 23-án,
17 órakor

a házasság, jegyesség, 
párkapcsolat kerül

terítékre a Fehérvári
Civil Központban.
Meghívott előadó: 
Kaufmann Anikó

pszichológus.

Mit csinálna másként, ha újrakezd-
hetné?
Például azonnal elkezdeném 
tanulni a magyar nyelvet. A 
megfelelő kommunikáció nagyon 
fontos, és ez sokszor hiányzott. 
Mert persze megértettem magam 
a lányokkal, de az egészen más, 
amikor jön a játékos a problémá-
jával, amit esetleg négyszemközt 
beszélne meg az edzőjével, és eh-
hez most tolmácsot kell használ-
nia. Ez nem jó. Azt tehát tudom, 
ha egyszer visszajövök, azonnal 
neki kell állnom magyarul tanulni!
De ezt meg is lehet fordítani, nem? 
A magyar játékosoknak sem elég 
„csak” jól kézilabdázni, nyelveket is 
kell tanulni!
Mindenképpen, de nem csak a 
kézilabda miatt! A lányok nyáron 
nyaralnak, jönnek-mennek a 
világban, igenis kell, hogy meg-
értessék magukat! Nem szabad 
elfelejteni, hogy nem lehet nyug-
díjas korig játszani, egyszer eljön 
az idő, amikor – ha az ember nem 
lesz edző – az élet más területén 
kell kipróbálnia magát. Ott pedig 
a mai globalizált világban szinte 
elengedhetetlen a nyelvtudás.
Mi az, amit a legszívesebben visz 
magával haza tőlünk, Norvégiába?
Sok mindent. Ez egy minőségi 

liga, ebből következően nagyon 
kellett figyelnünk végig a két sze-
zon alatt, valamennyi összecsapá-
son. A Magyarországon dolgozó 
edzők remekül dolgoznak, nagyon 
felkészültek taktikailag, okosak, 
mindig előhúznak valamit a 
tarsolyból. Ebből nagyon sokat 
tanultam. De nagyon tetszett az 
is, hogy milyen komoly hangsúlyt 
fektetnek a játékosok az egyé-
ni képzésre már ifi vagy junior 
korban. Ha valamit, akkor ezt 
mindenképpen magammal viszem 
Norvégiába!
És mi a helyzet a kézilabdán túl?
Őszintén mondhatom, nagyon 
szerettem itt élni! Persze egy-
két dolog hiányzott a norvég 
kultúrából. Az emberek itt nagyon 
kedvesek, udvariasak, Magyar-
ország közel van mindenhez, 
néhány óra alatt ott van az ember 
a tengernél, vagy éppen fent 
a hegyekben. Nem tudom azt 
mondani, hogy soha nem jövök 
vissza, mert szerettem itt lenni, 
és nagyon szívesen visszajönnék 
majd egyszer! Persze a nyári me-
leg az kegyetlen, ha visszajövök, 
két dologhoz ragaszkodom majd: 
légkondicionálóhoz a lakásomban 
és az autómban!
Visszatérve a kézilabdához, elmond-
hatjuk, hogy két apró dolgon múlt, 
hogy a két itt töltött szezon nagyobb 
sikert hozzon. Egy éve – bár 
tudjuk, nem csak ezen múlt – sokat 
emlegettük a BSE elleni vereséget, 
aminek következtében a csapat nem 
játszhatott, idén pedig tudjuk, mi 
történ az EHF-Kupa elődöntőjének 
utolsó másodperceiben… Ebből a 
szempontból mekkora a hiányérzet 
önben?
Van, persze, hogy van. Ha kis 
dologról beszélünk, akkor az a 
BSE-meccs, de volt itt még két 
másik mérkőzés is, ami miatt 
nem jutottunk négy közé, az 
egyik az akkori Veszprém elleni 
vereség. De valóban a BSE elleni 
mérkőzés volt a legrosszabb, 
ami egyben fordulópontot is 
jelentett: ezután egy remek soro-
zatunk kezdődött. De hívhatjuk 
magunkat balszerencsésnek 
is, hiszen a tavalyi alapszakasz 
utolsó körében rendeztek egy 

Érd–Ferencváros meccset, amit 
az Érd meglepetésre megnyert, 
mi pedig többek között ennek 
köszönhetően nem jutottunk a 
négy közé. Bár az is igaz, sze-
rencséje csak annak a csapatnak 
van, amelyik megküzd érte. A 
sikernek nagyon sok összetevője 
van. Az idei évre sok mindenben 
fejlődtünk, de volt olyan, amiben 
visszaléptünk. Talán ezért is nem 
jutottunk döntőbe az EHF-
Kupában. De az egész sorozat 
összességében nagy élmény volt, 
sok jó meccset játszottunk. Azt 
hiszem, többször megmutattuk, 
hogy jó csapat vagyunk. Az 
egész jó volt arra, hogy a lányok 
megmutassák a bennük rejlő 
lehetőséget. De nagyon fontos, 
hogy ezt át kell tudni menteni 
egy egész szezonra, ha igazán 
nagy sikert akarnak elérni! Ha ez 
sikerül, akkor a klub a jövőben 
komoly eredményeket érhet el, 
mind a magyar bajnokságban, 
mind a nemzetközi porondon. 
Én nagyon drukkolok ezért!
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Testmozgás és biztonság – a Béke téren este is bátran futhatunk

Gyulai Márton (j) édesapja emlékéhez méltó versenyt álmodott meg évekkel 
ezelőtt

Bennmaradt 
az ARKSE

Ifi bronz fiú csapatban Fehérvár megmozdul

Az ifjúsági öttusázók világbajnokságát 

rendezték Budapesten a múlt héten, 

ahol két fehérvári szereplő jutott a 

döntőbe.

Keveset hallunk a fehérvári 
Alba Öttusa Egyesületről, 
ahol komoly utánpótlás-
képzés folyik. Az albásokat 
két ifi versenyző képviselte a 
budapesti viadalon, Ormándi 
Rebeka és Regős Gergely. Az 
ifjúsági korosztálynál a nem-
zetközi és hazai versenyeken 
jelenlévő legnagyobb bizony-
talansági tényező, a lovaglás 
nem szerepel, ezért az öttusá-
zók négy tusában mérik össze 
tudásukat. Ormándi Rebeka 
a döntő első lépéseinél nem 
tudott megfelelően koncent-
rálni, ezért a harmincöt vívó 
ellenfélből mindössze tizen-
ötöt győzött le. Ugyanakkor 
az úszása jó eredményt hozott 
a nagyon szoros mezőnyben. 

Székesfehérváron nemcsak a verseny-

sport részesül támogatásban, hanem 

minden mozogni vágyó ember. Újabb 

futópályát adtak át, ezúttal a Béke téren.

A Béke téren eddig is lehe-
tett futni, sőt a kodályosok, 
vasvárisok már jó ideje itt tartják 
testnevelés óráikat az igényesen 
kialakított salakos futópályán. 
Ám a Városgondnokság szakem-
berei olyan közvilágítással látták 
el a Béke teret, ami biztonsá-
got nyújt az esti kocogóknak, 
mozgásra vágyóknak. Koncepci-

somos zoltán

kaiser tamás

naGy zoltán péter naGy zoltán péter

Gyulai Memorial a Bregyó-közben

Negyedik alkalommal rendezik meg a 

magyar és nemzetközi atlétika nagy 

hatású, legendás alakja, a sportripor-

terként is kiemelkedő Gyulai István 

emlékére a nemzetközi atlétikai 

viadalt. Idén a fehérvári Bregyó-

közi atlétikai centrumban láthatja 

majd a közönség a számos klasszis 

versenyzőt.

Hivatalosan kedden jelentették 
be, hogy a tavalyi eredmények 
alapján a világ kiemelkedő 
versenyei közé tartozó Gyulai 
Memorial lesz a Bregyó-közi 
atlétikai centrum első jelen-
tős nemzetközi eseménye. 
„Köszönöm a szervezőknek, a 
Gyulai-családnak, hogy bíznak 
bennünk, ennek a bizalomnak 
meg szeretnénk felelni. Néhány 
hete adtuk át a Bregyó-közi 
létesítményt, amelyet  a szak-
emberek alkalmasnak tartanak 
nemzetközi versenyek lebonyo-

Az utolsó mérkőzésen dőlt el a 
férfi kézilabda NBI/B nyugati 
csoportjában, hogy melyik 
csapat végez kieső helyen. Az 
Alba Regia KSE a Vecsést 
fogadta a záró körben amolyan 
kiesési rangadón. A fehérvári-
aknak már a döntetlen is elég 
volt ahhoz, hogy alanyi jogon 
hosszabbítsák meg másodosz-
tályú tagságukat. A két gárda 
végig fej-fej mellett haladt, 
a vendégek csak egyszer, a 
második félidő közepén léptek 
el öt góllal, de az ARKSE 
magára talált, és visszazárkó-
zott. A találkozó végjátéka 
nagyon izgalmasra sikeredett, a 
26-26-os döntetlen azonban az 
ARKSE bennmaradását ered-
ményezte. A fehérvári alakulat 
14 pontjával a 11. helyen zárta 
a bajnokságot, megelőzve a 13 
pontos Vecsést.

lítására is. Ezt bizonyíthatjuk 
most. Egy sportjára joggal 
büszke város számára kiemelke-
dő lehetőség ez, hiszen Székes-
fehérvár soha nem rendezhetett 
ilyen rangos atlétikai versenyt” 
– mondta a bejelentés alkal-
mával Cser-Palkovics András 
polgármester.
Spiriev Attila sportigazgató 
egyelőre nem árulta el, milyen 
világklasszisokkal tárgyalnak, 

de az eddigi Gyulai-emlékver-
senyeken megfordult többek 
között Asafa Powell vagy Jason 
Richardson is. Székesfehérvár 
Önkormányzata 22 millió fo-
rintos garanciával állt a verseny 
mellé, az összeg egy részét 
nagy szponzorok állhatják. A 
fehérvári közönség pedig na-
gyon kedvező jegyárak mellett 
láthatja a sztárokat június 8-án 
a Bregyóban. 
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Rebeka erőssége a futás, amit 
szépen teljesített a kombiná-
ciós számban, de a szombati 
lövészet nem sikerült igazából. 
Ormándi Rebeka a 23. helyen 
végzett. A lányok legjobbjai 
olaszok, kínaiak és németek 
voltak. A legjobb magyar lány 
a csepeli Zs. Tóth Anna volt, 
ötödik helyezésével.
Regős Gergely vívása még 
nehezebben ment, ugyanakkor 
az úszás a fiúknál is szoros 
versenyt hozott. Ennek volt 
köszönhető, hogy Gergely 
tizenötödikként úszott a 
célba. A kombinációs tusában 
már nem tudott javítani az 
elrontott víváson, ezért a 30. 
helyen végzett. A fiúknál az 
ukránok, oroszok és a mexikó-
iak vitték a pálmát. Hatodik 
helyével a legjobb magyar fiú 
Bereczki Richárd volt, a KSI 
öttusázója. Gergely viszont 
csapatban bronzot hozhatott 
haza Bereczki Richárddal és 
Tomaschof Somával.

ónk, hogy minden városrészben 
szükség van egy szabadidőpark-
ra, amit a fehérváriak használ-
hatnak – mondta Cser-Pal-
kovics András polgármester a 
Béke téri futópálya hivatalos 
átadásakor. „A munkálatok előtt 
felmerült, hogy egyetlen fejlesztés 
keretében több, a Béke téren élők 
mindennapjait érintő problémát 
is megoldhatunk. Így került sor a 
közvilágítás korszerűsítésére, az 
összes lámpatest cseréjére és újak 
kihelyezésére. Ennek köszönhetően 
akár éjszaka is lehet használni a 
futópályát.” – emelte ki Kovács 
Zsolt önkormányzati képviselő.
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Siti Eszter:

Vége! De amit a haza megkö-
vetelt, azt megtettük, nagyon 
örülök a győzelemnek, és annak, 
hogy megszereztük az ötödik 
helyet, amivel a csapat jövőre 
talán ismét indulhat nemzetközi 
kupában. Büszke vagyok rá, 
hogy miként az egész szezonban, 
úgy ma sem adtuk fel egy percig 
sem, igazi csapat voltunk.

Azari Fruzsina:

Nem olyan biztos, hogy ez volt 
az utolsó meccsem a Fehérvár 
színeiben. Vegyes érzéseim 
vannak, mert várom az újat, 
de nagyon érzékenyen érint a 
búcsú. Most meg vagyok egy 
kicsit hatódva. Ez egy nagyon jó 
csapat, fiatal, hajtós, keményen 

Az utolsó nagy csata: Siti Eszter győzelemmel búcsúzott az aktív játéktól

Hajtós meccsen lett meg az ötödik hely

Végig izgalmas, kiélezett mérkőzést 

játszott egymással a Fehérvár KC 

és a Békéscsaba. A tét nem kisebb 

volt, mint az ötödik hely, és ezzel 

a nemzetközi indulásra való esély. 

Bár a vendég együttes a meccs nagy 

részében vezetett, az FKC a hajrában 

fordított és győzött, így jó eséllyel 

jövőre is ott lehet az EHF-Kupában.

A szezon utolsó és egyben 
egyik legfontosabb meccsét 
játszotta péntek este a Fehér-
vár KC. A Békéscsaba elleni 
mérkőzés volt hivatott dönteni 
az ötödik hely sorsáról, ami 
szerencsés esetben EHF-Kupa 
indulást is érhet. A találkozó 
előtt a szurkolók köszöntötték 
május hónap legjobbját, Nuri 
Benzalt, valamint a Fehérvár 
KC idényének legjobb játéko-
sát, Tilinger Tamarát. A Csaba 
elleni, ötödik helyért vívott 
„döntő” elején Benzal teljesít-
ményére jól, míg Tilingerére 
rosszul hatott az elismerés. 
Előbbinek minden bejött, 
utóbbi még hetest is hibázott. 
Ahogy telt az idő, ez megfor-
dult (Benzal elvesztette a fona-
lat, Tilinger végül nyolc gólig 
jutott), amiből összességében 
jól jött ki az FKC, hiszen nem 

Hosszú, forró 
nyár
A nyári szünet elkezdődött. 
Van akinek kicsit korábban, 
mint szerettük volna. A 
kosarasok tavaly ilyenkor 
még (bajnoki) lázban tar-
tották a várost. Ez a május 
közepi szezonvég tényleg 
túl korai. Sebaj, lássuk 
meg a jót a rosszban: több 
idő lesz rákészülni a nyár 
megannyi kihívására. Mert 
sportkedvelőknek aztán lesz 
mit nézni és élvezni az év 
legmelegebb hónapjaiban! 
Ahogy lapunkban is olvas-
hatják, az atlétika egyik 
legrangosabb nemzetközi 
seregszemléje, a Gyulai 
Memorial a remek Bregyó-
közi sportcentrumba látogat, 
márpedig arra igen kényesek 
e verseny szervezői, hogy 
mindig legyen világklasszis 
az indulók között. Olimpiai 
bajnokok, világcsúcstartók 
fordultak meg korábban 
a mezőnyben, biztosak 
lehetünk, hogy a fehérvári 
létesítményben több szám-
ban olyan pályacsúcs szüle-
tik, amit leg feljebb majd a 
jövő évi Gyulai Memorialon 
lesz esély megdönteni…  De 
rekordgyanús az is, hogy 
az atlétika csodás versenye 
után nagyjából egy éjszakája 
lesz a fehérvári rendezők-
nek átépíteni a terepet – egy 
Európa-bajnokság rajtjára! 
Az öttusázók ugyanis rögtön 
az atléták után kezdenek, s 
mire véget ér a remélhetőleg 
magyar (nota bene: fehér-
vári) sikerekkel kecsegtető 
EB-jük, már nyakunkon 
lesz a következő atléti-
kai verseny. Kicsit nehéz 
követni, belátom, de ez ilyen 
nyár lesz, eseménydús. A 
Fehérvár Ralit említettem 
már? Nem? Pedig lesz, igaz, 
nem a Bregyóban. Az egész 
város egy sportcentrum lesz 
júniustól…

somos zoltán

kaiser tamás

sokkal a szünet előtt még 
néggyel vezetett a Békéscsaba, 
de a jó hajrának köszönhetően 
félidőben csak egy gól volt a 
különbség.
A második harminc perc elején 
rövid időre átvette a vezetést a 
Fehérvár, de nem sokkal később 
már megint a Békéscsaba 
vezetett, és folyamatosan, apró 
lépésekkel közelített az ötödik 
hely felé. A fordulatot az ismét 
felfedezett Becséri Kitti beállása 
hozta meg, a fiatal szélső nem-

csak remekül oldotta meg védő 
feladatát, pedig nem volt könnyű 
dolga Nyikolajenkóval, de a 
hajrában tulajdonképpen az ő 
gólja döntött. A Fehérvár végül 
25-23-ra győzött, és megszerez-
te az ötödik helyet, így jó eséllyel 
jövőre ismét kiléphet a nemzet-
közi porondra.
A meccs végén a szurkolók 
elbúcsúztak a visszavonuló Siti 
Esztertől és Trimmel Brigittától, 
valamint a két távozótól, Azari 
Fruzsinától és Vaszari Virágtól.

küzdő, és a pályán kívül is jól 
megértettük egymást. Többen 
is nagyon közel állnak a szívem-
hez, nem lesz könnyű nélkülük 
folytatni. De boldog vagyok, hogy 
hoztuk ezt a meccset, és a lányok 
így minden bizonnyal játszhatnak 
jövőre az EHF-Kupában, ahol én 
is ott leszek majd a Dunaújváros 
színeiben.

Vaszari Virág:

Azt, hogy hova megyek, még én 
sem tudom. Folyamatban van az 
átigazolás, heteken belül eldől, 
hogyan, merre tovább. Kicsit meg 
is lepett ez a mostani búcsúzta-
tás, hiszen még a lányoknak sem 
jelentettem be, hogy távozom, 
de nyilván mindenki sejtette. 
Tizenhat éves korom óta itt vagyok 
Fehérváron, és az, hogy most elha-

gyom a csapatot, csak egy újabb 
állomása az életemnek, valami 
új kezdete. Nem is mondom azt, 
hogy a fehérvári részt teljesen 
lezárom, nem zárható ki, hogy 
játszom még itt…

Trimmel Brigitta:

Szép emlékkel távozom. Ti-
zenegy év az tizenegy év, nem 
könnyű lezárni, de abszolút jó 
szájízzel távozom. A legszebb 
emlékeim között meg kell 
említenem az első NBI-es mecs-
csemet a Győr ellen: ziccert is 
fogtam, de nagyon kikaptunk. 
A másik, amit sosem felejtek 
el, egy Miskolc elleni kupa-
meccs volt, ahol Sugár Tímeávol 
játszhattam együtt. Vele 
nagyon jó volt együtt dolgozni, 
és védeni is.
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Tóth Péter megtette a magáét, de a Sopron jutott tovább

Zé Luis is eldönthette volna, de kihagyta a ziccert

somos zoltán

somos zoltán

Nem ütöttek oda – kiütötték őket 

Elúszni látszik a bajnoki dobogó is

Az Alba Fehérvár, amely tavaly a 

bajnokságot és a kupát is megnyerte, 

idén egyik sorozatban sem jutott be 

még a négy közé sem. 

Új edzői stáb és az egész szezon 
alatt tizenegy új játékos érkezett 
Fehérvárra. Nem csodálható, 
hogy ez az Alba semmiben 
nem emlékeztetett az előzőre. 
Sajnos eredményességében sem. 
A Magyar Kupában és most a 
bajnokságban is a legjobb nyolc 
között búcsúzott az Alba. Kér-
dés, valóban elég magyarázat-e 
minderre a csapatnál történt 
sok változás? A Sopron, amely 
húsz(!) éve nem járt a legjobb 
négyben, ezúttal úgy biztosította 
be magának ezt a lehetőséget, 
hogy látszott: pont abban jó, 
amiben az idei Alba nem. A 
harmadik, soproni mérkőzésen, 
kedden nem remekeltek, de a 
fontos kosarakat ők szerezték, 

Csak döntetlent játszott Mezőkö-

vesden a Videoton, ezzel leszorult a 

dobogóról. Úgy tűnik, az idén nem 

lesz európai kupaszereplés.

A Ferencváros vasárnap délután 
folytatta győzelmi sorozatát és 
nyert Szombathelyen. Amikor 
tehát a Vidi Calatayud - Szol-
noki, Caneira, Juhász, Stopira 
- Álvarez, Sándor, V.Gomes, 
Nildo - Zé Luis, Nikolics 
összeállításban kiballagott a 
mezőkövesdi pályára, már tudták 
a fehérváriak, hogy csak három 
ponttal őrizhetik meg harmadik 
helyüket a tabellán. Ellenállha-
tatlan rohamokat ennek ellenére 
nem indítottak, de aktívab-
bak voltak, mint a kiesés elől 
menekülő hazaiak, akik közül 
a válogatott keretben is számí-
tásba vett Horváth kapus volt a 
legjobb. Nikolics kétszer, Nildo 
egyszer tette próbára a nyurga 

mert voltak meccsdöntő embe-
reik. Egyre kevesebben ugyan, 
hiszen ezen a találkozón kiváló 
centerüket, Barovicsot is elvesz-
tették. De így is kiváló egyéni 
teljesítményekkel rukkoltak elő 
pénteken Fehérváron, behúzva 
a továbbjutáshoz szükséges 
harmadik győzelmet.
Eközben a bajnoki címvédőnél 
nem volt, aki folyamatosan jó 
teljesítményt nyújtott volna, 
hiába variálta bővebb keretét 
Carlos Frade. Az idei Alba 
bárkivel tudott szoros, nagy 
csatát vívni, de majdnem mindig 
elbukta ezek végjátékát. Az 
ilyesmi hosszabb távon biztosan 
nem véletlen, és hiába látszott 
pénteken már győztesnek a 
csapat, megint ez történt. A ne-
gyedik negyed utolsó percében, 
hárompontos előnyben, soproni 
támadásnál nem faultolt senki, 
pedig azzal szinte biztosan meg 
lehetett volna nyerni a meccset. 
Egyrészt nem jött edzői utasítás, 

de magától sem vállalta senki a 
játékosok közül, hogy odaüssön. 
Így aztán triplát kaptak, majd 
a hosszabbításban vesztettek 
és kiestek. Sok minden benne 
volt ebben az egyébként remek 
meccsben abból, ami miatt a 

tavalyi „Grand Slam” után idén 
semmi nem jutott. A tanulsá-
gok levonása már a következő 
keret kialakítása miatt fontos. 
A vártnál hosszabb nyári szünet 
áll a vezetők rendelkezésére 
mindehhez… 
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kapuvédőt, aki gond nélkül há-
rította ezeket a próbálkozásokat. 
A Mezőkövesd kontrákkal pró-
bálkozott, de helyzetig nem ju-
tott, bár előfordult, hogy ehhez 
Szolnokinak kellett mentenie 
vagy Calatayudnak lövést fognia. 
Az első félidő elment anélkül, 
hogy igazi ziccert feljegyezhet-
tünk volna.

A második ellenben azon-
nal góllal kezdődött, de 
nem fehérvárival. Szolnokit 
ezúttal megverték a bal szélen, 
Harsányi beadását Balajti 
készítette le Melczernek, aki 
nem hibázott. Bár a két csapat 
között szakadéknyi a különb-
ség a táblázaton, a gól annyira 
megfogta az elvileg esélyesebb 

Vidit, hogy akár újabbat is 
kaphatott volna, ha Balajti 
lövésénél nem véd bravúrral 
Calatayud. Közben ugyan 
Alvarez is megkínálta egy tá-
volival Horváthot, de nem volt 
benne a gól a Vidiben. Jöttek 
a cserék, Haraszti, Gyurcsó, 
miközben Juhász is felment 
csatárnak, vagyis a korábban 
már tapasztalt „veszett fejsze 
nyele-effektus” került elő. Bár 
be is jöhetett volna, hiszen 
Juhász csak centikkel fejelt 
mellé egy beadást a hajrában. 
Az utolsó percben Haraszti 
szabadrúgásból egyenlített, a 
hosszabbításban pedig meg is 
nyerhette volna a meccset a 
Vidi, de Zé Luis és Nikolics is 
kihagyta a kihagyhatatlant. A 
házi góllövőlista két éllovasa 
egyaránt csak a kapussal vagy 
az üres kapuval állt szemben… 
Így pedig elúszni látszik a har-
madik hely, és vele a nemzet-
közi kupaszereplés lehetősége.
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2014. 05. 19. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	
Kétszeresen halott 
– am. sorozat (12)

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

17:35 Hitünk és életünk 
– ismétlés

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20	 Mezőkövesd	

– Videoton FC 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 05. 20. 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!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol. 

sorozat 21-22. 
rész (12) 

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:05 Képes hírek

2014. 05. 21. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20 V. Fehérvári 

Versünnep 
döntő	–	ism.

23:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:45 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 05. 22. 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!
19:45 Együtt – családi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol. sorozat 

23-24. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 05. 23. 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!
19:25	 Köztér	–	közéleti	

magazin
20:00 Honvéd7 – 

honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 A tánc világnapja 

2014 – I. rész
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
21:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 05. 24. 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	–	

Kettős	játék	–	am.	
sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

20:35 A tánc világnapja 
2014 – II. rész

21:45 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:05 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 05. 25. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10	 Köztér	–	ismétlés	
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 A Fehérvár TV 

archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Taplófejek – am. 

film	(12)	
21:50 A hét hírei – ismétlés 
22:10 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. május 19-től május 25-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:
május 20. 19:45 Paletta kulturális magazin. Benne: Összefoglaló a Kortárs Művészeti Fesztivál 

programjaiból; Megnyílt A szentek titka című kiállítás

május 21. 20:20 V. Fehérvári Versünnep döntő – ismétlés

május 24. 20:35 A tánc világnapja 2014 – II. rész


