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Az útépítés ideje alatt a 16, 16A, 17, 33 
és 34 számú helyi buszjáratok terelőút-
vonalon közlekednek. A 16, 16A és 17 já-
ratok a Szekfű Gyula utca és a Széna tér 
felé kerülnek, emiatt a Fehérvár Áruház 
és a Múzeum nevű megállók kimaradnak, 
helyettük a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és a Széna tér elnevezésű megál-
lóknál állnak meg a buszok. A 33 és 34 
autóbuszjáratok oda-vissza a Deák Fe-
renc utca – Lövölde út – Gáz utca – Széna 
tér – Szekfű Gyula utca terelőútvonalon 
közlekednek, a járatok útvonalának Pro-
hászka Ottokár utca és Várkörút közötti 
teljes szakasza kimarad. A Vasútállomás 
irányába és irányából történő eljutást a 
35-ös járat és a vele párhuzamosan futó, 
Széchenyi úton és Deák Ferenc utcában 
közlekedő járatok biztosítják.

A gyors reagálású dandárokat saját hazájukban állomásoztatják, csak bevetéskor mozgósítják

Vargha Tamás kiemelte, hogy a koordinációs 
központ nem jelent többlet terhet Fehérvárnak

Ezen az útszakaszon hétfőtől munkagépek dolgoznak majd, és járművel csak az ingatlanokhoz 
közlekedők mehetnek be

Nagy ZoltáN Péter

Nagy ZoltáN Péter

Székesfehérvári centrummal új NATO koordi-
nációs központot alakítanak ki várhatóan 2016 
második felében. A hírrel kapcsolatban Vargha 
Tamás honvédelmi államtitkárt kérdeztük.

Gyors reagálású központ városunkban

Hétfőtől lezárják a Várkörutat

Az elmúlt évben kialakult biz-
tonságpolitikai helyzet miatt jött 
létre az a döntés a NATO walesi 
csúcstalálkozóján, mely szerint 
a már meglévő gyors reagálású 
szervezet helyett egy új, magasabb 
készültségű reagáló erőt hoz létre 
az atlanti szervezet. Az új egység 
ötezer fővel rotációs rendszerben 
működik majd. Az első ilyen dan-
dár német és holland vezetéssel jön 
létre, akik egyéves felkészülés után 
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egy esztendőn keresztül készenlét-
ben lesznek, természetesen saját 
hazájukban, állomáshelyükön.
Mit jelent a gyors reagálás?
A fenyegetettség megindulása 
után negyvennyolc órán belül kell 
a dandárnak az érintett európai 
helyszínen lennie.
Mi a feladata egy kialakítandó koordi-
nációs központnak?
Elsőként hat ország, a három balti 
állam, Észtország, Lettország és 
Litvánia valamint Lengyelország, 
Románia és Bulgária jelezte, hogy 
ilyen központot hoz létre saját 
országában. Hende Csaba hon-
védelmi miniszter a legutóbbi 
brüsszeli találkozón jelentette be, 
hogy Magyarország is csatlakozik 
az előző hat nemzethez. Ez az egy-
ség, amelyik negyven főből áll majd 
(húsz magyar és húsz NATO-tiszt 
szolgál később benne), mérlegeli az 
esetleges fenyegetettség állapotát, 
és dönt a reagálás lehetőségéről.
A magyarországi központnak mekkora 
térséget kell lefednie?
Mivel Szlovákia is bejelentette csat-
lakozását, így minden ország a saját 
területéért felel.
A kialakítandó központban csak kato-
nák dolgoznak majd?
Igen, méghozzá szoros kapcso-
latban a nemzetközi dandárral, 
amelyik folyamatos készenlétben 
van a saját állomáshelyén.
Ez a központ igényel-e többlet infra-
struktúrát itthon, Fehérváron? Esetleg 
munkahelyek is születnek?

Azért választottuk Székesfehérvárt, 
mert itt az Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság mindkét haderőnem-
mel, azaz a légierővel és a száraz-
földi erővel. A parancsnokság adna 
otthont a koordinációs központ-
nak. Többlet igény csak a húsz 
NATO-tiszt családjának elhelyezése 
miatt várható, a katonák a parancs-
nokságon belül dolgoznak majd.

Ha jól értelmezem, akkor ettől a koor-
dinációs központtól Székesfehérváron 
nem lesz nagyobb a katonai jelenlét.
Negyven fő nem jelent látható különb-
séget. Új alakulat nem kerül Fehérvár-
ra. A NATO első hat ilyen egysége a 
tervek szerint a 2016-os varsói csúcs 
alatt lép működésbe. A Fehérvárra 
telepítendő központ várhatóan 2016 
második felében áll szolgálatba.

Február 16-án, hétfőn reggel nyolc órától 
megkezdődik a Belvároshoz tartozó Várkörút 
felújítása, ezért az érintett területet lezárják.

A munkálatok idejére megváltozik 
néhány környékbeli utca forgalmi 
rendje, illetve terelő utakon közle-
kednek majd egyes tömegközleke-
dési járatok. A Várkörutat a Szekfű 
Gyula utcától (a bíróságtól) a Rákóczi 
utcáig (a Romkert kapujáig) zárják le 
a gépjárműforgalom elől. Az érintett 
területre csak célforgalommal me-
hetnek be azok, akik útja a területen 
lévő ingatlanokhoz vezet. A Várkörút 
lezárt szakasza a Lakatos utca, Or-
szágzászló tér, Basa utca, Bástya utca, 
Marosi Arnold utca, Kígyó utca és 
Wathay Ferenc utca felől közelíthető 
meg és hagyható el. A közlekedési 
szakemberek megváltoztatják a 
munka idejére a Wathay Ferenc és a 
Kígyó utca forgalmi rendjét, mindkét 
utca kétirányúvá válik.
Minden érintettet figyelmeztetnek, 
hogy a Várkörút hétfő reggeltől mun-
katerületnek tekintendő, ami annyit 
jelent, hogy a területen út- és közmű-
építés folyik majd, ahol a tájékozta-
tókat, közúti jelzéseket szigorúan be 
kell tartani! A gépjárműveket nem 
lehet a munkaterületen hagyni. A 
szakemberek kérik, hogy ott parko-

lással ne zavarják a munkálatokat!
Tekintettel arra, hogy az alternatív 
utak forgalma a felújítás alatt megnő, 
torlódások várhatók a Budai úton 
és a Rákóczi utcában, a József Attila 
és a Gáz utcában, a Szekfű Gyula 
utcában valamint a Mátyás király 
körúton. A szakemberek azt javasol-
ják, hogy a közlekedők az elkerülő 
és sugárirányú utak használatával 
közelítsék meg úti céljaikat.
A Várkörút ezen szakaszának felújí-
tása várhatóan 2015. május 31-ig tart, 
addig minden közlekedő, minden 
fehérvári türelmét kéri a városveze-
tés és a felújítást végző szakemberek.
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Kiemelt fejlesztések

Saára Gyula Útfelújítási Program 264 millió forint
Új jégpálya kialakítása (önkormányzati önerő) 99 millió forint
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítása 5.714 millió forint
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése 598 millió forint
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész 150 millió forint
Közvilágítási rendszer városrészi korszerűsítése 217 millió forint
Vízgazdálkodási Alap 692 millió forint
Szociális Városrehabilitáció 169 millió forint
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja 379 millió forint
Multifunkcionális Csarnok megvalósításának támogatása 645 millió forint

Nézze élőben!

A költségvetési rendeletről február 
13-i ülésén tárgyal majd a közgyűlés. 
A Fehérvár Televízió élőben közvetíti az 
ülést reggel 8 órától. Adásunkat online 
is megtekinthetik a www.fehervartv.
hu oldalon. A közgyűlést a  www.
szekesfehervar.hu oldalon is nyomon 
követheti.

Stabil gazdálkodás, biztonságos működés
Továbbra is hitelfelvétel nélkül tervez a város

A javaslatot egy hete adta át a város polgármesterének, Cser-Palkovics Andrásnak az előké-
szítésért felelős jegyző, Bóka Viktor. A költségvetési tervezet benyújtásra került, a képviselők 
pénteken döntenek a rendeletről.

látráNyi Viktória

Pénteken tárgyal a képviselő-testület Székes-
fehérvár 2015-ös költségvetéséről. A tervezet 
41 milliárd forint főösszeggel számol, ami 
stabil, optimális működést tesz lehetővé. Fon-
tos számadat a saját bevétel összege, ez 17,4 
milliárd forint, ami országos összehasonlítás-
ban kiemelkedő. Az önkormányzat továbbra 
is hitelfelvétel nélkül gazdálkodik, s jelentős 
tartalékkal tervez. A székesfehérvári magán-
személyeket helyiadó-fizetési kötelezettség 
a 2015-ös évben sem terheli. Cser-Palkovics 
András polgármestert kérdeztük a részletekről 
és arról, mik vannak a számok hátterében, mire 
számíthatnak a fehérváriak a mindennapokban.

Milyen alapelvek mentén áll össze a 
költségvetési tervezet?
Négy fontos alapelv mentén épül 
fel a 2015-ös terv. Ez a költségvetés 
optimális működésre, ütemezett 
és fenntartható fejlesztéspolitika 
megvalósítására ad lehetőséget. 
Továbbra is hitelfelvétel nélkül gaz-
dálkodik az önkormányzat. Fontos 
azt is kiemelni, hogy a hitelfelvétel 
nélküli gazdálkodáshoz tartozik 
az is, hogy folyószámlahitellel 
sem tervezünk. Nagyon jelentős 
tartalékkal számolunk a tervezet-
ben, ez összességében hatmilliárd 
forintot tesz ki, aminek nagy része 
a működés biztonságát szolgálja 
és az uniós források lehívásához 
szükséges költségekre fordítható, 
hiszen a negyedik fontos alapelv a 
2014 és 2020 közötti uniós költ-
ségvetési ciklusra való felkészülés, 
hogy minél több fejlesztési támoga-
táshoz juthasson a város.
Mit jelentenek a főbb számadatok?
A főbb számok azt tükrözik, hogy 
a város gazdálkodása stabil és biz-
tonságos. A tervezet főösszege 41 
milliárd forint, ami soha ilyen ma-
gas Székesfehérvár életében még 
nem volt. De a város gazdálkodásá-
ról még többet árul el a következő 
szám: a saját bevételünk várhatóan 
17,4 milliárd forint lesz. A saját 
bevételek zöme a gazdasági telje-
sítmény után befizetendő adókat 
jelenti, hiszen székesfehérvári ma-
gánszemélyt helyiadó-fizetési kö-
telezettség nem terheli. A telekadó 
is megszűnt, így ezzel a bevételi 
forrással az idei büdzsé már nem 
számol. A saját bevétel nagy részét 
az iparűzési adó teszi ki: 2015-ben 
11,5 milliárd forinttal tervezünk. Ez 
a tavaly befolyt adó összege, aminél 
a valós bevétel több lehet: 2014-ben 
is kilenc százalékkal volt maga-
sabb a befizetett iparűzési adó a 
korábbi évinél. Ez a szám mutatja, 
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hogy a város versenyképessége és 
gazdasága növekszik. Ez részben 
meghatározza a fejlesztések irányát 
is, hiszen Székesfehérvár a befolyó 
adókból él, működik és fejlődik. 
Így a gazdaság növekedésének 
elősegítése a város alapvető érdeke, 
csak így tudunk növekedni, új 
feladatokat felvállalni.
A városban élők számára a számada-
tokon túl nyilván az a fontos, hogy ők 
mit éreznek majd mindebből, milyen 
állapotú intézményekbe járnak, milyen 
úton közlekednek. Mit hozhat ebben 
a tekintetben a tervezet a fehérváriak 
számára?
A költségvetés nagyon elvont és 
száraz dolognak tűnik, de meg-
határozza a mindennapjainkat, 
hiszen a város egy évig az ebben 
a dokumentumban lefektetettek 
szerint fog működni. Az egyik 
legtöbbeket érintő terület az intéz-
ményeink felújítása. Óvodabővítés, 
szociális otthon felújítása, fűtés-
korszerűsítés és komplex intézmé-
nyi vizesblokk-felújítás is szerepelt 
az Ybl Miklós Intézményfelújítási 
Programban, amit 2014-ben indí-
tott el az önkormányzat. Ez 2015-
ben is folytatódik. A tervezetben 
az Ybl-program önkormányzati 

önerejeként több, mint egymilli-
árd forinttal számolunk. Kiemelt 
jelentősége lesz az idén is a Saára 
Gyula Útfelújítási Programnak, 
ami a városrészekben számos kor-
szerűsítést, felújítást tett már eddig 
is lehetővé. De itt említhetem 
meg az új jégpálya kialakítását, a 
Sóstói Stadion rekonstrukciójának 
megvalósítását, a települési szilárd-
hulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztését, a közvilágítás korsze-
rűsítését, a Várkörút rehabilitáció-
ját és a multifunkcionális csarnok 
megvalósításának támogatását is. 
Ha már szó esett arról, hogy mi az, 
amit személyesen megtapasztalhat-
nak majd a fehérváriak mindebből, 
azt is ki szeretném emelni, hogy az 
önkormányzati képviselőknek a to-
vábbiakban is lesz saját keretük az 
egyes városrészekben élők részéről 
felmerült igényekre. Jogos elvárás 
az, hogy a szűkebben vett lakó-
környezetben az emberek kom-
fortosan érezzék magukat. Ebben 
nagy szerepük van a településrészi 
képviselőknek, akik mindent meg 
is tesznek ezért. Ők értesülnek a 
lakók közvetlen problémáiról, a 
felmerült igények, ötletek elsőként 
hozzájuk érkeznek a lakossági 
fórumokon, fogadóórákon.
Mik a kiemelt kiadások?
Fontos hangsúlyozni, hogy minden 
szociális kiadást, ami a fehérvári 
önkormányzat hatásköre, a 2014-es 
mértékben biztosít majd 2015-ben 
is Székesfehérvár. A közbiztonság 
kérdése is nagyon fontos, erre 
is szeretnénk további forrásokat 
biztosítani. A költségvetési tervezet 
rendvédelmi, biztonsági intézkedé-
sekre 52 millió forintot különített 
el, aminek nagy része elsősorban a 
térfigyelő kamerák üzemeltetésére 

szolgál. Tovább bővül a kamera-
rendszer és a polgárőrség számára 
is több jut majd a városrészenkénti 
lebontásban. A kiemelt kiadások 
között szerepel a működtetés, a tér-
ségi ellátás, a jóléti kiadások 18,6 
milliárd forinttal, míg az összes 
fejlesztés és felújítás 13,6 milliárd 
forint.
Szabadabb mozgásteret tesz lehetővé 
az adósságkonszolidáció?
Természetesen, ez nagyon sok lehe-
tőséget és teret biztosít a városnak. 
Összességében kamatokkal együtt 
18 milliárd forintra rúg az összeg, 
amit nem Fehérvár polgárainak kell 
megfizetniük. Olyan adósság átvál-
lalása történt meg, ami 2009 előtt 
keletkezett. A kormány adósság-
konszolidációja nélkül a városnak 
csak 2015-ben 3,9 milliárd forintot 
kellett volna törlesztenie, és nem 
valósulnának meg a tervezett fej-
lesztések sem.
Vannak még olyan fejlesztések, amik a 
tavalyi évről húzódnak át?
Több ilyen is van, például a Mé-
szöly Géza utcai orvosi rendelő, 
aminek a korszerűsítése 2014-ben 
kezdődött el. Azt gondolom, sokak 
örömére készül majd el a modern 
és akadálymentesített rendelő-
intézet. Ide tartozik a Gorsium 
Régészeti Park és Szabadtéri 
Kiállítás fejlesztése is, amivel egy 
régóta húzódó ügy végére kerülhet 
pont. Ha emlékeznek rá a fehérvá-
riak, hosszú előkészületek előzték 
meg mindezt, a pályázat csúszott, 
fenntartóváltás is volt. Amikor Szé-
kesfehérvár fenntartásába került 
a múzeum, arról is határoztunk, 
hogy a megörökölt pályázathoz 
a város 124 millió forint önrészt 
biztosít. Fontos és szimbolikus 
munka kezdődhetett el a területen, 
ami a térség további fejlesztését és 
a látogatószám jelentős növelését 
hozhatja.
Pénteken tárgyal a közgyűlés a költség-
vetés tervezetéről. Számít vitára?
Hosszú előkészítő munka előzte 
meg a tervezet összeállítását, ami 
szakmailag alátámasztott, stabil 
és biztonságos működést biztosít. 
Székesfehérváron már a tervezési 
időszakban megismerhették a 
városi költségvetést a képviselők, 
még a tervezet benyújtása előtt, 
január közepén. Ezt azért is tartom 
fontosnak, mert ahhoz, hogy 
felelős döntés szülessen, minden 
képviselőnek meg kell ismernie 
a kötelezettségeket és a pénzügyi 
lehetőségeket. Konstruktív vitára 
számítok és arra, hogy többségé-
ben támogatja majd a közgyűlés a 
költségvetési tervezet elfogadását.
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Ügyintézés Székesfehérváron

A Kormányablakok különlegessége abban rejlik, hogy országos illetékességi területük van, 
tehát bármelyik település lakói vagyunk, az ország bármely Kormányablakában intézhetjük 
hivatalos ügyeinket. 

Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási 
Hivatal vezetője

Stefkó kriSZtiNa

Tavaly vette kezdetét a FehérVár című heti-
lapban az a sorozat, amellyel olvasóinknak 
abban kívánunk segíteni, milyen hivatalos 
ügyet hol tudnak elintézni Székesfehér-
váron. Akkor végignéztük a polgármesteri 
hivatal szolgáltatásait. Egyebek mellett a 
Hatósági Főosztály szakirodáin intézhető 
ügyeket és a Közterület-felügyelet műkö-
dését tekintettük át. Mostani írásunkban 
a Kormányablak nyújtotta lehetőségekkel 
foglalkozunk.

A járási rendszer 2013. január else-
jén, mintegy három évtized után in-
dult újra hazánkban. A jogszabályi 
lehetőségek miatt idén január 1-jén 
változás történt a két évvel ezelőtti 
kialakítással kapcsolatban, amely 
érintette a Székesfehérvári Járás 
területét is – mondta el kérdésünk-
re Dancs Norbert, a Székesfehér-
vári Járási Hivatal vezetője. Gánt 
a Bicskei Járáshoz, Magyaralmás 
pedig a Móri Járáshoz került, míg a 
korábbi Polgárdi Járás területéről a 
Székesfehérvári Járáshoz került át 
Nádasdladány, Jenő, Füle, Polgárdi 
és Kőszárhegy. Ezzel megerősödött 
a Székesfehérvári Járás, hiszen a 

Fókuszban a Kormányablak
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A Vörösmarty Rádió 
híreiből

Rákellenes világnap
A rákellenes világnap kapcsán 
Fejér megyei orvosok, egész-
ségügyi szakemberek hívták 
fel a figyelmet az egyik vezető 
halálokra, a vastagbélrákra 
február 5-én. Fejér megyében 
2013-ban 1317 ember hunyt el 
rákban, közülük kétszáz eset-
ben a vastagbél- és végbélrák 
bizonyult végzetesnek.

A Hétvezér teteje elkészült
Helyszíni bejárást tartottak 
február 5-én délelőtt a Hétve-
zér Általános Iskolában, ahol 
teljesen felújították a tetőt 
az elmúlt hónapok során. 
A tanévkezdéskor érkezett 
özönvízszerű esőzések miatt 
az épület több helyen beázott, 
ami jelentős kellemetlensége-
ket okozott a tanításban, az 
iskola mindennapi életében. 
A tetőfelújítást előrehozták, 
mintegy háromezer négy-
zetméteren szigeteltek, és 
megoldották a csapadékvíz- 
elvezetést is.

Gyakorló viták nem csak 
civileknek
Február 9. és 13. között dispu-
ta gyakorlóvitákat rendeztek, 
rendeznek a Fehérvári Civil 
Központban. Idén is több 
középiskolás csapat mérheti 
össze tudását, és megmutat-
hatja, mennyire tud érvelni, 
mennyire sajátította el a vita-
kultúra fortélyait. Az elődöntő 
és a döntő február utolsó 
hetében lesz.

Bizakodóak a fehérváriak
Az elmúlt évek értékelésé-
ről és a fehérvári lakosság 
jövőre vonatkozó elvárásairól 
készített felmérést az Echo 
Szociológiai Kutatóintézet. 
A kutatásból kiderült, hogy 
a megyeszékhelyen élők 
úgy érzik, romlott az ország 
helyzete 2014-ben, ennek 
ellenére Székesfehérvárral 
kapcsolatban már pozitívab-
ban vélekednek. Mindezek 
mellett bizakodóak az embe-
rek a jövőjükkel kapcsolat-
ban, akár az országot, akár 
városunkat nézzük.

Új gyermekotthon épül
Negyvennyolc férőhelyes 
gyermekotthon építése kez-
dődött meg Székesfehérváron 
az Új Széchenyi Program 
háromszázmillió forintos 
támogatásával. A Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ 
honlapján található tájékozta-
tás szerint az Új otthon – Új 
esély című projekthez az 
elnyert támogatáson felül a 
Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság százmillió 
forinttal járul hozzá.

Székesfehérvári Kormányablak, Piac tér 10.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07.00-17.00  -  Országosan egységes
Kedd: 08.00-16.00
Szerda: 08.00-16.00
Csütörtök: 08.00-18.00  -  Országosan 
egységes
Péntek: 08.00-16.00

A Kormányablakokat sok helyen az 
okmányirodák bázisán hozták létre, 
vagy – mint a székesfehérvári Piac 
téren – újként alakították ki őket. 
Székesfehérváron a Koch László utcában 
még működik az okmányiroda, azonban 
már csak néhány hónapig, hiszen 
májusban megkezdik az átalakítását 
Kormányablakká.

Nem lesz ügyfélfogadás a Fejér megyei 
járási földhivatalokban február 12-e és 
16-a között, és a TAKARNET progra-
mon keresztül sem lesznek elérhetők 
a földhivatalok. Ezekben a napokban 
az érintett földhivatalokból tulajdoni 
lapot sem lehet kiadni. 

az okmányirodákat is kormányab-
lakokká alakítják, így a járáson 
belül már négy kormányablak 
működik majd.
A járás jelenlegi egy Kormányab-
laka Székesfehérváron, a Piac 
téren található. A város gazdasági 
szerepére valamint kedvező föld-
rajzi elhelyezkedésére és történel-
mi múltjára való tekintettel igen 
nagy forgalmat bonyolít a fehér-
vári Kormányablak, előszeretettel 
veszik igénybe szolgáltatásait az 
átutazók is.
A Piac téri Kormányablakban négy 
ügyfélfogadó helyet alakítottak 
ki – ezek közül három ablaknál 
okmányirodai, egynél minden 
egyéb hivatalos ügyet intézhetnek 
az ügyfelek. A Kormányablakban 
jelenleg több mint 260 ügyfajtá-
ban tudnak segítséget nyújtani 
az ügyintézők. Az ügyfélszolgálat 
a nem azonnal és saját hatáskör-
ben intézendő ügyekben átveszi 
a kérelmeket, segítséget nyújt a 
kitöltésükben, továbbítja azokat az 
elbírálásukra jogosult hatósághoz, 
szervhez, valamint tájékoztatja az 
ügyfelet az eljárás menetéről, az 
eljárással kapcsolatos jogairól és 
kötelezettségeiről.

Azonnal és saját hatáskörben intéz-
hető ügyek:
- személyazonosító igazolvány ügyin-

tézés 
- lakcímigazolvány ügyintézés 
- útlevél ügyintézés 
- vezetői engedély ügyintézés
- gépjármű ügyintézés
- papír alapú hiteles tulajdonilap-máso-

lat szolgáltatás iránti kérelem
- ingatlan-nyilvántartási térképi adatbá-

zisból kiadott hiteles térképmásolat 
iránti kérelem

Továbbítás céljából előterjeszthető 

beadványok például:
- családtámogatási kérelmek (anyasági 

támogatás, családi pótlék, gyermek-
gondozási segély, gyermeknevelési 
támogatás)

- nyugdíjkérelmek (nyugdíj egyszeri 
segély, adategyeztetés, kivételes  
nyugellátás-emelés iránti kérelem, 
stb.), nyugdíjfolyósításhoz kapcsoló-
dó bejelentések

- megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátása iránti kérelem

- utazási költségtérítés iránti kérelem 
egészségbiztosítási ellátás igénybevé-
tele kapcsán

- állampolgársági kérelmek
- fogyasztóvédelmi panaszok, közér-

dekű bejelentések
- időskorúak járadéka, alanyi ápolási 

díj, alanyi és normatív közgyógyel-
látás megállapítása iránti kérelem, 
egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultságot igazoló hatósági bizonyít-
vány kiállítására irányuló kérelem

Tájékoztatási ügykörök például:
- terhességi gyermekágyi segély, gyer-

mekgondozási díj igénylése
- különleges rendszámtábla kiadása 

iránti kérelem
– személyes úton igényelt hatósági erköl-

csi bizonyítvány kiállításával kapcsola-
tos eljárás

- születés bejelentése és anyakönyvezése
- haláleset bejelentése és anyakönyve-

zése
- magánútlevél kiadása, cseréje iránti 

kérelem azonnali eljárásban

Kiegészítő szolgáltatások például:
- ügyfélkapu-regisztráció
- egyedi hatósági ügyek intézéséhez 

internetes kapcsolati lehetőség és 
informatikai segítség nyújtása

- tájékoztatás egyéni vállalkozásról
- építésügyi (ún. ÉTDR) segítségnyújtás
- ügyfélkapu-regisztráció birtokában az 

ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles 
és elektronikusan hitelesített tulajdo-
nilap-másolat lekérdezése

korábbi huszonkettő helyett immár 
huszonöt település tartozik hozzá, 
melyből három városi rangú. Dancs 
Norbert egy érdekességre is felhív-
ta figyelmünket a járás térképét 

és egy vonalzót a kezébe véve: a 
három város – Székesfehérvár, Aba 
és Polgárdi – a járás területén belül 
egy közel egyenlő oldalú három-
szög három csúcsán helyezkedik el, 
ami számára az egységet jelképezi.
Az átalakítással az ország egyik 
legnagyobb járása alakult ki. 
Ebben a közigazgatási egységben 
jelenleg egy kormányablak és 
három okmányiroda működik. A 
tervek szerint azonban év végére 
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Nehéz helyzet kreatív megoldásokkal 

A pályaműveket bemutató tárlatot február 19-ig lehet megtekinteni a városházán

A nehéz építészeti problémára sok kreatív megoldás született

A pályázaton Radnóczi László tervei bizonyul-
tak a legjobbnak

gáSPár Péter

Az Ybl-bicentenárium évében hirdetett pályá-
zatot a Magyar Művészeti Akadémia az „Ybl 
Miklós-emlékház” tervezésére abból a célból, 
hogy méltó emléket állítsanak a Székesfehér-
váron született építész páratlan életművének. A 
pályázatot fiatal építészek számára írták ki olyan 
tervezési feladatok megoldására, amelyek mögött 
ugyan nincs azonnali építési szándék, ugyanakkor 
a helyi közösség szempontjából fontosak.

A 2014-ben kiírt pályázatot – mint 
Ybl Miklós szülővárosa – Székesfe-
hérvár fogadta be, a legjobb pá-
lyaműveket csütörtökön díjazták a 
városháza Dísztermében. A tervezési 
feladat egy emlékház és múzeum 
volt, mely egyfelől közérthető módon 
mutatja be Ybl Miklós életművét, 
másfelől a városlakók és az építé-
szek találkozási pontjául is szolgál: 
műhelybeszélgetések, konferenciák 
befogadására alkalmas. A helyszínt 
Székesfehérvár önkormányzatával 
közösen választotta ki a Magyar 
Művészeti Akadémia. Az egykori 
városfal helyén kialakult Várkörút 
mentén az 1930-as években épült 
villasorba illeszkedik a tervezési 
terület, egyik oldalról a Szent István 
Király Múzeum, a másik oldalról 
Schmidl Ferenc építész villája adja a 
telekszomszédságot. A telek átmenő 
jellege, a nívós szomszédos épüle-
tek, a területen jelenleg is álló és 
a koncepcióba illesztendő kortárs 
szoborpark komoly kihívást jelentett 
a fiatal építészeknek.
A felhívásra harmincegy pályaterv 
érkezett. Az első helyezést, bruttó 
egymillió forint díjazással Radnóczi 
László tervei érdemelték ki a zsűri-
től. A második bruttó nyolcszázezer 
forint díjazással Hegedűs Andrea és 
Szuhányi Anna Szilvia illetve Csáki 
Melinda és Boda István pályázata 
lett. Harmadik helyezést nem osztott 
ki a zsűri.
Székesfehérvár polgármestere meg-
köszönte, hogy fehérvári helyszín 
szolgált témaként, amely a város 
egyik izgalmas pontja. „Székes-
fehérvár sok szállal kapcsolódik az 
Ybl-családhoz. Szülővárosnak szoktuk 
mondani, de valójában jóval több ennél: 
az első impulzusok a város iskoláiban 
érték a neves építészt. Olyan területről 

A pályázatot hagyományteremtő céllal 
először 2013-ban írták ki fiatal épí-
tészek számára. Célja olyan tervezési 
feladatok megoldása, amelyek mögött 
ugyan nincs azonnali építési szándék, 
ugyanakkor a helyi közösség szem-
pontjából fontosak. 

Díjazottak

1. helyezett: Radnóczi László
2. helyezettek: Hegedűs Andrea és Szuhányi Anna Szilvia, Csáki Melinda és Boda 

István
3. helyezést nem osztott ki a zsűri
Elismerésben részesültek: Márton Klaudia és Zsovák Orsolya Zsuzsa, Juhász Ágnes, 
Varga Mónika és Székelyhidi Gábor, Fialovszky Tamás,  Vesztergom Ádám, Kemes 
Balázs, Őrley Balázs és Fekete Csilla

Kihirdették az “Ybl Miklós-emlékház” pályázat eredményét
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van szó, amely a belvároshoz tartozik, 
amely a kulturális életünk meghatározó 
része ma is, és mindig nagy kérdés, 
hogy egy ilyen területtel mi történhetne. 

megközelítéssel bírnak. Kutya nehéz 
építészeti szituációban születtek ezek a 
pályamunkák. A saját pályázati történe-
temben nem találkoztam ilyen bonyo-

lult és nehéz helyzettel, ahol jelen van a 
történelem, a sikátor, a tér, a magasság 
és a mélység, a szomszédok évszázados 
különbséggel megépült instrumentjei. 
Azt kérem minden pályázótól, hogy a 
tanulságokat akkor is szűrjék le, ha nem 
az ő munkáik kerülnek hasznosításra!”
Fekete György ezen kívül építészeti 
örökségünk ápolásának fontosságára 
hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy 
a legelső művészeti ágnak tekinti az 
építészetet, hiszen a stíluskorok ide-
jén az építészeti stílusok határozták 
meg az összes képzőművészeti stílust.
Finta József építész a bírálóbizottság 
egységes véleményét tolmácsolta, 
amikor sikeresnek értékelte a pályá-
zatot: „Kitűnő próba volt ez a negyven 
év alatti építész korosztálynak. A bizott-
ság örömmel fogadta, hogy izgalmas, 
majd minden esetben megvalósítható 
tervek jöttek létre. Ez biztató jelenség, 
miképpen az is, hogy nagy igény van az 
ilyen léptékű, sok gondolkodást, elmélyü-
lést igénylő pályázatokra.”

Ennek vonatkozásában volt a pályázat 
egy fontos gondolatkísérlet. Fel van 
dobva számunkra a labda, hogy szakmai 
egyeztetéseket követően mit kezd vele 
a város.” – emelte ki Cser-Palkovics 
András, aki örömét fejezte ki a 
jelentkezők magas száma miatt.
Fekete György, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke szerint meg kell 
öregedni ahhoz, hogy észreve-
gyük: egy dologban több igazság is 
lehetséges. „Akinek valaha ítélkezni 
kellett bármiről, az tudja, milyen nehéz 
igazságot tenni, amikor azonos minő-
ségek kétféle filozófiai vagy esztétikai 

A Vörösmarty Rádió 
híreiből

Energetikai mintaház
Egy évvel ezelőtt indította 
útjára a kamara a fenntartha-
tóságot népszerűsítő minta- 
projektjét a Gazdaság Házá-
ban. Kommunikációs eszkö-
zökkel huszonötezer megyé-
ben élő lakost szólítottak meg, 
közel nyolcezer Fejér megyei 
általános és középiskolás diák 
és felnőtt vett részt a projekt 
kínálta programokon.

Vizsgáznak a kőművesek és 
hidegburkolók
Az Arany János Óvoda, 
Általános Iskola és Speciális 
Szakiskolában február 12-én 
kezdődnek a 2014/15-ös 
tanév szintvizsgái kőműves 
és hidegburkoló szakmában. 
A Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett 
szintvizsgák tíz szakképző 
iskola részvételével, huszonöt 
szakképesítésben, hatszáz-
negyvennégy diák részvételé-
vel zajlanak az elkövetkezendő 
hónapokban.

Elbontották a felüljárót
A székesfehérvári vasútál-
lomás korszerűsítését végző 
SDD Konzorcium február 10-
én éjjel a vártnál gyorsabban 
elbontotta a Gyár utcai felüljá-
rót. A Mártírok útját forga-
lomkorlátozás nélkül használ-
hatják az autósok. A felüljáró 
lépcsőjét 2015. február 15. és 
26. között fogják lebontani, 
ebben az időben a Mártírok 
útján félpályás terelés lesz. 
A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában a 
székesfehérvári vasúti pálya és 
állomás fejlesztése 85 százalék 
uniós és 15 százalék hazai for-
rás biztosításával valósul meg.

Lezárták az aluljárót
Február 9-én reggel 7 órától a 
székesfehérvári vasútállomás 
korszerűsítését végző cég 
lezárta a vasút alatt húzódó 
hosszúsétatéri gyalogos- és 
kerékpáros-aluljárót. A vá-
gányhálózat bővítése miatt az 
aluljárót öt méterrel meghosz-
szabbítják. A felújítás során 
új közvilágítást építenek ki, a 
falazat graffiti elleni bevonatot 
kap, valamint új aszfaltbur-
kolat is készül. A lezárás vár-
hatóan 2015. április közepéig 
tart.
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Maskarás gyerekek próbálták elijeszteni a telet a múzeumban

Sok-sok játék, hasznos ismeretek és népha-
gyományok. Mindez megjelenik a múzeumban 
elindult Szombati Matiné programpalettáján. 
Legutóbb a farsangi szokásokkal ismerkedhet-
tek meg a gyerekek, s szó volt a mohai tikve-
rőzésről is. A program végén vidám maskarák 
lepték el az Országzászló téri épületet, ugyanis 
a népművészeti kiállítás közepén a gyerekek 
kreativitásukat is kamatoztathatták: maszkot 
készítettek.

A farsang a tavaszvárás örömünnepe 
évszázadok óta, amit felvonulások, 
népes sokadalom színesít. A tél 
végéhez közeledve az emberek már 
várva várják a tavaszt. Jelmezekkel, 
maszkokkal próbálják elijeszteni a 

látráNyi Viktória
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Szombati Matiné a néphagyományok megismertetéséért

Maskarás sokadalom a múzeumbanKultúrszomj

telet. Ezenkívül a népi regula úgy 
tartja, ha sokat eszünk és iszunk 
ebben az időszakban, akkor a ter-
mészet is kedvet kap hozzá, és sok 
termést hoz az évben. Számos ver- 
sike tükrözi ezt a hangulatot. Máig 
sokunk fülében csengenek az ismert 
strófák: „Itt a farsang, áll a bál, kerin-
gőzik a kanál. Csárdást jár a habve-
rő, bokázik a máktörő.” Mindezt a 
vidám hangulatot, bolondos jókedvet 
megidézték a Szent István Király 
Múzeum Szombati Matiné program-
sorozata keretében, ahol a legkiseb-
bek számára játékos foglalkozást 
tartottak a hétvégén. Szórakozva 
tanulhattak a kicsik, hiszen játék 

Tudta-e?

A tikverőzés a farsang utolsó napján kerül 
megrendezésre Mohán. Minden év hús-
hagyókeddjén a 14-20 év körüli legények 
tradicionális maskarába öltöznek: rongy-
szalagokkal gazdagon díszített bohócnak, 
fehérruhás szalmatöröknek, szerencsehozó 
kéményseprőnek, a legfiatalabb alakosko-
dók lánynak. A színes farsangi maskarások 
végigjárják a falut, és minden házba-udvar-
ba betérnek, hogy összegyűjtsék a  
tyúkólakban talált tojást, mint a termé-
kenység és bőség szimbólumát.

Marosi Arnold-nap

 2015. február 13-án (pénteken) 10 órától 
előadásokkal várják az érdeklődőket a Szent 
István Király Múzeum Fő utcai épületében. 
Szó lesz a Palotaváros központi parkja 
területén végzett 1978. és 1986. közötti 
ásatások középkori leletanyagáról. „Len-
csés József, a múzeumi altiszt” valamint 
a „Nádasdy gyerekek a 20. század első 
felében – Nádasdladány, Lepsény” címmel 
is lesz egy előadás.

közben közösen ügyeskedhettek a 
kézműves foglalkozáson, hogy elké-
szítsék azokat a maszkokat, amikről 
a matinén már oly sokat hallottak.

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 fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 
konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 
felől) 68 m2-es használaton kívüli hő 
központ;

Garázs:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban 1 db garázs;
• Honvéd u. 3. szám alatt , zárt udvarban 

1 db garázs;

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

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

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

1 db irodahelyiség;

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

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

 

 

 

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

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Szemadám György kiállítása
Február 13. péntek 16.30
Vörösmarty Színház, Forrás Galéria
Szemadám György Munkácsy 
Mihály-díjas festőművész, író, 
a Magyar Művészeti Akadémia 
elnökségi tagja „Enigmatikus he-
lyek” című kiállítását Haris László 
fotóművész nyitja meg.

Farsangi koncert a Vox Mirabi-
lis Kamarakórussal
Február 14. szombat 19 óra
Jézus szíve templom
A  Vox Mirabilis Kamarakórus 
farsangi hangversenye.  Az est 
vendége a Stringers Kamaraegyüt-
tes. A műsorban Mozart, Farkas 
Ferenc, Weiner és Anderson 
művei csendülnek fel.

Színházi előadások
A félkegyelmű
Február 12. csütörtök 19 óra
Kozák András Stúdió

A padlás
Február 12. csütörtök 15 óra, 
február 13. péntek 17 óra, Nagy-
színház

Versengő Zenebónia
Február 12. csütörtök 10 óra, 
február 13. péntek 10 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Edith és Marlene
Február 15. vasárnap 19 óra
Pelikán Kamaraszínház



7közéleti hetilap FehérVárKözélet

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. 
• Fax: 06-22-516-100 • e-Mail: ujsag@FeherVarMediacentruM.hu • Felelős szerkesztő: nagy zoltán péter • teleFon: 06-30-530-23-77 • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FeherVarMediacentruM.hu • 
tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: plt nyoMda VeszpréM • Felelős Vezető: horVáth gábor • terjesztő: plt • a FehérVár Megjelenik hetente 50 000 példányban • issn: 2061-2273

„Testemből lelkembe, lelkemből lelkedbe”
Beszélgetés Viza Attila önkormányzati képviselővel

Nagy ZoltáN Péter

A 8. számú választókerület, azaz Észak-Palota-
város önkormányzati képviselője Viza Attila, aki 
egyben a város környezetvédelmi és közbizton-
sági tanácsnoka. Az önkormányzati képviselőket 
bemutató sorozatunkban vele ismerkedhetnek 
meg az olvasók.

Mekkora küzdelem volt az előző válasz-
tási ciklusban a Palotavárosért dolgozni?
A város legnagyobb lakótelepét 
két körzetre osztották, északira és 
délire. Én az északi felének vagyok 
az önkormányzati képviselője. 
Annak ellenére, hogy a legnagyobb 
lakótelepről beszélünk, ez Fehérvár 
legzöldebb része is egyben, aminek 
az itt élő emberek kimondottan örül-
nek. Küzdelemről kérdez, de nekem 
ez hivatás. Ha arra gondol, hogy a 
lakótelepek heterogének, ahol nagy 
számban vannak gyermekek, ifjú 
munkavállalók, családanyák, családa-
pák és nyugdíjasok, akkor ez valóban 
nehezítheti az egységes gondolkodást 
meghatározott ügyekben. De én azt 
mondom, mindenki számára meg 
kell találni azt a vonzó dolgot, amivel 
az igényeket kielégíthetjük.
Élnek a palotavárosiak azzal a lehető-
séggel, hogy a város legnagyobb zöld 
területének tőszomszédságában laknak?
Igen, élnek, de az infrastrukturális 
fejlesztésen még sokat kell dolgozni. 
Éppen tavaly jelentettük be polgár-
mester úrral, hogy a tavak környékére 
egy szabadidőközpontot tervezünk. 
Figyelembe vesszük a kisgyermeke-
sek zöldigényét, a kutyatulajdonosok 
vágyait, a horgászok szenvedélyét, a 
pusztán csak sétálni vágyók kívánal-
mait. Kell egy ilyen lakótelep mellett 
olyan terület, ahol az emberek a 
munka vagy az iskola után rekreálód-
hatnak, újratöltődhetnek!
Generációkat említett az előbbiekben. 
A Palotavárosban vannak nemzedéki 
problémák?
Nem generációs problémákról 
kezdtem beszélni, hanem generáció-
kat érintő megoldandó feladatokról. 
Gondolok itt arra, hogy kellenek a 
járdák, ahol nem esnek szét a baba-
kocsik, a biztonságos játszóterek, 
ahol nem a kutyapiszokkal játszik a 
gyermek, de kellenek a kutyafutta-
tók is, ahol a kedvencek is kiélhetik 
magukat. Szükség van a sétányokra, 
ahol csendesen ballaghatnak az 
idősek. Egy képviselőnek éppen az a 
feladata, hogy segítsen a társadalmi 
párbeszéd létrehozásában.
Egy ilyen sűrűn lakott területen létezik 
társadalmi párbeszéd?
Én mindig szorgalmaztam ezt külön-
böző témákban. Kezdő képviselő-
ként a forgalomlassító objektumok 
elhelyezése előtt szórólappal kértem 
ki az ott élők véleményét. Kimondot-
tan fogékonyak voltak az emberek, 
és aktívan jeleztek a támogatók és 
az ellenzők is. A többségi akarat 
érvényesült, persze figyelembe véve a 
másik oldal szempontjait is.

A „fekvőrendőrökön” kívül milyen aka-
dályokkal kellett szembenéznie az elmúlt 
ciklusban?
Az én világszemléletembe nem fér 
bele az akadály fogalma. Feladat van, 
amit meg kell oldani. Ha a konzerv-
dobozokból közterületen összerakott 
piramist valaki ledönti, akkor két 
választásom van, ha a kupac mellé 
érek. Összerakom újra a piramist, 
vagy tovább megyek a konzervek 
között bukdácsolva. Én az előbbit 
választom, mert feltételezem, hogy 
közterületen közpénzből alkották 
meg a piramist. Abban valakinek 
vagy valakiknek a munkája van, és 
az világnézeti kérdés, hogy elme-
gyek-e mellette szó nélkül vagy sem. 
Nyilván lesznek olyanok, akik úgy 
gondolják, semmi közük hozzá, 
mert így engedték el otthonról, mert 
ilyenek a barátok, mert azt hiszi, ez 
a jó, vagy talán nem is hisz semmi-
ben. Őket sem ítélem el – szeretném 
inkább meggyőzni őket az ellenke-
zőjéről!
A választókerületben több mint nyolc-
ezer ember él sok felépített és ledöntött 
piramis között, ami tehát nem akadályt, 
hanem feladatot jelent. Milyen feladato-
kat kellett megoldania az eltelt ciklus-
ban?
Amikor a Palotaváros képviselője 
lettem, „új seprő jól seper” elven 
álltam a feladat elé. Nem kapott 
el az üzemi vakság, észrevettem a 
legfontosabb hiányosságokat. Az 
egyik legközvetlenebb feladat az volt, 
hogy nem lehetett megállni. A terület 
nagyságához képest olyan magas a 
palotavárosiak autóhasználati aránya, 
hogy az első helyre került a parkolás 
kérdése. Nem lehetett tétlenül nézni, 
hogy emberek ezrei úgy térjenek 
haza a munkából, hogy még hosz-
szú időn keresztül körözzenek saját 
házuk körül.
Sok ember él együtt a lakótelepen, 
ami biztonságot is ad, de a rosszéletű 
emberek is könnyebben elvegyülnek. 
A biztonságérzet fokozása miatt köz-
területi kamerarendszert építettünk 
ki, elsősorban preventív jelleggel.
Játszóterek is épültek az elmúlt 
ciklusban. Kiemelném a Királyok 
parkját, ami nagyon szépen megújult 
a Szent István Emlékévre. Több olyan 
feladat van, amit az előző időszakban 
nem tudtunk befejezni, mert a város 
nagyon sok munkát vállalt be. A 
Városgondnokság kiváló szakembe-
rei így is túlteljesítették a rájuk mért 
feladatokat.
Akkor milyen munkák várhatók a mosta-
ni, ötéves időszakban?
A Palotavárosi tavak déli felén egy 
szabadidőközpont kialakítását 
szeretnénk, ahogyan ezt korábban 
említettem. A tervezett fejlesztés 
érinti a terület parkolóinak bővítését, 
illetve minőségi átalakítását. De a 
lakótelepen több olyan parkolóépí-
tésre is várunk, amire már korábban 
megkaptuk az engedélyt, de kapaci-
táskorlátok miatt később alakíthatók 

ki. Talán a terület legnagyobb fejlesz-
tése lehet a Schwäbisch Gmünd utca 
meghosszabbításában kialakítandó 
átkötő út, ami a Gellért újsorral köti 
össze a belvárosi forgalmat. Ehhez 
egy hidat kell építeni a Varga csator-
na fölé, illetve egy nagy körforgalmat 
kialakítani a leendő Tobak utcai cso-
mópontban. Ennek a közlekedésfej-
lesztési munkának lenne a feladata 
tompítani a Palotai út és a Mészöly 

Géza utca kereszteződésében kialakí-
tott forgalmi rend hatásait. Mindez a 
járdák és a közvilágítás kiépítését is 
eredményezi a területen.
Van esély arra, hogy ebben a ciklusban 
elkészüljön?
Én azt szeretném, ha ebben az évben 
elkészülne! Az idei költségvetés terveze-
tében szerepel, ezért látok is rá esélyt.
A Palotaváros területén lévő iskolákra, 
óvodákra milyen fejlesztés vár?
A Fehérváron elindított Ybl-program 
érinti a körzet két iskoláját is. Az 
István Király Általános Iskolában 
sürgetőbb a helyzet, ott egy tetőszi-
getelési feladatot kell elvégezni. Az 
önkormányzat fontosnak tartja, hogy 
az iparűzésből befolyó adót világo-
san, jól láthatóan használja fel az 
intézmények felújítására. Ugyanakkor 
többen vannak, akik ismerethiány 
miatt lépnek offenzívába. Egy példát 
engedjen meg! Leesett öt centiméter 
hó, ami leginkább a lakótelepi embe-
reket bántja, hiszen a családi házas 
övezetekben az ott élők feladata, hogy 
házuk előtt eltakarítsák. Hozzám is 
eljutott már az a vélemény, hogy az 
emberek mennyi adót fizetnek, és 
még sincs villámgyorsan eltakarítva 
a hó a lakótelepi járdákról. Ilyenkor 
mosolyogva szoktam megkérdezni: 
mint magánszemély mennyi adót fi-
zet a városnak? Bizony a képlet végén 
kiderül, hogy nulla forintot, ugyanis 
Székesfehérváron magánszemély 
egyáltalán nem fizet helyi adót – amit 
más városokban, falvakban bizony 
fizetni kell – hogy legyen közvilágítás, 
szépen nézzenek ki a közparkok, és 
legyen hóeltakarítás.
Talán a Palotaváros volt az a városrész, 
amelyik a Belváros mellett a leginkább 
megnyílt a programok terén. Lesznek 
továbbra is kiemelkedő rendezvények?
Ideje, hogy újraszőjük a társadalom 

feslett szövetét, és ezt nem lehet más-
sal, csak közösségi rendezvényekkel. 
Erre a palotavárosiak kimondottan 
fogékonyak. Szükségük van az embe-
reknek a közeledésre, sokszor csak 
az alkalmat keresik. Ezért álltunk elő 
a Palotavárosi Napokkal, kihasználva 
a tavak adottságait és környezetét, de 
kétszer megszerveztük már a Halün-
nepet is. Az ilyen programok rende-
zése sokat, azaz mindent kíván, mert 
nem lehet félgőzzel dolgozni, csak a 
maximumot adva. Így állhat csak az 
ember az Úr színe elé, a választók 
elé, a barátok elé. A lelkiismeretünk 
csak így lehet tiszta! Ez olyan, mint a 
sport. Nem azok lesznek az olimpiai 
bajnokok, akik kipipálják az edzés-
naplóban az aznapi feladatot, hanem 
azok, akik annyi munkát végeznek 
el, hogy utána nem tudnak felállni, 
mert úgy csinálták meg, ahogy előtte 
még soha.
Szigorú önmagához. Másokkal is így 
van?
Próbálom tiszteletben tartani mások 
egyéniségét azzal a tudattal, hogy 
azzal gazdagodik, amit kap. Minden 
átadott érték hatalmas kincs. Egy 
harmincéves ember értékrendje 
ahhoz kötődik, amit az otthonában, 
az óvodában, iskolában, középisko-
lában, majd az első munkahelyén 
kapott. Ám az értékrendje mégis 
általában e kortól kezd úgy alakulni, 
hogy már maga is képes legyen adni 
belőle. Ennek figyelembevételével 
nem akarok én annyira szigorú lenni 
másokhoz. Hatékonyabbnak tartom 
a lépésről lépésre történő meggyő-
zést, mert látni, érteni kell a másik 
véleményét is!
Sokan beszélnek az általam kez-
deményezett komposztálás vagy a 
közösségi kertek előnyeiről, hát-
rányairól. Nagyon szeretném, ha 
képesek lennénk közösen eljátszani 
a mikro-demokráciát! Döntsünk 
ennek a komposztálónak és a közös-
ségi kertnek a sorsáról! Regisztráljon 
mindenki, aki részt kíván venni a 
vitában, a vita után tartsunk egy 
kisebb népszavazást arról, kell vagy 
sem az adott dolog! Ezzel megkez-
dődhet egy olyan párbeszéd, ahol 
nem a politikusok kiabálnak, a 
többi ember pedig hallgat, hanem az 
emberek alakítják közvetlenül a saját 
környezetüket és egymás vélemé-
nyét. Egy ilyen példával szerintem 
szépen meg lehet tanulni azt a de-
mokráciát, amire Magyarországnak 
nagy szüksége van.
Miért ragaszkodik ön annyira egy lakóte-
lep közepén ahhoz, ami talán a falvakba, 
a termőföldbe való?
Amikor a Palotaváros első közösségi 
kertjét adtuk át, egy asztali áldást 
idéztem, amit azóta is vallok: „Porból 
a magba, magból a szárba, szárból 
virágba, virágból kalászba, kalász-
ból kenyérbe, kenyérből testembe, 
testemből lelkembe, lelkemből 
lelkedbe!”
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Hétköznap beszél, hétvégén zenél

Zsolt és kicsiny családja: felesége, Mária és kislányuk, Boglárka

Nagy ZoltáN Péter

A Vörösmarty Rádió szerkesztői szobájában két 
rádiós kolléga arról értekezett, hogy valami 
dallam D-ben szól, és át kellene alakítani 
C-re. Persze lehet, hogy egész másról szólt a 
diskurzus, csak én nem értettem. A szakmai tár-
salgás egyik szereplője egy szemmel láthatóan 
lelkében is nyugodt, megfontolt fiatalember 
volt, akinek talán csak a hatvanas évekre 
emlékeztető sérója árulta el, hogy rockzenész. 
Bokányi Zsolt „ártotta bele” magát a rádió 
szignáljaiba.

A fehérváriak számára Bokányi 
Zsolt neve ismerősen hangzik, 
hiszen névadója és alapítója a 
Boka és a Klikk rockformátum-
nak. Hogy mit keres a Vörösmarty 
Rádióban? Nos, nemcsak a zenei 
alapokat faragja, hanem munka-
társunk lett a szórakozóhelyek, 
alkalmi koncertek, rockbulik 
zenészsztárja. Persze ő a sztár szó 
hallatán tiltakozna – talán ezért is 
érdemes Zsolttal megismerkedni!
Nektek is saját magatok juttok esze-
tekbe, ha Fehérváron azt halljátok, 
rock and roll?
Azért én ezt szerényebben, kellő 
alázattal vezetném fel. Nagyon bol-
dog lennék, ha a rockzene kapcsán 
mindenkinek a Boka és a Klikk 
jutna eszébe, de egyelőre ezen 
csak dolgozunk. Sok koncerttel, 
háttérmunkával igyekszünk tenni 
a kedveltségért. Mondjuk Székes-
fehérváron, Fejér megyében, de 
egy kicsit az országban is a nevem 
összeolvad a rock and roll zenével, 
a zenekaraimmal. Ez érthető is, 
hiszen tizennyolc éve zajlik ez a 
zenés történet. Mégis újra hangsú-
lyozom, kellő alázattal kell a nyil-
vánosság figyelmét kezelni, mert 
ez nagy dolog, de felelősséggel is 
jár. Ha az ember ismertebb, akkor 
már tudni kell viselkedni! Rossz 
példákkal találkozunk bőven a 
könnyűzene iparában.
A ti varázsotok – ha nem tévedek – az 
élő zene. Ma a fiataloknak alig adatik 
meg, hogy élő zenére érezzék jól 
magukat, tőletek viszont ez minden-
napos.
Ez a téma lapszámokat emésztene 
fel! Fiatal zenészek már nem azon 
dolgoznak, hogy élő zenét adjanak 
elő, ezért nem adatik meg az ifjú 
korosztálynak ez az élmény. A 
zenészek egy jelentős részét nézve 
látom, idegen tőlük, hogy színpad-
ra álljanak és élőben zenéljenek. 
Már vagy két generáció nőtt fel, 
akiknek a dobkészlet újdonsá-
got jelent. Amikor a színpadon 
meglátják, csodálkozva kérdezik, 
az meg mi. Úgy nőttek fel, hogy 
meggyőződtek róla, azt a „zajt” 
valami gép csinálja. Volt egy ilyen 
szörnyű élményem, amikor ezek a 
szavak hangoztak el koncert előtt. 
Ha élőben adunk elő, megesik, 
hogy el kell magyaráznunk, miért 
kell annyi kábel, erősítő, miért kell 
a dobosnak kínai evőpálcikákkal 
ütni a felszerelését, és hogy ezek-
ből miként alakul ki a hangkép-
let. Én csak olyan formációkban 
játszottam, ahol minden esetben 

Új hang a Vörösmarty Rádióban
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élőben zenéltünk. Se szívem, se 
lelkem, se akaratom nincs hozzá, 
hogy a közönségemet becsapjam. 
Egyébként is, a zenélés egy csele-
kedetre utaló szó, amit nem lehet 
eltátogni!
Te melyik zenét tartod közelebb a 
szívedhez, amelyik a saját gyermeke-
tek vagy a rock nagyágyúié? Mert az 
emberek bármire be tudnak indulni.
Apukám nagyon régen megkér-
dezte tőlem, hogy Michael Jack-
son- vagy Elvis Presley-lemezt 
szeretnék. Egyikről sem tudtam, 
kicsoda, de Elvisnek jobban tet-
szett a haja. Piros ingben, belőtt 
séróban volt a borítón, úgyhogy 
azt választottam. Amikor belehall-
gattam a lemezbe, az nagyjából 
el is döntötte az irányt! Mániákus 

Elvis-hallgató lettem, és az első ze-
nekarommal ilyen feldolgozásokat 
játszottunk csak. Aztán eljön az 
az idő, amikor szeretne az ember 
dalban elmondani dolgokat, de azt 
esetleg még nem írták meg. Egy 
valamirevaló zenész előbb-utóbb 
úgyis megfogalmazza a saját dal-
lamait, szövegeit. Én mindkettőt 
megpróbáltam, amiből jó néhány 
nagylemez és kislemez született.
Akár a Sárga taxira is gondolhatunk, 
mert ott elég sok szerzeményed volt.
A Sárga taxival hat nagylemezünk 
született, csináltunk maxi albu-
mot, karácsonyi albumot, szám-
talan videoklipet forgattunk. De 
el kell mondani, nemcsak én 
írtam dalokat. Csorba Peti dobos 
barátommal 2003 óta zenélünk, 

vele közösen szerezzük a dalokat. 
Az 1999-ben született Csóró jampi 
című rockdalom vezeti Budapesten 
a rotációs listát egy rockklubban, 
amiben kiírtam magamból a csóró-
ságomat.
A dalaidat hallgatva az a furcsaság 
jelenik meg, hogy a zene ugyan 
könnyed – milyen is lenne a rock and 
roll? – de a szöveggel mintha monda-
ni is akarnál valamit. Tisztán fejezed 
ki magadat, nálad a fekete az fekete, 
egyszerűen nevén nevezed a dolgokat.
Azt hiszem, ez abból fakad, hogy 
nem megrendelésre írom a dalai-
mat. A rock and roll egy zárt zenei 
keret, amiből nem lehet kilépkedni, 
viszont a szövegben nem szabad öt 
nagylemezen keresztül kockás za-
kóról, belőtt séróról szólni, hanem 
előjönnek az emberből a minden-
napi érzések, gondolatok.
Akkor pontosabban fogalmazok. Jól 
látom, hogy szigorú vagy magadhoz?
Minden embernek vannak kor-
szakai. Nekem is voltak úgymond 
felelőtlen időszakaim, viselkedés, 
stílus tekintetében. De történtek 
velem dolgok, amik megváltoztat-
tak, és igen, azt gondolom magam-
ról, hogy egy fegyelmezett ember 
lehetek hosszú ideje már. És van 
bennem morális tartás, egy szint, 
amit érvényesnek és kötelezőnek 
tartok magamra nézve.
Beletúrhatok az intim szférádba? 
Hívő, vallásos ember vagy. Az előző 
gondolataid onnan származnak?
Nem az intim szférám, hogy is-
tenhívő ember vagyok, ezt nagyon 
sok embertársammal megosztom. 
Annál is inkább, mert a sárbogárdi 
református gyülekezet egyik pres-
bitere vagyok. Saját elhatározásból 
kerestem meg Istent, és önszán-
tamból konfirmáltam felnőttként. 
A hitem meghatározza életemet, 
és az természetes, hogy az érték-
rendemet is. Tartom magamat egy 
elvrendszerhez, amiben jól érzem 
magamat. Lehet, hogy úgy tűnik, 
szigorú vagyok magamhoz, de 
én ezt máshogy élem meg, csak 
ebben tudok élni, ebben érzem jól 
magamat.
Fehérvárinak is érzed magadat? Úgy 
értem, kötődsz-e a városhoz?
Tősgyökeres fehérvári vagyok. Itt 
születtem, itt nőttem fel. Dalt is 
írtam erről Régi naplóm címmel. 
Mi még az az utolsó korosztály 
vagyunk, akik ismerik a grundot, 
tudják, mi a bőrlabda, és nem 
volt idegen tőlünk a pálya melletti 
csajozás, a lakótelepi szürke falak 
közötti csibészkedés. Minden 
emlékem ide köt Fehérvárhoz. 
Feleségemmel, kislányommal már 
nem a városban élünk, de a szívem 
itt van. Vágytam az egyszerű 
szavakra, a csendre, a nyugalomra. 
Nekem már kicsit zajos a nagyvá-
ros. De Székesfehérvár bennem él! 
A „fehérváriságot” nem lehet levet-
kőzni, az örökre a miénk marad!
A családod hogy viseli el a zenei 
mániáidat?
Amikor a feleségemmel megismer-
kedtünk, nem tudta, hogy zenélek. 
Azt tudta, hogy rádiózom, de a 
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Bokányi Zsolt a Vörösmarty Rádióban gyakorolja új szerepkörét, a műsorvezetést, ami persze már régóta megy neki

A rocker örökifjú nem hagy fel a zenéléssel, hiszen várja őt a Klikk
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zenéről nem tudott semmit. Ennek 
én kimondottan örültem, mert 
színpadi emberként feltételez-
hettem volna, hogy egy esetleges 
érdeklődés nem is nekem, hanem 
a színpadnak szól. De egy idő után 
mindenre fény derült, nem tudtam 
sokáig titkolni, és elfogadta a 
hétvégi arcomat is. A négyéves 
kislányom, Boglárka a szerelmem, 
akivel szemben elképesztően elfo-
gult és engedékeny vagyok. Tehát 
körülbelül mindent megcsinálok, 
amit egy apa rosszul csinálhat. 
Mindketten tolerálják azt, hogy 
esténként későn megyek haza, 
hogy szombaton apu az ország va-
lamelyik pontjára elindul, és csak 
vasárnap hajnalban tér haza, emi-
att délelőtt kótyagos egy kicsikét. 
Kellő szerénységgel említem, hogy 
talán néha-néha büszkék is rám, 
mert itt-ott előfordulunk a tévék-
ben. Boglárka már a legkacifánto-
sabb fellépőruhában is felismer.
Nem hiszem, hogy ez az élet nem 
egyeztethető össze a tisztességes 
családi élettel. Csak a szakma 
hitette el a közvéleménnyel, hogy 
szükségszerű a botrány egy énekes 
életében. A menedzsereknek az 
a fontos, hogy bármit, de beszél-
jenek egy előadóról. Én ezektől 
szigorúan távol tartom magamat! 
Beszéljenek rólunk kevesebbet, 
de arról szóljon a diskurzus, amit 
adni akarunk: a zenénkről! A 
színpadról lelépve hétköznapi 
ember vagyok, aki boldog családi 
életet él.
Már nemcsak hétköznapi ember vagy, 
hanem a munkatársunk is. Műsor-
vezetőként jöttél közénk a Vörös-
marty Rádióba. Hogy adtad a fejedet 
ilyenre?

Isten kegyelméből kaptam olyan 
készséget, hogy néha képes va-
gyok összetett mondatokat megfo-
galmazni, ezt bele tudom mondani 
egy mikrofonba, és vannak embe-
rek, akiknek ez tetszik. Ha már ezt 
a talentumot megkaptam, akkor 
élek is vele. Schéda Zoli barátom, 

egyáltalán érdekes tudok-e lenni. 
Az a koncepcióváltás, ami előtt 
áll a Vörösmarty Rádió, nekem 
nagyon szimpatikus. Ebbe az új 
értékteremtésbe jólesik bekerülni!
A rádió arculatváltásának egyik 
eleme, hogy több szövegtartalmat 
sugároz majd és kevesebb zenét. Egy 
zenésznek jó lehet olyan rádióban 
dolgozni, ahol csökken a zene?
Én már nyolc éven keresztül 
dolgoztam más kereskedelmi 
rádiónál, de amikor abbahagytam, 
éppen azért tettem, mert határo-
zottan csömöröm lett attól, hogy 
játsszuk a zenéket, elmondjuk az 
időjárást, aztán megint egy dalt 
konferálunk fel. Egész egyszerűen 
nem mondtunk semmit a hall-
gatóknak. A Vörösmarty Rádió 
a jövőben olyan értéket szeretne 
továbbítani, ami visszalépés az 
eredeti rádiózáshoz, ahhoz, ami 
miatt kitalálták. Én gyerekkorom-
ban nemcsak azért hallgattam a 
paplan alatt a rádiót, mert Elvis 
zenélt, hanem azért, mert róla is 
beszéltek sokat a műsorvezetők. 
Ezért jöttem ide, hogy ne csak 
beszéljek, hanem mondhassak 
is valamit! Persze lesz zene is 
koncepciózusan, de az nem ül rá 
a hallgatóra. Biztos vagyok benne, 
hogy nem csalódnak majd a Vö-
rösmarty Rádió hallgatói!
Melyik sáv jut neked az új rádiós 
struktúrában?
Márciustól kerülök rendszeresen 
mikrofon mögé, délután kettő-
kor váltom Németh Gábort, este 
hétkor pedig átadom a szót Kozma 
Áginak. Az én időszakom a mun-
kából hazatérők és a délutános 
műszakba érkezők kiszolgálása 
lesz, a délutáni csúcsforgalomban, 
az oviból, iskolából elindulók ide-
jében, a vásárlások időszakában. 
Ott kell majd olyan információkat 
adnom, ami a nyüzsgésben egy 
kicsit megnyugtat, egy kicsit segít.

a rádió vezetője eddig is több alka-
lommal meghívott a műsorába. De 
most megújulás előtt áll a Vörös-
marty Rádió, ezért gondoltak rám, 
hogy műsorvezetőként csatlakoz-
zam a csapathoz. Mérlegelnem 
kellett a zenekari teendőimet, az 
időbeosztásomat illetve azt, hogy 
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Bálint-napra hangolva
Programok február 13-tól 22-ig

schéda szilVia

Farsangi programok
Farsangi Mulatság a Koronás 
Parkban
16 óra, Koronás Park
Álarckészítéssel, arcfestéssel, 
jelmezes felvonulással, játékkal, 
batyus bállal várják a családo-
kat.

Farsangi Hangszermesék
Február 13. 17 óra
Köfém Művelődési Ház
Az interaktív farsangi zenés 
mesejátékon sok hangszerrel, 
tánccal, mozgással várják a 
jelmezben érkező óvodásokat és 
kisiskolásokat.

Szülő-pedagógus farsang
Február 13. 18 óra Tóvárosi Álta-
lános Iskola
Kötetlen télbúcsúztató, szórakoz-
tató bál, ahol finom vacsora vár 
mindenkit. A Dimenzió együttes 
szolgáltatja a talpalávalót. Gye-
rekek, pedagógusok és Keller 
János színművész lépnek fel az 
este során.

Farsangfarki felvonulás és bál
Február 14. több helyszínen
14 órakor jelmez- és álarcké-
szítés az Igézőben, 16 órakor 
zenés farsangi felvonulás 
jelmezben az Országalmától a 
Szabadművelődés Házáig, 17 
órakor kézműves foglalkozás, 
19 órakor farsangi bál várja az 
érdeklődőket a Szabadművelő-
dés Házában.

Farsangolás az Öreghegyi Közös-
ségi Házban
Február 14. 16 óra Öreghegyi 
Közösségi Ház
A jó hangulatról a Palacsin-
ta zenekar gondoskodik. Az 
interaktív zenés műsor után 17 
órától farsangi témájú kézmű-
veskedésre várják a kicsiket és 
nagyokat.

Péntek

Női klub
Február 13., 16. és 20. 17 óra Fehér-
vári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női Klubjának 
jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek!

Folytatódik az érettségire felkészí-
tő sorozat
17.30 Szent István Művelődési Ház
Sebők Melinda irodalomtörténész 
előadás-sorozata. Ezúttal a XX. szá-
zad irodalma, Ady Endre és Babits 
Mihály lesz a téma.

Szombat

II. Fehérvári Kolbásztöltő fesztivál
Február 14-15. Jancsárkert
Idén is kiderül, melyik csapat 
készíti a legfinomabb kolbászt a vá-
rosban. A verseny mellett hagyomá-
nyos disznóperzselés, kocsonya- és 
fánksütő verseny valamint batyus 
bál várja az érdeklődőket.

Koncertpedagógia az Ars Musica 
Zenebarátoktól
10 óra Szent István Művelődési Ház
Játékos zenei foglalkozás a koncert-
pedagógia jegyében.

Asszonyműhely foglalkozás
10 óra Fehérvári Kézművesek Egye-
sületének Háza (Rác utca 27.)
Szakácskönyv, füzet borítójának 
elkészítése foltvarrás technikával, 
Bodáné Fenyves Zsuzsa vezetésé-
vel.

Szombati Matiné a Múzeumban
14 óra Szent István Király Múzeum
Valentin-napra készülnek Bodzsár 
Nórával.

V-Day – Együtt az erőszak ellen
16 óra Piac tér
Február 14-e a nőket és gyerekeket 
ért erőszak elleni világnap is. A „1 
billion rising” elnevezésű csoport 
minden évben ezen a napon szer-
vezi világszerte a megmozdulásait, 
nem tüntetésekkel, nem felvonulá-
sokkal, hanem tánccal.

Holle anyó
17 óra Köfém Művelődési Ház
Zenés színházi előadás a gyerekek 
bevonásával.

Szeretni kell, ennyi az egész
17 óra Vörösmarty Színház
Závodszky Noémi önálló műsora. 
A művésznő partnerei: Buch Tibor, 
Hirtling István, Horváth Péter, Ko-
záry Ferenc, Tűzkő Sándor, Szakál 
Attila, Gál Gergely, Nagy Attila 
József, Rovó Tamás és a Jubileumi 
Szalonzenekar.

Valentin-napi Retro Party
22 óra Dodge City Music Pub
A 70-es, 80-as, 90-es évek legna-
gyobb slágerei DJ Wolf, DJ Sajt és 
B.O.B. közreműködésével.

Vasárnap

Babaruha börze
8 óra Videoton étterem
Minden egy helyen, ami egy babá-
nak kell. Nagy választék, kulturált 
körülmények és büfé várja a börzé-
re látogatókat.

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

Petőfi kerestetik!

Újra várják a lelkes színjátszókat és 
azokat a vállalkozó kedvű fiatalokat, 
akik megszemélyesítenék történel-
münk nagy alakjait, és akik az „utca 
hőseként” szeretnének részt venni a 
forradalmi események sodrásában. Állj 
be te is a márciusi ifjak közé! Jelentke-
zés: pinter.adam@szekesfehervar.hu.
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Farsangi programok

Kardiológiai továbbképzés veszi kezdetét február 12-én, csütörtökön és február 14-
ig tart Székesfehérváron. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház II. sz. 
Belgyógyászati Osztálya által szervezett háromnapos eseményen százhúsz kardioló-
gus vesz részt. A továbbképzés keretében ötven előadás hangzik el. A program idejé-
re a kórház kérésére a tulajdonos lezárja a volt orvosi parkoló területét. A szervezők a 
parkolási nehézségek miatt a lakosság megértését kérik, és azt javasolják, lehetőleg 
minél többen vegyék igénybe a helyi autóbuszjáratokat.

Aranyszamár Bábszínház
11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Babaszínházi előadás. Ajánlott 4 
éves korig.

Egy nap a szellem szabadságáért
18 óra Ribillió Kávézó és Söröző 
(Rózsa u. 1.)
Filozófiai kávéház. A belépés 
díjtalan.

Hétfő

Támogató szülői csoport
17 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna Téri Tagkönyvtára
Gyermekeink nevelését segítő 
beszélgetéssorozat Márkusné Fehér 
Mária oktatási és nevelési szakértő, 
vizuális fejlesztő vezetésével.

Kedd

Te leszel a párom
16.30 Hetedhét Játékmúzeum
Bálok és illem a 19. században 
Magyarországon. Csapó Katalin 
néprajzos muzeológus előadása.

Szerda

Csak kattintgatsz, vagy tényleg 
fotózol?
15 óra Városi Képtár – Deák Gyűj-
temény

A fotó mint kifejezőeszköz és 
szimbólumrendszer. Vendég: Oláh 
Gergely Máté fotográfus. Okos-
telefont, képrögzítésre alkalmas 
mobileszközt használók és a 
képszerkesztés, képalkotás iránt 
érdeklődők részére.

Kortárs hagyomány: a Valentin-nap
16.30 Szent István Király Múzeum, 
Országzászló tér
Előadó: Paréj Gabriella. A részvétel 
ingyenes.

Csütörtök

Vörös Tamás Bass Show
19 óra A Szabadművelődés Háza
Olyan előadók érkeznek a fehérvári 
zenész 55. születésnapi koncertjé-
re, akik különböző zenekarokban 
basszusgitároznak országszerte.

Péntek

Beszélgetés a hospice-ról
18 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna Téri Tagkönyvtára
„Akik fogják a kezet az utolsó perc-
ben is.” A beszélgetést Tóth Tamás 
atya vezeti meghívott vendégei 
társaságában.

Szombat

III. Egyházmegyei Ki mit tud? – 
előválogató
10 óra Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
A résztvevők az alábbi művészeti 
ágakban mutathatják meg tehetsé-
güket: ének–egyházi ének, népdal–
népzene, néptánc–modern tánc, 
vers- és prózamondás, hangszeres 
zene, kórus–kamarakórus, keresz-
tény pop-rock zene.

Szombati Matiné a Múzeumban
14 óra Szent István Király Múzeum, 
Országzászló tér
Régi szép mesterségek tudását 
elevenítik fel Varga Mária Magdol-
na segítségével, aki megtanítja a 
nemezelés csínját-bínját.

Vasárnap

Gyűjtők cserevására
15 óra Pelikán Galéria
Az eseményen a gyűjtők: a Szé-
kesfehérvári Művészek Társasága 
tagjai valamint fehérvári polgárok 
kapnak lehetőséget, hogy műtár-
gyaikat elcseréljék egymással.

Farsangi táncház a Galiba Zene-
karral
Február 14. 17 óra Táncház (Ma-
lom u. 6.)
Várják azokat a táncos és nem 
táncos fiatalokat, felnőtteket 
és családokat, akik szeretnék 
felidézni, megtanulni a táncházi 
mulatságokban közkedvelt tánc-
rendeket és népdalokat.

Farsangi bál
Február 14. 19 óra Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
A Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház és a Családpasz-
torációs Iroda közös farsangi 
bálja.

Dí-nom dá-nom
Február 15. 15 óra Művészetek 
Háza
Családi program alkotással, 
játékkal, tánccal a Művészetek 
Háza és a Játékkészítő Műhely 
szervezésében.

Mohai tikverőzés
Február 17. 9 óra Moha, Fő u. 6. 
előtti rendezvénypavilon
Minden év húshagyókeddjén a 
14-20 év körüli, színes maskarás 
legények végigjárják a falut, és 
minden házba-udvarba betérnek, 
hogy összegyűjtsék a tyúkólak-
ban talált tojást (mint a termé-
kenység és bőség szimbólumát).

Farsangi fánkverseny
Február 19. 15 óra Felsővárosi 
Közösségi Ház, színházterem
A Nem csak a húszéveseké a 
világ nyugdíjas klub farsangi 
fánkversennyel várja az érdeklő-
dőket. Az elkészült finomságo-
kat zsűrizik és díjazzák.

Vigasságcsinálók Bálja
Február 21. 18 óra Táncház (Ma-
lom u. 6.)
Vacsorával, tánccal, tombolával, 
a Just Dance tánccsoporttal, az 
Alba Regia Táncegyüttes meg-
lepetésműsorával és Bereczki 
Zoltán fellépésével várják a 
bálozókat a Táncházban.

Bújj jelmezbe!
Február 21. 18.30 Kisfaludi Kö-
zösségi Ház
Batyus, jelmezes farsangi bál 
zenével, tánccal, tombolával.
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Nagy ZoltáN Péter

A keresztény felekezetek a köztük lévő teológiai 
nézeteltérések ellenére egy látszólag elvont 
vallási tétel, a Szentháromság kérdésében 
teljesen egységesek: Hiszek az egy Úrban: Jézus 
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az 
Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az 
Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos 
Isten a valóságos Istentől. Született, de nem 
teremtmény: az Atyával egylényegű, és minden 
általa lett.

1799-ben három fehérvári polgár 
hagyatékából Szentháromság-szob-
rot emeltek a mai Zichy liget déli 
sarkában. A Horváth Bertalan, 
Neisz Ignác és Ország János jóvoltá-
ból készített emlékszobor nehezen 
viselte az időjárás viszontagságait, 
és tönkrement. Havranek Antal 
kőfaragó 1867-re készítette el az új 
Szentháromság-szobrot, amit az 
előző helyére állított a város. Majd-
nem száz esztendőn át szolgálta a 
híveket és a városba látogatókat, ám 
a kommunista diktatúra nem viselte 
a jelenlétét: 1955-ben lebontatta. Öt 
év raktáron állás után végül mégis 
csak újraállították jelenlegi helyén, 
a Szent Sebestyén templommal 
szemben.
A Szentháromság-emlékművet 
először Havranek Lajos restau-
rálta a háború kezdetén, 1939-től 
41-ig, majd 1987-ben újították meg 
ismételten. Utóbbi restaurációkor 
a korábban letört gyermekfej is 
visszakerült, bár a javítást végzők 

Ferenc pápa üzenete a betegeknek

Február 11-én volt a betegek huszonharmadik világ-
napja, amit Szent II. János Pál pápa kezdeményezett 
1992-ben. Ebből az alkalomból Ferenc pápa üzenetéből 
idézünk, melyet a betegekhez intézett.

Hozzátok fordulok, akik a betegség 
terhét hordozva különféle módokon 
csatlakoztok Krisztus szenvedő testéhez; 
és hozzátok is, az egészségügy területén 
dolgozó hivatásbeliek és önkéntesek.
Jób könyvének egy kifejezése alapot ad 
elmélkednünk: „A vaknak úgy szolgál-
tam, hogy a szeme voltam, a sántának 
meg én voltam a lába.” Vezérfonalam 
alapja a „sapientia cordis”, vagyis a szív 
bölcsessége.
Szent Jakab így ír Jób üzenetéről: „tiszta, 
aztán békeszerető, méltányos, engedé-
keny, irgalom tölti el, és gazdag termést 
hoz, nem részrehajló, nem képmutató.” 
Vagyis olyan magatartás, amelyet a 
Szentlélek áraszt annak elméjébe és 
szívébe, aki képes megnyílni testvérei 
szenvedése iránt, és felismeri bennük 
Isten képmását.
A szív bölcsessége: szolgálni testvére-
inket. Jóbnak az a beszéde, amely az 
idézett mondatot tartalmazza, kifejezésre 
juttatja a szolgálatot a szükséget szenve-
dők iránt. Jób erkölcsi tartását megmu-
tatja a tőle segítséget kérő szegények 
iránti szolgáló szeretete, és az is, ahogyan 
gondoskodik az árváról és az özvegyről. 
Hányan vannak ma is olyan kereszté-

A templomok igehirdetésének 
rendje:

Katolikus templomok

Almássy telep – Krisztus Király 
templom: hétköznapokon reggel 
7 órakor, szombaton 17 órakor, 
vasárnap 9 és 17 órakor.
Belváros – Szent István király Ba-
zilika: hétköznap 18 órakor illetve 
hétfőn reggel 7 órakor is. Szom-
baton 7 és 18 órakor, vasárnap 
reggel fél nyolckor, 9 órakor, fél 
tizenegykor és 18 órakor.
Felsőváros – Szent Sebestyén 
templom: hétköznap 17 órakor 
csütörtök kivételével, amikor 
reggel 7 órakor tartanak misét. 
Szombaton 17 órakor, vasárnap 8 
és 10 órakor.
Maroshegy – Szent Kristóf temp-
lom: minden nap reggel 7 órakor, 
kivétel vasárnap, amikor 11 és 18 
órakor.
Nagyboldogasszony – Nepomuki 
Szent János templom (ciszterci 
templom): minden nap reggel ne-
gyed nyolckor, kivétel vasárnap, 
amikor 7 és 9 óra (diákmise), 12 
óra és 18 óra a kezdés.
Öreghegy – Magyarok Nagyasz-
szonya templom: minden nap 18 
órakor, kivétel vasárnap, amikor 
reggel fél nyolckor, 10 és 18 órakor.
Szárazrét – Fatimai Boldogasz-
szony templom: hétköznapokon 

Misék, istentiszteletek Fehérváron
„A vaknak úgy szolgáltam, hogy a szeme voltam, a sántának meg én 

voltam a lába.” (Jób 29,15)
nyek, akik nem pusztán szavaikkal, ha-
nem a valódi hitben gyökerező életükkel 
tanúsítják, hogy ők „a vakok szemei” és 
„a sánták lábai”?! Olyan emberek, akik a 
folytonos gondoskodást igénylő betegek 
mellett vannak, akiknek szükségük van 
segítségre ahhoz, hogy meg tudjanak mo-
sakodni, fel tudjanak öltözni, táplálkozni 
tudjanak. Ez a szolgálat – különösen 
akkor, ha időben elhúzódik – fáradságos-
sá és nehézzé válhat. Viszonylag könnyű 
néhány napig végezni a szolgálatot, ám 
nehéz valakiről hónapokon vagy egye-
nesen éveken át gondoskodni, főképpen 
akkor, amikor ez az illető köszönetet sem 
tud mondani érte. És mégis, a megszen-
telődés hatalmas útja ez!
A beteg ember mellett eltöltött idő szent. 
Isten dicsérete, amely hasonlóvá tesz 
bennünket Fiához, aki „nem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 
ő szolgáljon másoknak, és odaadja az 
életét váltságul sokakért.” (Mt 20,28).
A betegek világnapját Mária anyai párt-
fogásába ajánlom, aki méhébe fogadta és 
világra hozta a megtestesült Bölcsességet, 
Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Ó, Mária, 
Bölcsesség Széke, járj közben édes-
anyánkként minden betegért és azokért, 
akik gondoskodnak róluk! Add, hogy 
szenvedő felebarátaink szolgálatában és 
a fájdalom tapasztalatában befogadhas-
suk és növelhessük magunkban a szív 
igazi bölcsességét!

az eredetihez képest nagyobbra 
készítették.
A neogótikus építmény a Felsővá-
ros Belváros felőli kapuja is egyben. 
A templom felé érkezőt a főnézeten 
elhelyezkedő koronás Madonna 
és jobbján levő gyermeke fogadja 
egy baldachin alatt, felettük egy 
Gnadenstuhl-jellegű Szenthárom-
ság-domborműben az Úr tekint le, 
kezében a megfeszített Jézussal. A 
szobornál minden Szentháromság 
vasárnapján, azaz a pünkösdöt 
követő vasárnap délután a felső-
városi hívek ájtatosságot tartanak. 
De szentháromsági énekekkel 
dicsőítik az Urat a szobornál és a 
templomban Újév napján és akkor 
is, amikor az ifjú legények kitűzik 
kedvesük bokrétáját, azaz farsang-
vasárnapkor.
A dalok között szerepel az úgyneve-
zett szentes ének, amely így szól:
Szent, Szent, Szent, szüntelen
Mondják az angyalok;
Úgy dicsérik Istent
A mennyei Karok,
Énekelni én is úgy akarok:
Áldj meg minket örök Isten, Mi 
Istenünk, áldj meg Isten,
Egyet áldunk, Három személyekben.
Három súlyosb csapás gyakran mi 
reánk száll:
Éhség, hadakozás és a mirigy-halál,
Szentháromság ezektől megtartsál!
Énekelni én is úgy akarok:
Áldj meg minket örök Isten, Mi 
Istenünk, áldj meg Isten,
Egyet áldunk, Három személyekben.

Szakrális emlékek – Szentháromság

reggel 7 órakor, szombaton 17 
órakor, vasárnap 8 és 17 órakor.
Szeminárium – Kármelhegyi 
Boldogasszony templom: minden 
nap reggel fél hétkor és 9 órakor, 
vasárnap reggel 8 órakor is.
Szent Imre templom: minden nap 
reggel 8 órakor illetve vasárnap 
este fél hétkor is.
Vasútvidéki Prohászka – Jó 
Pásztor templom: minden nap 18 
órakor, kivétel vasárnap, amikor 
reggel fél nyolckor és fél tízkor.
Víziváros – Jézus Szíve templom: 
minden nap reggel 7 órakor és 18 
órakor, vasárnap 7, 8 és 10 órakor 
is. Vasárnap 9 órakor görög katoli-
kus mise van.

Református templomok

Széchenyi úti templom: minden 
vasárnap fél kilenckor és 10 órakor.
Maroshegyi templom: minden 
vasárnap 9 órakor.
Budai úti templom: minden vasár-
nap 10 órakor.

Evangélikus templom

Minden vasárnap fél tizenegykor.

Baptista imaház

Minden vasárnap 10 órakor és a 
hónap első vasárnapja kivételével 
17 órakor.
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Nagy Lajos királyunk és Nápoly

Ludovicus Magnus, azaz Nagy Lajos, akinek 
szobrát az 1938-as fehérvári országgyűlés 
avatta fel augusztus 18-án

séllei erzsébet

Tudja-e a székesfehérvári polgár, hogy a régi 
Ősfehérvár épülete előtt Nagy Lajos királyunk 
kápolnájának hűlt helyén tapos nap mint nap? 
Idősebbik leányával, a trónörökös Katalin 
hercegnővel költözött ide egy hosszú, tartalmas 
és izgalmas földi lét után.

A kápolna falai átvészelték a török 
időket, még a XVIII. századot is, 
csak annak legvégén hordták szét 
köveit. A sírkápolna díszeiből, a 
faragott márvány szarkofágokból 
töredékek maradtak meg. Belvárosi 
sétáink során a fehér burkolatvo-
nallal kirajzolt kis terület felett 
áldozzunk egy gondolatnyi időt 
emlékének!
Egyik legjelesebb magyar királyunk 
a nápolyi–francia Károly Róbert és 
a lengyel Erzsébet harmadik fiaként 
született, magyar földön. Családfá-
jában több volt a Nagy és a Szent, 
mint égen a csillag. Nagy Károly 
császár, Nagy Alfréd angolszász 
uralkodó, Nagy Jaroszláv és Szent 
Vlagyimir kijevi orosz fejedelmek, 
Szent Lajos toulouse-i püspök és 
egy másik Szent Lajos, IX. Lajos 
francia király. A lengyel állam 
megalapítóját, Vitéz Boleszláv 
lengyel királyt is ősének tekintette, 
aki Géza fejedelmünk Judit leányát 
vette feleségül, és igen cudarul bánt 
vele. Az ilyen családfa már kötelez.
Lajost, a harmadik fiút papnak 
szánták. Bátyjai halála után mutat-
ták be mint trónörököst és remény-
séget a visegrádi királyok találkozó-
ján. Kilenc éves volt ekkor. Gondos 
neveltetésében az első magyar 
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lovagkirály, Szent László kultusza 
volt meghatározó, pedig születé-
sekor a lovagvilág már a végéhez 
közeledett. Szent László példája 
képviselte a vallásos nevelést, a 
világhódító Nagy Sándor példája 
alapján pedig készült az uralko-
dásra. Kétség sem fért személye al-
kalmasságához. Mire tizenhat éves 
lett, egy lovagias, művelt, felkészült 
fiatal férfit koronáztak meg teljes 
egyetértésben a székesfehérvári ba-
zilikában, miután Károly Róbertet a 
sírban elhelyezték és őszintén meg- 
gyászolták. Károly Róbert halálakor 
lezárult a Képes Krónika utolsó 
fejezete. A stafétát Thuróczy János 
vette át, és hozzáfogott a Magyarok 
krónikája írásához, ezzel együtt az 
új király, Lajos köszöntéséhez.
Az örökség átvételekor az ország-
ban viszonylagos béke uralkodott. 
Nem fenyegetett külső ellenség, 
belviszály sem kötötte le az ener-
giát. A kétmillió magyar alattvaló 
szorgalmasan végezte a dolgát a 
szántóföldeken és az állatai között, 
vagy igazgatta birtokait. A gazdag 
bányák megtömték a kincstárt.
A koronázást követően Lajos első 
dolga volt Nagyváradot felkeresni, 
hogy Szent László sírja mellett 
elidőzzön. Hogy az ifjú uralkodó 
ne tétlenkedjen, és az időt mú-
lassa, keresztes háborúba vonult 
Szent László hagyományai alapján. 
Közelebb nem volt más megtérí-
tendő nép, mint a pogány litván. 
Összeállt hát a cseh, a lengyel és a 
magyar király Boroszlóban, csatla-
koztak hozzájuk a németek, franci-
ák, és elindultak Vilnius irányába. 
A nemzetközi szent keresztes sereg 
útközben válogatás nélkül legyil-
kolta a litván nőket, gyerekeket, 
felégette otthonaikat, megostro-
molt egy-egy várat, majd minden 
eredmény nélkül visszavonult. 
De még tartott az adrenalin, ezért 
egymásnak esett a tüzes keresztes 
társaság, amelyből aztán számtalan 
nemzetközi bonyodalom támadt. 
A történetírók nem mennek bele 
a részletekbe. „Ami ezután jött, 
jobb is arról nem beszélni.” Hát 
így tanul az ifjú király az életben 
diplomáciát.
Már csak sportból is időnként meg-
regulázta a Károly Róbert királyt 
majdnem elveszejtő Basarab hava-
salföldi vajda Sándor nevű fiát, aki 
jellemét tekintve az apját mintázta.
Családja nápolyi sérelmének meg-
bosszulása szerepelt még a listán 
a keresztes hadjárat utáni első te-
endők között. Lajos öccse, András 
hétéves korában került Nápolyba, 
a szerződés szerint mint Nápoly 
jövendő királya. Anjou Róbert 
nápolyi király e célból unokájával, 
Johannával házasította össze. Csak-
hogy titokban meghagyta, ha meg-
hal, Andrást ne koronázzák meg, 
csak Johannát. András így nem 
lett társuralkodó, csak a királynő 
férje. Johanna kiaknázta a királynői 
státuszában és női szépségében 
rejlő összes lehetőséget, még annál 
többet is. Hamarosan kényelmet-
lenné vált számára férje családjá-
nak követelőzése az ifjú férj királlyá 
koronázása ügyében, és az a sok 

levél, amit a pápának postáztak, 
hogy avatkozzon be András érdeké-
ben. Johanna az asszonyi eszközök 
közül a válás legegyszerűbb módját, 
a meggyilkolást választotta, és ezzel 
az ügyet lezártnak tekintette. A 
gyilkos királynőt szeretői sérthetet-
len burokként vették körül, a pápa 
és az Anjouk francia ága is szemet 
hunyt az eset felett. Hiába, a női 
szépség hatalom!
Ezzel azonban nincs vége a tör-
ténetnek. Lajos megüzente, ha 
nem kap elégtételt öccse haláláért, 
elmegy Nápolyba, és kardjával szol-
gáltat igazságot. Hitték is, meg nem 
is Nápolyban Lajos fenyegetését, 
mert nem ismerték igazán képes-
ségeit és elszántságát. Bajor Lajos 
német császár, III. Edward angol 
király mellé álltak, Velence pedig 
engedélyt adott arra, hogy területén 
hadai átvonuljanak. Hasonlóan a 
többi, útjába eső állam, melyekkel 
megegyezett az átvonulással együtt 
járó költségek viselésében. Zsol-
dosokat fogadott fel a költségek 
kímélése érdekében, és kisebb 
alakulatokkal hajtotta végre a bevo-
nulást, hogy ne tűnjék inváziónak. 
Lajos egységei békésen meneteltek, 
nem bántottak senkit. Nápoly alatt 
állt össze a sereg. Hihetetlen, de 
az átvonulással érintett városok 
üdvrivalgással köszöntötték a ha-
todik éve uralkodó, huszonkét éves 
magyar királyt. A pápa megpróbálta 
volna megállítani. Róma alatt érte 
utol egy bíboros a kiközösítéssel 
fenyegető üzenettel. Maradjunk 
abban, hogy Lajos frappánsan 
megválaszolta Isten igazságtételére 
hivatkozva. Johanna kapkodott, 
de most nem tülekedtek megsegí-
tésére a tehetős szeretők. Az eszét 
használta: szélsebesen hozzáment 
Tarantói Lajoshoz, aki Capua 
környékén szervezte meg a véde-
kezést. Lajos királyunk zseniálisan 
megkerülte ezt a helyet, Tarantói 
Lajos pedig felmérte a lehetőségeit 
és északra menekült. Johannája is 
menekült, hajójával Franciaország 
partjainál kötött ki. Lajos király 
bevonult Nápolyba, és elkezdte 
összekapkodni és megbüntetni 
nápolyi rokonait. Ekkor fordult a 
közhangulat az eddig lovagnak hitt 
Lajos ellen. Johanna Franciaország-
ban megerősödött, a pestisjárvány 
Nápolyban kitört, Lajos dolgavé-
gezetlenül tért haza. Otthagyott 
katonáit elűzték. Azt a zsák pénzt, 
amit a nápolyi hadjáratra költött 
és azt a határtalan népszerűséget, 
amit útközben szerzett, kidobta az 
ablakon.
Jellemző egy epizód a nápolyi had-
járatból: ellenfelei háromszáz német 
zsoldost béreltek fel, hogy fogság-
ba ejtsék és élve vigyék Johanna 
lábához. A király fülébe jutott a 
terv, aki a zsoldosok elé százötven 
ügyes magyar katonát küldött. A 
németek felét felkoncolták, a másik 
felét fogságba ejtették. Lajos jól 
beszélt németül. A foglyokat királyi 
lakomára invitálta, ő is az asztal 
mellé telepedett. Jóízűen elfogyasz-
tották az ételt, majd lefegyverezve 
szabadon engedte vendégeit. Lajos 
most nem volt céltalanul kegyetlen. 

A meggyilkolására szövetkezettek-
nek hajlandó volt megkegyelmezni. 
A történet futótűzként terjedt, 
Európa uralkodói egyik ámulatból a 
másikba estek.
Nápolyi terveit azonban nem 
hagyta veszni. Amint kigyógyult 
a pestisből, és kiheverte a felesé-
ge elvesztése felett érzett gyászt, 
a kincstárból kölcsönvett több 
mázsa ezüsttel és az aranykészlet 
nagyjával könnyű adriai gályákon 
visszaindult Nápolyba. Johanna 
időközben üzletelt egyet a pápával, 
eladta neki Avignon városát, hogy 
pénzhez jusson. Mire Lajos a várost 
el- vagy inkább visszafoglalta, 
Johanna kereket oldott. Személyes 
találkozás nélkül folytak az egyezte-
tő tárgyalások, melyek két év után 
egyezséggel végződtek. Az egyezség 
értelmében Lajos kivonult a Ná-
polyi Királyságból, elengedte olasz 
herceg foglyait, Johanna pedig nagy 
összegű kárpótlást fizetett a magyar 
királyi kincstárba. Lajos fenntartot-
ta trónigényét, de tudomásul vette, 
hogy Johanna, testvérének gyilkosa 
uralkodik Nápolyban.Tarantói 
Jánost, Johanna férjét pedig szívé-
lyesen meghívta egy magyarországi 
látogatásra.
Lehet még fokozni az elszállt harag 
után lenyugodott lélek rejtelmeit: 
felmerült a magyar-nápolyi szövet-
ség gondolata. Toldi Miklós pedig – 
aki Nagy Lajos seregében harcolt – 
Johanna királynő szolgálatába állt.
Tarantói Lajos halála után a gyilkos 
Johanna még kétszer ment férjhez, 
de férjei érdekes módon sorra meg-
haltak. Hogy a történetet tovább 
cifrázzuk: az időközben megözve-
gyült Lajos is felajánlotta egy ízben 
a pápának, hogy az elégtétel egyik 
lehetséges megoldásaként felesé-
gül veszi Johanna húgát, a szintén 
megözvegyült Máriát. A terv széles 
körben tetszést aratott. Johanna 
érezte, ha ez a házasság létrejön, 
neki vége. Húgáért küldött tehát, és 
fogságba vetette.
Hiába a sok hűhó, egyszer mégis 
eljött az idő a nápolyi sérelem meg-
torlására. A pápa–ellenpápa vitában 
Johanna rossz helyre tette le a vok-
sát. Egy meggondolatlan döntése 
után elérkezett Lajos lehetősége, 
melyet meglovagolva immáron 
sikerrel számolhatott le Johannával. 
Magyar zsoldosai végrehajtották 
rajta a tizennyolc éves Andráson 
elkövetett gyilkosság bosszúját, 
mégpedig hasonló eszközzel: a 
selyemzsinór helyett egy jókora 
párnával fojtották meg börtönében. 
Johanna és Lajos is idős volt már 
ekkor, de az elégtétel az elégtétel, a 
büntetés az büntetés.
Az itáliai hadjáratoknak egyik 
járulékos eredménye, hogy a ma-
gyar kíséret megismerte az éppen 
születőben lévő reneszánsz kultúrát 
és életérzést, és látott olyan újdon-
ságokat, amelyeket itthon megho-
nosíthatott.
Taposunk Nagy Lajos sírja felett 
a romkert előtti járdán, és nem 
biztos, hogy eszünkbe jut, hogy 
nem Mátyás volt az első, aki álruhát 
öltött népe közé elvegyülve. A kö-
vetkező történetet itt folytatjuk.
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stettler zsuzsanna

Székesfehérvár elmúlt évtizedeinek 
történetét kutatja Demeter Zsófia

Kitekintés múltba és jövőbe a múzeum leköszönő igazgatójával

„Tele vagyok tervekkel, hiszen vannak olyan kérdések, amelyek kutatásért kiáltanak!”

Nyugdíjba vonult Demeter Zsófia, a Szent 
István Király Múzeum igazgatója. Január vége 
óta immár nem vezetője, hanem tudományos 
munkatársa az intézménynek, ahol ezentúl 
Székesfehérvár közelmúltbeli történetével, a 
mezőföldi birtokrendszerekről szóló kutatá-
sainak folytatásával és az első világháborús 
centenáriummal foglalkozik majd. Új életének 
első napjaiban hívtuk közös időutazásra. 

Február elseje jelentős fordulópont 
a Szent István Király Múzeum 
életében. Véget ért az eddigi leg-
sikeresebb tárlat, a Seuso-kincset 
bemutató székesfehérvári kiállítás, 
és változás történt az intézmény 
vezetésében is. Demeter Zsófia 
immár nem igazgatóként, hanem 
történészként folytatja munkáját. 
Vezetőként a helyettesítési rend 
szerint Kulcsár Mihály vette át 
helyét. A fenntartó városi önkor-
mányzat pályázat keretében választ 
majd új igazgatót.
Több évtizede köti szakmai munká-
ja a múzeumhoz Demeter Zsófiát. 
1974-ben került az intézménybe, 
majd 2008-ban választották a Fejér 
Megyei Múzeumok igazgatójává. 
Érdekes esztendők vannak a múze-
um mögött – fogalmazott beszélge-
tésünk elején – kiemelve a fenn-
tartóváltásokat (ezekből három év 
alatt háromra került sor), amelyek 
révén ma városi intézményként, 
Szent István Király Múzeum néven 
működnek. Kitért arra is, hogyan 
tanultak meg pályázni, projek-
tekben gondolkodni úgy, hogy 
mindeközben a szakmai munka 
sem sérülhetett.
Visszafelé haladva az időben a 
Seuso-kiállítást emeli ki a leköszö-
nő igazgató, hiszen ez jó példája a 
szervezetek közötti együttműkö-
désnek. A tárlat látogatottságban is 
minden képzeletet felülmúló sikert 
hozott.
„Történelmi jelentőségű, hogy hazake-
rülhetett a „családi ezüst” egy része, 
és különösen nagy büszkeség, hogy 
mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt a 
kincsleletet bemutathattuk. Nem volt 
még példa arra, hogy Fehérváron egy 
kiállításra ennyi látogató érkezzen, és 
ennyi program kapcsolódjon hozzá. 
A múzeumi munkában ez az egyik 
legszebb pillanat: úgy gondoljuk, hogy 
valamit bemutathatunk, és menet köz-
ben kiderül, hogy rengeteg felderítetlen 
dolog van még mögötte. A Seuso-kincs 
kapcsán pontosan ez történt. A Fő ut-
cai épületben megvalósult fejlesztések 
szerencsére utat nyitnak a múzeumnak 
hasonlóan rangos tárlatok megrende-
zésére és a látogatók visszacsalogatá-
sára.” – ennek és a szabadbattyáni 
ásatások folytatására tett ígéretnek 
különösen örül Demeter Zsófia.
Az elmúlt évek nagy eredménye 
az Országzászló téri épület belső 
felújítása is, ahol megvalósult az 
állandó néprajzi gyűjtemény és 
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a látványtár. Összesen tizenhá-
rom uniós pályázata volt és van 
a múzeumnak, amelyek révén 
az infrastrukturális fejlesztések 
mellett számos tematikus program-
sorozatot is szerveztek. Ezekben 
a hónapokban egy újabb izgalmas 
munka kezdődött: Gorsium került 
ismét a középpontba. Szintén egy 
sikeres pályázat révén ismét „antik 
sziget” rangra emelkedik ez az 
ókorban oly fontos terület, amelyre 
nem lehetünk eléggé büszkék a 21. 
századi Pannóniában. „Csak itt és 
csak nekünk van lehetőségünk arra, 
hogy a Római Birodalom korából egy 
jól rekonstruálható erődöt valamint 
jelentős mennyiségű, magas művészi 
értékű freskót mutassunk be ebben a 
szabadtéri múzeumban – több mint öt-
ven év feltárás után, több mint kétezer 
év elteltével.” 

Mindeközben egy másik folyamat 
részese is lett Demeter Zsófia: felér-
tékelődött a múzeumpedagógia 
szerepe, és a hangsúly a személyes 
tapasztalás által megélt élmény-
re helyeződött. Fontos azonban, 
hogy a „pepecselős” múzeumi 
háttérmunka, azaz az igazi tudo-
mányos kutató- és feltáró munka se 
maradjon el amiatt, hogy kinyitják 
az ajtókat. Azaz megóvják magu-
kat attól, hogy – Demeter Zsófia 
szavaival élve – „wellness múzeum” 
alakuljon ki. 
A nyugdíjas időszak számára 
egyébként azt jelenti, hogy még 
inkább saját kutatásainak és a 
tanításnak szentelheti idejét. Az 
egykori mezőföldi uradalmakról 
megjelent kötete óta készül ennek 
a tanulmánynak a folytatására, új 
témaként pedig Székesfehérvár 

közelmúltbeli történetével szeretne 
foglalkozni. Ehhez intézményve-
zetősége utolsó napjaiban kapott 
újabb – számára lelkileg is fontos 
– inspirációt:
„Tele vagyok tervekkel, hiszen vannak 
olyan kérdések, amelyek kutatásért 
kiáltanak! Ezért is örülök, hogy 
dolgozhatok tovább. Van előttem ezzel 
kapcsolatban egy jó és egy rossz példa. 
Kedves mesterem Für Lajos, aki az 
uradalomtörténeti munkáim oppo-
nense volt. Negyven éves kutatásuk 
eredményeit halála után a felesége és 
szerzőtársa most tette közzé három 
kötetben. Ez a munka is rávilágít arra, 
hogy teljesen más társadalmi közegben 
élünk, mint a minket megelőző generá-
ciók. Éppen emiatt nem fontos nekünk 
mindig a nagyon régi múlttal foglal-
koznunk, amikor a közelmúlt is elég 
feladatot ad. Alapvetően megváltozott 
ugyanis körülöttünk a társadalom, és 
ami elmúlik, az örökre elmúlik. Elbú-
csúztunk a parasztságtól, búcsúzunk 
manapság a régi típusú, „kék köpe-
nyes” munkásságtól, és az értelmiség 
szerepe is folyamatosan változik 
körülöttünk-bennünk. Ezért fontosak 
ezek a kutatások. A közelmúltbeli 
folyamatokat szeretném feltárni, Szé-
kesfehérvárt és Fejér megye uradalmas 
vidékeit a középpontba állítva. Szíve-
sen foglalkoznék a Székesfehérváron 
otthont talált magyar nyelvű színészet 
történetével is, valamint lesz néhány 
olyan kiállítás még az idén, amelyet 
múzeumigazgatóként beterveztem, és 
amelyeket – a megváltozott helyzet 
révén sokkal több időt rászánva – én 
magam tudok megvalósítani. Ezek 
keretében szó lesz a magyar kard, 
mint jelkép történetéről, bemutatva a 
legnevesebb darabokat. Bányai Balázs 
kollégámmal közösen pedig egy első 
világháborús emlékkiállítást készítünk 
elő. Nyakig benne vagyunk már az 
egykori naplók, visszaemlékezések 
tanulmányozásában, hogy ezek a száz 
évvel ezelőtti írásművek végre napvi-
lágra kerülhessenek. Emellett nagyon 
várom már azt, hogy Székesfehérvár 
történetének egy ötven évvel ezelőtt 
kezdődött korszakát, a lakótelep-építke-
zés időszakát kutassam, az Arév Baráti 
Kör Egyesület és kiemelten Kiss József 
közreműködésével. A folyamat techno-
lógiai és városépítészeti vonatkozásait 
is szeretnénk feltárni.”
Az elmúlt évtizedek városala-
kításáról tervezett tárlat része a 
múzeum idei kiállítási tervének. 
Legközelebb tehát a Kodolányi 
János Főiskola katedráján vagy az 
ipari központtá váló Székesfehér-
várt bemutató tárlaton találkozha-
tunk Demeter Zsófiával. Közösen 
gondolhatjuk majd végig, hogy 
a földből „gombaként” kinövő 
panelépületek, az új technológiák 
hogyan alapozták meg városunk 
újkori történetét, azaz hogyan és 
milyen változások során maradt a 
királyok városa a 21. században is a 
lehetőségek városa.
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Búcsú az Alcoától
leFFelhocz Marietta
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Forgó Béla befejezi harmincöt éves pályafu-
tását az Alcoa-Köfémnél. Az utolsó évtizedben 
a cég országigazgatói pozícióját is ellátta, 
azonban úgy döntött, február kilencedikétől - 
néhány adminisztratív feladat után - befejezi 
aktív szakmai pályafutását, mely példaértékű a 
vállalatnál dolgozó fiatalok számára.

Miért döntött úgy, hogy nyugdíjba 
vonul?
Mindenkinek fel kell építeni a saját 
pályafutását. Már régen elhatároz-
tam, hogy a hatvanadik születésna-
pom lesz az utolsó munkanapom. 
Ezt családi hagyománynak lehet te-
kinteni: édesapám, aki pedagógus 
volt, a tanévet sem tanította végig, 
hanem a hatvanadik születésnap-
ján elment nyugdíjba.
1979-ben pénzügyi elemzőként kezdett 
dolgozni a Székesfehérvári Könnyű-
fémműben. 1991-ben kapott pénzügyi 
igazgatói kinevezést, 2005-től pedig a 
cég igazgatója volt.  Miért ezt a pályát 
választotta annak idején?
Alapvetően reál beállítottságú 
vagyok, viszont nem elméleti 
síkon képzeltem el a jövőmet. 
Éppen ezért gazdaság-matematika 
szakirányt választottam felsőfokú 
tanulmányaim során.
A Köfémre hogyan esett a választása 
több, mint három évtizeddel ezelőtt?
1979 előtt semmilyen szállal nem 
kötődtünk Székesfehérvárhoz. 
Több oka is volt annak, hogy 
feleségemmel együtt itt kezdtünk 
el dolgozni. Úgy láttuk, kitűnőek a 
város földrajzi adottságai. Gya-
korlatilag az akkor létező összes 
vállalatot felkerestük, elemeztük, 
és teljesen egyértelműen arra ju-
tottunk, hogy a Köfém ezek közül 
minden vonatkozásban a legjobb, 
beleértve a vezetést, a szemléletet, 
az akkor ritkának számító nyu-
gat-európai kötődést: termelésének 
harmadát már akkor is nyugati 
exportra értékesítette a cég. Ez is 
mutatta, milyen fejlettségi szinten 
állt a vállalat. Bár akkor nem gon-
doltam még, hogy innen megyek 
nyugdíjba.
Külföldön is eltöltött huzamosabb időt 
annak érdekében, hogy megismerje az 
élen járó technológiákat. Mennyiben 
járult hozzá a külföldi tapasztalat a 
hazai sikerekhez?
A nyolcvanas évek végén néhány 
kollégával együtt többször is ellá-
togattunk az egyik francia üzembe. 
Ezalatt rá kellett jönnöm, hogy 
a Köfém bármilyen jól működő 
vállalat, egyedül mégsem maradhat 
talpon az akkoriban már változó 
külső körülmények miatt. Túl nagy 
cég volt ahhoz, hogy csak speciali-
tásokkal foglalkozzon, de túl kicsi 
ahhoz, hogy az akkori multinacio-
nális cégekkel versenyezni tudjon. 
Világossá vált, hogy külső befek-
tetőre van szükségünk. A nyolcva-
nas évek végén a vállalatnál olyan 
változtatásokat hajtottunk végre, 
amit mások csak a rendszerválto-
zás után tettek meg. Ezek a változá-
sok azért bizonyultak kulcsfontos-
ságúnak, mert így váltunk később 
az Alcoa számára vonzóvá. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy amikor 
az Alcoa Európában több országot 

megvizsgált befektetési szempont-
ból, minket választott elsőként. A 
privatizáció után az Alcoa inno-
vációját össze tudtuk kapcsolni a 
magyar munkaerő kreativitásával 
és kiváló szakmai tudásával. Ez 
a kombináció alapozott meg egy 
hosszú távú sikeres működést.
Egy éven keresztül az Amerikai 
Egyesült Államokban tanulmá-
nyoztam az Alcoa működését. Az 
egy kiváló év volt a családi életünk 
szempontjából is. A gyerekek 
nyelvtudása itt tökéletesedett, és 
jó tapasztalatokat szereztek az 
amerikai iskolában. A feleségem 
pedig, aki akkor banki vezetőként 
dolgozott itthon, Amerikában is 
banki munkát tudott végezni.
Egy cég sikeressége általában a jó veze-
tésen és a kiváló kollektíván múlik...
Őszintén mondhatom, végig na-
gyon jó csapat vett körül. Szeren-

csés voltam, magam választhattam 
ki azokat az embereket, akikkel 
együtt dolgoztam. A dolgozói 
kollektívákkal, szakszervezetek-
kel, üzemi tanáccsal folyamatos 
együttműködés valósult meg, 
ami szintén a magyar dolgozók 
bölcsességét dicséri. Mindig 
kompromisszumokon alapuló, jó 
döntéseket tudtunk hozni, aminek 
nagy szerepe volt abban, hogy az 
Alcoa hosszú távú, stratégiai part-
nerként tekint Magyarországra. 
Két-három évünk volt arra, hogy 
a cég felső vezetését meggyőzzük: 
a vegyesvállalatként való indulás 
után teljes egészében vásárolja 
meg a Köfémet. Ezt sikerült elérni. 
Nemcsak száz százalékos tulajdo-
nos lett az Alcoa, hanem stratégiai 
országként tekint Magyarországra: 
újabb és újabb nagyberuházások 
történnek a vállalatnál. A legutób-

bi beruházás kapcsán megtudhatta 
mindenki, hogy például kerék-
tárcsát az Alcoa Európában csak 
Magyarországon gyárt. De nagyon 
büszkék vagyunk arra is, hogy az 
európai pénzügyi szolgáltató köz-
pont Székesfehérváron működik 
2000 óta. Ma már közel négyszáz 
magasan kvalifikált, nyelveket 
beszélő munkatárs dolgozik e 
területen.
A vállalat az alapítványon keresztül 
számos iskolának, szervezetnek, intéz-
ménynek segített, emberi sorsok, tör-
ténetek részeseivé válhattak. Hogyan 
élte meg ezeket a találkozásokat?
Fontos része a tevékenységünknek 
mások segítése. Ezeket sokszor ne-
héz megélni, mert az ember olyan 
sorsokkal is találkozott, amelyek 
megrázóak. De örülök, hogy 
segíteni tudtunk intézményeknek, 
magánszemélyeknek. A vállalat 
egészét ki kell emelni, mert az, 
hogy mi ezt megtehetjük, az Alcoa 
filozófiájából fakad: a társadalmi 
felelősségvállalást az üzleti élettel 
egy szintre emelte, és ugyanolyan 
fontosnak tartja. Ez meghatározó 
a helyi menedzsmentek számára. 
Hozzáteszem, ezt az elkötelezett-
séget a helyi vezetés tovább tudja 
erősíteni. Nálunk a teljes válla-
latvezetés mindig egységes volt 
abban, hogy ha jó alapok vannak, 
használjuk ki és erősítsük tovább 
azokat.
Távozása után is folytatódni fog a cég 
ezen tevékenysége? Jó kézbe kerül a 
vállalat?
Biztos vagyok benne. Számomra 
nagyon fontos volt, hogy ki veszi át 
a stafétabotot. Nagy öröm, hogy a 
céget jól ismerő szakember, Katus 
István veszi át a helyemet február 
15-től. István több mint tizenöt 
éve van a vállalatnál. Ezúton is sok 
sikert kívánok neki! Nyugodt szív-
vel lépek ki a cég kapuján. Olyan 
fejlődést produkált a vállalat, ami 
biztosítja a hosszú távú jövőt.
Ha az Alcoában már nem, hol talál-
kozhatunk önnel nyugdíjba vonulása 
után?
Szeretnék a város közéletében 
továbbra is részt venni. A Székes-
fehérvári Szenátusban folytatom 
a munkámat. Nagy örömömre 
polgármester úr felkért arra, hogy 
továbbra is vegyek részt a Szenátus 
munkájában, ezzel mindenképpen 
szeretnék élni, és a tapasztalatai-
mat felhasználva segíteni a város-
vezetés munkáját. De továbbra is 
szeretnék minden olyan eseményen 
részt venni – jótékonysági bálokon, 
borárveréseken – melyek közösségi 
élményt jelentenek, és ahol segíteni 
is tudok.
Mi mindent tervez a nyugdíjas éveire, 
hogyan fog kinézni egy-egy hétköz-
napja?
Konkrét terveim nincsenek. Amire 
eddig nem jutott idő vagy lehető-
ség, az fog kicsit előtérbe kerülni. 
Gondolok itt a családra, az évtize-
dek óta hanyagolt bélyeggyűjtemé-
nyemre. Amiket szeretek csinálni, 
csak eddig korlátozottan jutott rá 
lehetőség – például utazás, kirán-
dulás, síelés, labdarúgás – ezekre 
szeretnék lényegesen több időt 
fordítani.
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A ti Valentinotok!

Segíts, Szent Bálint!

Kezdetben vala a Naptár, s benne Bálint, a 
szent, magában. Dacolva korokkal, divatokkal, 
úgy állt ott, mint vitorla a szélben: rendít-
hetetlenül. Aztán hazaért hajóján Kristóf, a 
Kolumbusz, és új hírt hozott: Bálint ünnepe 
immár a Valentine’s day. Behódolt és nappá 
lett tehát Bálintunk, bírva a virágkötők, fotó-
sok, fehérnemű- és cukiságárusok mélységes 
egyetértését. És jól vala ez így.

- Mi bajod?
- Semmi. Elfelejtetted, mi?
- Mit?
- Nem tudod?
- Nem.
- A szerelmesek napját. Legalább egy 
csokit, ha virágot nem is, azért hozhat-
tál volna!

Valentin feltűnése előtt úgy tíz esz-
tendővel Olgi néni, az orosztanár-
nőnk a nőnap ellentételezésére az 
űrhajósok napját piros betűs rangra 
emelte. Számára csak Gagarin 
létezett, a férfi. Tyereskova nem, és 
ez akkor így volt jól. Hite szerint ez 
bőven ellensúlyozta, sőt egyenesbe 
billentette matriarchális világunk 
dőlt tengelyét. Forogna is a sárgo-
lyó komótos nyugalommal Olgi 
néni rendszerében, de február 14-e 
újmódi mágneses zavarára neki 
sem lenne elfogadható megoldása. 
Merre is hajoljon az a fránya ten-
gely? A szerelem ugyanis minden-
kié. Adhat nő és adhat férfi, kicsi 
és nagy, öreg és fiatal. Nő a nőnek, 
férfi a lánynak. Káosz ez a javából, 
hiszen Ámor nyila, mint tudjuk, 
vakon repdes, és könnyedén célt is 
téveszt. Ráadásul egyáltalán nem 
ismeri a korlátokat. Orosztanárnő 
legyen a talpán, aki itt eligazodik!
Inkább ajándékozunk mindannyian. 
A logika egyszerű: adni muszáj, 
mert szeretünk, kapni fontos, 
hiszen nem lehetünk szeretetlenek. 
Áldozunk ezért Szent Bálint napján, 
főleg a kereskedők oltárán, mert 
amit adni lehet, az valahol kapható. 
Lett ez a nap az adás-vétel csodá-
latos ünnepe. (El)adható minden, 
amit a krokodil szívére hasonlító 
ábra díszít. Minden, ami szőrös és 
bolyhos, édes és ragacsos. Olcsó 
vagy drága, közhely vagy hexame-
ter. Jó, ha nyíltan adjuk, izgalmas, 
ha névtelenül küldjük. Valentin 
mindent elbír. Néhány született 
álmodozó, romlatlan széplélek 
maga készíti kedvesének vagy 
szíve titkos választottjának az apró 
figyelmességet, vagy leheli rózsa-
csokorba végtelen szenvedélyét, de 
inkább szabályt erősítő kivételek ők. 
Általában a bolti az igazi, a plüss, a 
hollandi virág, a neve van csoki, a 
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Horoszkóp
február 13. – február 19.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.

Egy változás, ami most Ön előtt áll, nagyon boldog-
gá teheti. Jó esélye van arra, hogy a dolgok egyre job-
ban alakuljanak mostanában az életében. Pénzügyi 
helyzete most nincs éppen a magaslaton, de azért 
nem panaszkodhat. 

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Nehéz lesz megkötnie azt az embert, akivel együttélést 
vagy házasságot tervez. Pénzügyeit illetően jó híreket 
kaphat. Ha pénz üti a markát, ne kürtölje szét. Az 
ismeretségi köréből valaki az Ön háta mögött nyilvá-
nosan rosszakat jelenthet ki Önről.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

A kedvességével, figyelmességével nem tud 
mindenkit meggyőzni. Olyan valakinek viszont, 
akit nem tud elviselni a környezetében, nem kell 
szívességeket tennie vagy azonnal ugorni az ő 
kénye kedve szerint.  

Bika 04. 21. – 05. 20.

Figyeljen oda az emberekre a munkakörnyezeté-
ben! Sajnos van rá esélye, hogy bizonyos tetteivel, 
akaratlanul maga ellen fordít másokat, legyen tehát 
óvatos! Ha lebecsül vagy lekicsinyel másokat, annak 
kellemetlen és fájdalmas következményei lehetnek. 

Rák 06. 22. – 07. 22.

Könnyedén kikelhet a medréből akár kisebb semmi-
ségektől is, ezért fontos, hogy legyen bölcs és türelmes 
a környezetével. Egyik barátja most nagy bajban lehet, 
amiről nem tud beszélni. A hét során egy - két jó tanács-
csal a segítségére tud lenni, meg tudják oldani a gondot.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Sok bajt okozhat azzal, ha birtokolni akaró magatar-
tást vesz fel.  Ne sajnálja sem az időt sem a pénzét, 
hogy Önmagával is törődjön! Ön körül ezen a héten 
a levegőt a romantika és a szerelem tölti meg.

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

Lepje meg kedvesét 
Valentin napon a 

Salvator Étteremben!

Kellemes környezetben, 
finom ételekkel varázsoljuk 

még szebbé ezt a napot!

mozijegy. Úrfik szerényebben, urak 
módosabban, hölgyek diszkréten, 
lánykák kipirulva, de valahogy ad és 
kap mindenki. Morogva, akiket elő-
re figyelmeztettek, és lelkesen azok, 
akik nem emlékezhetnek a boldog, 
Valentin előtti időkre. Néhányan, 
főleg maradi férfiak úgy gondolják, 
hogy az ajándékozás ezen alkalom 
kapcsán csak az ő dolguk és köte-

lességük. Korszerű kozmopolita, 
modern szelfibajnok nem így cse-
lekszik. A nemi polaritás a múlté. 
Jancsi és Juliska is legalább egy üze-
netet küld, kötelezően szmájlikkal 
zsúfolva, mert plüssmacit már tavaly 
dugott az imádott hátizsákjába.
Nem állítom, hogy túl sokat térdel-
tem volna kukoricán az elfelejtett 
Valentin-napok miatt, pedig pocsék 

a memóriám. Viszont lányos 
apaként ráéreztem a napokban 
az össznépi mámor személyes 
hasznosságára. Jól megnézem 
majd, kivel megy a gyerek ilyentájt 
moziba, és végre jól megmondha-
tom a magamét valakinek, mert az 
asszony már megint morog, hogy 
„Elfelejtetted megint, ugye? Te aztán 
nem vagy valami romantikus!” 
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Január, február, itt a nyár!
Az előfoglalási akciókkal jelentős utazási kedvezmények vehetők igénybe

 Santorini szigete nyaranta több, mint egymillió turistát vonz

schéda szilVia

A tél vége felé közeledve már alig várjuk, 
hogy újra a nyári napsütést élvezhessük egy 
hangulatos vakáció közepette. Korainak is 
gondolhatnánk talán, hogy már februárban a 
jól megérdemelt szabadságunk eltöltésén gon-
dolkodjunk, azonban az utazási irodák szerint 
ez egyáltalán nem szokatlan. 

Az utóbbi években megváltoztak az 
üdülési szokások. Ma már sokan 
tudják: aki korán foglal, kedvez-
ményt kap. A túraoperátorok erre 
fel is készülnek, sok helyen már 
ősszel megjelennek a katalógusok. 
Az év elején hirdetett előfoglalási 
akciókban akár harminc százalék 
kedvezményt is biztosítanak az iro-
dák. A legtöbb helyen már ilyenkor 
olyan forgalmat tapasztalnak, mint 
a korábbi évek júniusában. Ha 
például egy család egy all inclusive 
ajánlatot választ, az akár egymil-
liós tételt is jelenthet. Az ilyen 
esetekben a harminc százalékos 
kedvezmény jelentősen csökkenti a 
végösszeget.
„A belföldi utazások esetében megsok-
szorozódott a wellness ajánlatok év 
közbeni kihasználása. Kiemelkedő a 
Velencei-tó környéki nyaralók igénybe-
vétele a nyári hónapokban, leginkább 
panelből érkeznek a vendégek. A 
Széchenyi Pihenőkártya adta lehetősé-
gekkel sokkal könnyebben mozdulnak 
ki otthonaikból a családok.” – mondta 
el lapunknak Lencsés Piroska, a 
Sol Tours Kft. cégvezetője.
A legnépszerűbb külföldi úti célok 
között nem történt nagy átrende-
ződés az utóbbi években. „Görögor-
szág továbbra is közkedvelt: a repülős 
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Az egészségére fokozottan figyeljen ezekben a 
napokban! Óvakodjon a megfázástól, kimerüléstől! 
Pihenjen eleget! A saját belső harmóniáját kényez-
tető fürdőzéssel helyre tudja állítani.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Tökéletesen végzi a munkáját, kapcsolatai pedig elbű-
völőek és színesek. Bízzon jobban ítélőképességében és 
a döntéseiben! A pénzügyeiben érdemes tájékozottabb-
nak lennie, mint az előző évben. 

 Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Ne engedje, hogy az önuralma körüli problémák rá-
telepedjenek a gondolataira! Mostanában nagyon el-
foglalt, de ha a figyelmét a munkájára összpontosítja, 
minden rendben lesz. Anyagi biztonsága érdekében 
minél hamarabb lépjen a tettek mezejére!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mostanság a munka megszállottja érdemrend 
illetheti meg. Alig pihen, szinte semmire és senkire 
sem jut ideje a munkáján kívül. Családjára, szeret-
teire is szánjon időt, ne csak a munkának, az üzleti 
életének! 

Bak 12. 21. – 01. 20.

Előfordulhat, hogy szorít a határidő és meggátolja 
valamilyen külső körülmény abban, hogy a tervezett 
időre véghezvigye elképzeléseit. Érdemes jó előre 
belekalkulálni az esetleges csúszásokat, hogy ne 
legyen fennakadás.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Óvakodjon a hirtelen meggazdagodás kockázataitól! 
Bízzon képességében és ítélő képességében! Csak a 
saját véleményére hagyatkozzon! Ne hagyja semmi-
lyen helyzetben elbizonytalanítani magát bármilyen 
témáról is legyen szó!

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

ABC TRAVEL Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.

Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu
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Foglaljon már most a nyárra
ELŐFOGLALÁSI ÁRAKON!!!
• tengerparti nyaralások
• egzotikus utak, síutak
• társasutak, körutazások
• egynapos kirándulások
• szállás-, és repülőjegy foglalás, 

utasbiztosítás 

IBUSZ Utazási Iroda
Székesfehérvár,Táncsics u.5.

Tel.: 22-329-393 • www.ibusz.hu
Hétfő-Péntek: 9-17., Szombat.: 8-12.
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Megjelent 
2015 Nyári Üdülések 

katalógusunk!
15% előfoglalási kedvezmény március 1-jéig!

12 éves korig 1 gyereknek díjmentes utazás pótágyon!
Árfolyam-garancia!

A legjobb görög, török, olasz, 
horvát, spanyol és bolgár

tengerparti ajánlatokkal várjuk Önöket!
Az ajánlat 2015.02.12-03.01-jéig érvényes! Részletek az irodában!

Hatalmas előfoglalási kedvezmények! 
Ne várjon a Last Minute ajánlatokra, 

megéri most foglalni!
Március 1-ig történő foglalás esetén

akár 20 % kedvezmény!    
Görögo.-Zakynthos rep.+ap.+öe. 44.900 Ft 
Málta rep.+ap.+öe.  57.900 Ft                                
Töröko.  rep.+4*sz.+AI. 69.740 Ft           
Horváto. 4 fős ap.+öe. 79.900 Ft/ap./hét           
Olaszo. 4 fős ap.+öe. 98.700 Ft/ap./hét 
Tunézia rep.+3*sz.+AI. 454.636 Ft/4 fő   

Tunézia esetében az ár minden költséget tartalmaz! 

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
     vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2015.02.12-től visszavonásig érvényesek.

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

SOL TOURS

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

                                            irodát

www.soltours.hu
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Bulgária folyamatosan fejlődik, ott is 
megjelentek az all inclusive ajánlatok, 
többcsillagos szállodák választhatók 
elérhető áron, melyek kiváló színvo-
nalat biztosítanak. A Nílus ajándéka, 
Egyiptom mára ismét biztonságos, 
népszerű üdülőparadicsom lett, Tuné-
zia pedig a legelérhetőbb áron nyújt 
felüdülést az arab világban.” – tette 
hozzá Lencsés Piroska, aki tavaly 
elnyerte a megyei VOSZ „Az év 
utazásiiroda-tulajdonosa” címét.

vagy buszos utak és a körutazások 
elérhető áron kínálnak tökéletes kikap-
csolódást. Ugyancsak favorit üdülő-
helynek számít Olaszország, melynek 
előkelőségével nemigen lehet felvenni 
a versenyt – a nagy kultúrával bíró, 
elegáns országok közé lehet sorolni. 
Ausztria a téli és nyári időszakban is 
kedvelt, rövidebb időszakokra igénybe 

vett úti cél. Közelsége miatt is a ked-
vencek közé tartozik, de az itt haszná-
latos turistakártyákkal kedvezmények-
hez is juthatnak a magyar vendégek. 
Törökországban nagyon jó minőségű, 
felújított szállodák várják a vendé-
geket. Számos üdülőparadicsomot 
létesítettek a családok számára. Itt ta-
lálható például a legtöbb csúszdapark. 

Népszerű a Széchenyi Pi-
henőkártya

A SZÉP kártya a magyar családok 
pihenésének fontos eszközévé vált. 
Míg korábban nem mindenki enged-
hetett meg magának egy-egy belföldi 
nyaralást sem, mára – többfunkciós 
felhasználhatóságának köszönhe-
tően – a dolgozók ilyenfajta béren 
kívüli juttatása számos kikapcsolódási 
lehetőséget biztosít. A tavalyi évben 
belföldi szállásra tizenhat és fél 
milliárd forintot, fürdőbelépőre négy 
és fél milliárdot költöttek a magyarok 
a Széchenyi Pihenőkártyák felhaszná-
lásával.
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sazabó petra

Nem mindegy, milyen jövőt választunk!

A diákok a duális képzési rendszerről hallgatnak előadást a Teleki Blanka Gimnáziumban

A középiskolásoknak már csak napjaik marad-
tak, hogy a komoly döntést meghozzák, vagy 
ha már meghozták, véglegesítsék. Még tart a 
felsőoktatási felvételi eljárás, de már az utolsó 
felvonásához érkezett. 

A szeptemberben induló alap-, 
mester- és osztatlan mesterképzé-
sekre vagy felsőoktatási szakkép-
zésekre az elektronikus jelentkezés 
február 15-én lezárul. A végleges 
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Jelentkezzen tanfolyamainkra!
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Targoncavezető
• Emelőgép kezelő (kivéve targonca)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max.2 t/h)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között)

DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921

www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
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PLUSZ AZ OKTATÁSBAN! 
Emeltszintű OKJ képzések 
egy év alatt,
szombati tanítási napokkal.

• Vállalkozási- és bérügyintéző  •  Logisztikai ügyintéző 

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző  •  Mérlegképes könyvelő

•  Vám-jövedék-termékdíj ügyintéző
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ONLINE JELENTKEZÉS: www.oktoplusz.com
Székesfehérvár, Várkörút 9.
Telefon: 22/348-095, 348-103

2015. FEBRUÁRI-MÁRCIUSI 
AKCIÓS KÉPZÉSEK

SZÉKESFEHÉRVÁRON 
A NOMINA 3P ZRT-NÉL

(pénteki-szombati oktatás)
• Diétás szakács – 2015.02.28.

• Szakács – 2015.03.07.
• Óvodai dajka –2015.03.20.

• Közbeszerzési referens – 2015.03.20.
• Számítógépes alkalmazások SENIOR korosztály 

számára – 2015.03.13.
SZÉPSÉGSZAKMÁK:

• Sminktanfolyam – 2015.02.21.
• Kézápoló, műkörömépítő –2015.02.28.

• 3D műszempilla építő – 2015.03.07.
• Lábápoló – 2015.03.07.

Látogasson el honlapunkra, ahol a tanfolyamokra online 
is jelentkezhet, valamint megtekintheti további képzési 

ajánlatainkat is.
www.nomina3p.hu • +36 30 757 6851
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FELNŐTTKÉPZÉS
MESTERFOKON

Február-március
hónapban induló

tanfolyamaink:

• KUTYAKOZMETIKUS

• GYÓGY- ÉS 
SPORTMASSZŐR

Nysz.: 07-0082-05

www.prismatanoda.hu
Telefon: 22/506-962

30/914-2710, 30/235-7537

jelentkezéseket legkésőbb aznap 
éjfélig kell rögzíteni, majd február 
23-ig hitelesíteni. A ponthatárokat 
várhatóan 2015. július 23-án hir-
detik ki. A felvételivel kapcsolatos 
minden fontos információ fellelhe-
tő a www.felvi.hu oldalon.
A középiskolásoknak több válasz-
tási lehetőségük is van. Székesfe-
hérváron például szeptembertől 

kísérleti jelleggel új képzési forma 
indul. Mivel az elmúlt években 
jelentősen megnőtt a kereslet a jól 
képzett mérnökök iránt a Székes-
fehérváron és a régióban működő 
vállalatok részéről, indokolttá vált 
a duális képzés megszervezése 
az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karán. A képzési forma 
lényege, hogy az egyetemen zajló 
oktatás mellett az intézménnyel 
szerződött vállalatoknál a diákok 
munkát vállalnak. Ezzel kivédhető 

a későbbiekben, hogy a munkál-
tató tapasztalathiányra hivatkozva 
utasítsa el a jelentkezőt. A hallga-
tók a leendő szakképzettségüknek 
megfelelő munkahelyen és munka-
körben összekapcsolják az elméleti 
és gyakorlati ismereteket, az egyes 
munkafolyamatokban fejlesztik a 
szakmájuk gyakorlásához szüksé-
ges kompetenciákat. Megismerik a 

befogadó vállalat szervezeti struk-
túráját, és gyakorlati jártasságra 
tesznek szert az anyag-, eszköz- és 
technológiaismeret terén is. A 
gazdálkodó szervezetek az igénye-
iknek leginkább megfelelő, képzett 
munkavállalókat nevelhetnek ki, 
így a duális képzés a hallgatók és a 
cégek érdekeit egyaránt szolgálja.
Az Óbudai Egyetem 2015 szep-
temberétől a mérnökinformatikus 
alapszakon indítja el a duális kép-
zést kísérleti jelleggel, amit a tervek 

szerint később kiterjesztenek a 
többi szakra, a villamosmérnök, 
a műszaki menedzser, a gépész- 
mérnök, illetve a földmérő és 
földrendező mérnök alapszakokra 
valamint a mechatronikai mérnök 
mesterszakra is. A résztvevő hall-
gatók jogosultak lesznek az állami 
ösztöndíjrendszerben megszerez-
hető támogatásokra. Mivel január 

elsejétől a minimálbér összege 
százötezer forintra nőtt, ez hatással 
van a tanulószerződéssel foglalkoz-
tatott diákok havi juttatására is. 
A duális képzés összhangban van 
Székesfehérvár önkormányzatának 
érdekeivel is: azokat a fiatalokat 
szeretnék megszólítani a képzés 
lehetőségével, akik érdeklődnek 
a város iránt, és a későbbiekben 
szeretnének itt elhelyezkedni.
Kutatásokból kiderült, hogy Kö-
zép-Magyarországon, a közép- és 
nyugat-dunántúli területeken is 
problémát okoz a tömeges munka-
erő-toborzás. A legnagyobb gond 
az, hogy nem áll rendelkezésre 
elegendő munkaerő a vállalatok 
telephelyei körül, így több pozí-
ciónál munkaerőhiány tapasztal-
ható. A legnagyobb igény a fizikai 
munkások iránt van, közöttük is 
a legkeresettebbek a betanított, a 
segéd- és a szakmunkások. 
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Ismét harminckét oldalas a FehérVár magazin, ami annyit jelent, hogy 
újra megtalálható benne a keresztrejtvény. Vannak, akik csupán a rejt-
vényfejtés kedvéért keresik a válaszokat a feltett kérdésekre, de sokan a 
megfejtendő szövegre is kíváncsiak – ahogy azt többen jelezték szerkesz-
tőségünknek. Olvasóink kérésére továbbra sem szeretnénk a megfejtések-
kel magára hagyni városunkat, Székesfehérvárt. A következő harminckét 
oldalas lapszámokban Magyarország talán legszebb városi címerét, Fe-

hérvárét elemezzük, és tudunk meg róla néhány dolgot. Sorozatunk első 
részében a címer két oldalát meghatározó díszítés jelentését fejtheti meg 
az érdeklődő rejtvényfejtő.
Kedvükért előre jelezzük, hogy ezt a számot ugyan csak március 12-én 
követi újabb harminckét oldalas lap, de onnantól tizenkét héten keresztül 
ekkora terjedelemben jelenik meg a FehérVár magazin – természetesen 
rejtvénnyel együtt!
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A világ fejlődésében a nők és gyermekek alapvető és különleges szerepet játszanak, ezért kitüntetett jelentőségű az őket érintő egészségügyi 
ellátás is – vallják a IV. Fehérvári Orvosnapok szervezői 

leFFelholcz Marietta

Immár negyedik alkalommal került megren-
dezésre február első hétvégéjén a Fehérvári 
Orvosnapok. A Magyar Király Szállóban szerve-
zett kétnapos eseményre rezidenseket, házi- és 
gyermekorvosokat vártak. 

A szakmai fórum központi témája 
ebben az évben a nő- és gyermek-
gyógyászat volt. Az Orvosnapok 
során a gyermekgyógyászati, a szü-
lészet-nőgyógyászati és a sebészeti 
osztály munkatársai mutatták be a 
kiválasztott témakörökben a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Ok-
tatókórházban elérhető lehetősége-
ket. Az előadások témái átfogták 
a genetikai tanácsadástól a váran-
dósság idején előforduló betegsé-
geken át a családközpontú szülés 
és újszülöttellátás, a perinatológia, 
azaz a születés időszaka körüli idő 
sajátos kérdésköreit valamint a 
gyermekkor leggyakoribb betegsé-
geinek (asthma, coeliakia, allergiás 
kórkép és cukorbetegség) komplex 
ellátását. De szó esett az emlőbe-
tegségekről, a várandósság alatti 
vitamin- és ásványianyag-pótlásról 
és a gyermekkor leggyakoribb be-
tegségeinek komplex ellátásáról is.
Az ország számos pontjáról érke-
zett szakembereket Cser-Palkovics 
András polgármester köszöntötte. 

Egészségügyi dolgozók szakmai fóruma

Járvány van, de már kevesebben betegednek meg 
Az influenza aktivitása a megyében még mindig a magas tartományban van

A korábban elrendelt látogatási tilalom valamennyi osztályra továbbra is érvényben marad Fejér megye kórházaiban 

látráNyi Viktória

Vitathatatlanul tombol az influenzajárvány, de 
az is elmondható, hogy csökkent az orvoshoz 
fordulók száma Fejérben. Az influenzafigyelő 
szolgálat adatai alapján a múlt héten 4083 be-
teg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. 
Ez 26,3 százalékkal kevesebb, mint a korábbi 
héten. 

A százezer lakosra vetített meg-
betegedési arány valamennyi 
járásban jelentősen meghaladta 

Mint mondta, bár az önkormányzat 
nem fenntartója a kórháznak, szá-
mos közös programot szerveznek, 
és igyekeznek mindenben támo-
gatni az egészségügyet a lakosság 

érdekében. „2015-ben az iparűzési-
adó-bevétel közel feléből támogatjuk az 
alapellátást, ez száz forintos támoga-
tást jelent minden egyes háziorvosnak, 
amit különböző fejlesztésekre hasz-
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Nagyanyáink nyomában

Fontos, hogy ebben az időszakban 
erősítsük immunrendszerünket, így 
a fertőzéseket nagyobb eséllyel ki 
tudjuk védeni. Gondoskodjunk a 
megfelelő mennyiségű vitaminról és 
folyadékpótlásról! Nagyanyáink házi 
praktikái között az egyik leghatáso-
sabb csodaszerként tartják számon 
a házi tyúkhúslevest. Hatása magas 
hőfokában rejlik: a lerakódások 
fellazulnak a nyálkahártyán, így 
könnyebben kitisztul a szervezet. 
Jobb, mint a forró vizes inhalálás!
Sokan esküsznek a következő receptre 
is: Torokfájáshoz forraljunk vizet, 
amibe mézet és friss citromot te-
szünk, és ennek egyvelegét fogyasz-
szuk! Sokan arra gondolhatnak, hogy 
ez tea, filter nélkül. Így is van, ezért, 
ha valakinek jobban ízlik, nyugodtan 
fogyasszon teát mézzel és citrommal, 
de semmiképpen se cukorral! Ha fáj 
a torkuk és úgy érzik, valami le van 
rakódva, nyugodtan használjanak 
vizes öblögetést, mégpedig meleg 
sós vízzel, ami felszaggatja a torkon 
lerakódott elpusztult fehérvérsejte-
ket, és javítja a vérellátást.

a járványos küszöb értéket: az 
influenza aktivitása a megyében 
még mindig a magas tartományban 
van – tájékoztatott a Fejér Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szerve. Az influ-
enzaszerű tünetekkel orvoshoz 
fordulók száma a 14 éven aluliak és 
a 15 és 34 év közöttiek kivételével a 
többi korosztálynál növekvő arányt 
mutat az előző hetihez képest. A 
gyermekek körében 16,5 százalékos 
a csökkenés, míg a 15-34 éveseknél 

két százalékos. A betegek közel 
egyharmada az idős korosztályhoz 
tartozik.
Többen is jelezték szerkesztősé-
günknek, hogy egyszerre több-
féle, más-más betegségre utaló 
tünet kísérte megbetegedésüket. 
A Fehérvár Médiacentrum erről 
kérdezte meg Dr. Müller Cecíliát. 
A megyei tisztifőorvos elmondta, 
hogy egy legyengült szervezetet 
több fertőzés is megtámadhat, egy-
szerre két-három felülfertőződés 

is lehetséges: „Az influenzaszezon-
ban jellemzőek a vírusos légúti vagy 
emésztőrendszeri megbetegedések, 
illetve amikor az influenzajárvány 
lecsengőben van, a bakteriális fertő-
zések.”  
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nálhatnak. Emellett rendelőintézete-
ket újítunk fel, a kórháznak pedig a 
szájsebészet működtetéséhez nyújtunk 
segítséget.” – tette hozzá a polgár-
mester. 
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A szénanáthások számára a tavasz első hírnöke 
sajnos nem a hóvirág, hanem a mogyoró és az 
éger pollenje. Már a késő téli, melegebb napokon 
előjönnek az első allergiás panaszok, amit sokan 
megfázásnak gondolnak, de nem az. A tünetek az 
allergia kezdődő jelei. Szoboszlai Istvánné ana-
litikust arról is megkérdezte a Fehérvár magazin, 
hogyan lehet felkészülni ezeknek a kellemetlen 
tüneteknek a csökkentésére, és mi is az allergia.

Az érintettek legtöbbje tudja, 
mikor van a saját „allergiaszezon-
ja”, így előre fel tud készülni a 
kellemetlen tünetek csökkentésére. 
„Egyes növények kémiai szerkeze-
tükben nagy hasonlóságot mu-
tatnak bizonyos élelmiszerekkel, 
és fogyasztásuk nagymértékben 
felerősítheti az allergiás reakciókat. 
Ilyen esetben érdemes figyelembe 
venni az úgynevezett keresztreak-
ciókat, és tisztázni ezek meglétét. 
Például aki a nyírfa pollenjére 
allergiás, az lehetőleg kerülje 
ebben az időszakban a mogyoró 
fogyasztását. Nem ajánlatos ilyen-
kor az élelmiszerek fűszerezése 
sem – gondolok itt a kaporra és 
a köményre. Ezen élelmiszerek 
kerülésével elviselhetőbbé válnak 
a mindennapok az allergiás ember 
számára.” – magyarázta Szoboszlai 
Istvánné analitikus.

Ébred a tavasz, jönnek az első allergiás panaszok
Felkészülhetünk a kellemetlen tünetek csökkentésére

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ

BSc. analitikus
Rendelés helye:
Székesfehérvár,

Semmelweis u.13.

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden, 

ami több annál  
• ÉTELALLERGIA

• ÉTELINTOLARENCIA
• POLLENALLERGIA

• ÉTELTARTÓSÍTÓSZEREK 
KIMUTATÁSA

• FOGÁSZATI ALLERGIA
• KÖRNYEZETI STANDARD
ALLERGÉNEK KIMUTATÁSA

Tanfolyam a patikamúzeumban
Natúr kencék saját kézzel 

Hétköznapi alapanyagokból háztartási csodaszerek – ipari kemikáliák nélkül

Szoboszlai Istvánné analitikus szerint már 
számíthatunk az első allergiás panaszok 
megjelenésére, érdemes felkészülni a tünetek 
csökkentésére 

NoVák rita

A természetes anyagok kedvelőit várták vasár-
nap a Fekete Sas Patikamúzeumba. A program 
résztvevői kozmetikumokat és tisztítószere-
ket készítettek, Gyalus Boglárka rácalmási 
agrármérnök ugyanis saját receptjeit hozta el 
Székesfehérvárra.

A natúr kencék sorát a szilárd test-
vaj nyitotta a Fekete Sas Patikamú-
zeumban. A kozmetikum csak 
természetes anyagokat tartalmaz, 
és akár otthon is elkészíthető. 
Gyalus Boglárka ehhez hasonló 
receptekkel ismertette meg a foglal-
kozás résztvevőit. Az agrármérnök 

és gyógynövényszakértő ugyanis 
azt szeretné, ha minél többen 
ezeket használnák a kemikáliák 
helyett. Gyalus Boglárka szerint 
egyre többen nyúlnak dédanyáink 
receptjeihez.
A foglalkozás egyik résztvevője 
naponta használja a szódabikarbó-
nát és az ecetet – a házimunkákhoz 
semmiféle kemikáliát nem használ. 
A hölgy azért jött el az előadásra, 
mert több hasonló anyaggal szere-
tett volna megismerkedni, és nem 
is csalódott: a tanfolyamon szóba 
került például a mosogatószer és a 
tusfürdő gyártási mechanizmusa és 
a körömvirágkrém receptje is.
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„Ha sarkítottan akarjuk megfogal-
mazni, bármi, szinte minden okozhat 
allergiát. De ezen belül vannak olyan 
anyagok, amik „allergénebbek” a 
többieknél, azaz több embernél is 
okoztak már allergiát, amit ki is tudunk 
mutatni. Ezek a pollenek, egyes élel-
miszerek, gyógyszerek, állati szőrök, 
poratka, nehézfémek.” – tette hozzá a 
szakember.

Mi is az allergia?

Az allergia az immunrendszer egy 
túlzott reakciója olyan anyagokra, 
melyek normális körülmények között 
semmilyen választ nem váltanak ki 
a szervezet részéről. Ilyen anyag 
lehet például a pollen, az állati szőr, 
az atka, a penészspóra, különböző 
állatok mérgei, mikroorganizmusok, 
élelmiszerek, vegyszerek, gyógysze-
rek, nehézfémek is. 

Keresztallergiát okozhatnak

Tehéntej fehérje, marhahús.
Tojásfehérje: a szárnyasok – ka-
csa,liba, pulyka, csirke, fürj – tojása 
sem fogyasztható, reakció lehet a 
szárnyas húsára, tollára is.
Tenger gyümölcsei: a különböző ere-
detű halak, kagylók, rákok, tintahal, 
polip erős keresztreakciót mutatnak 
egymással.
Olajos magvak: egymás között gyak-
ran alakul ki keresztreakció.
Gabonafélék: gyakori a búza, zab, 
rozs, árpa, rizs, kukorica közötti 
kapcsolat.
Fekete üröm, nyírfa, zeller, sárgarépa 
közti keresztreakció.
Parlagfű: görögdinnye, banán.
Nyírfa: alma, kivi
Fűfélék és burgonya közti kapcso-
lat: nyírfa érzékenység, és alma, 
burgonya, sárgarépa, zeller, mogyoró 
érzékenység közti kapcsolat. Az analitikus egy esettanulmányt 

is bemutatott. „Egy székesfehér-
vári fiatal férfibeteget csalánkiütés 
kivizsgálásával küldték ételallergia 
próbára. A páciens elmondása szerint 
az almától nehéz légzése volt, arra 
panaszkodott, úgy érzi, mintha fulla-
dozna. Ezért nem fogyasztott már évek 
óta almát, amiért mindenki kinevette. 

A nyáron már az őszibarack fogyasz-
tásakor is észlelt hasonló tüneteket.” 
– vázolta az esetet az analitikus, 
aki azt is elmondta, hogy labor-
vizsgálatot végeztek, ami során 
az ételallergia-próba a  mogyoró 
gyenge pozitivitását mutatta. „Pollen- 

allergia-tesztet is végeztünk, ahol a 
nyírfa pozitivitás igen magas fokú 
volt. A fiatalember elmondta, hogy 
minden reggel mogyoróvajas kenyeret 
reggelizik, ez pedig már keresztreakciót 
váltott ki.” – összegezte Szoboszlai 
Istvánné.
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Egy farsangi délután, ahol mindenki egyforma

Szeretetben és jó hangulatban telt a farsangi mulatság

A legkisebbek is részt vettek a programon Az intézmény vezetője bátorítja a kis szuperhőst

Utolsó igazítás színpadra lépés előtt

A régi-új hagyományhoz hűen idén is télűző 
farsangi mulatságot szervezett a Székesfe-
hérvári Gyermekvédelmi Központ a Viktória 
Központban. A közös farsangot két okból 
rendezték meg: hogy a gondozott gyerekek 
együtt szórakozzanak, és messzire űzzék a telet. 
A programon a nevelőszülői hálózat családjai 
vettek részt.

A kiszámíthatatlan időjárás követ-
keztében az ember néha már azt hi-
heti, itt a tavasz. A farsangi időszak 
és a farsangi mulatságok valójá-
ban télbúcsúztató programok. A 
Székesfehérvári Gyermekvédelmi 
Központban évekkel ezelőtt kezdő-
dött el az a hagyomány, hogy a ne-
velőszülőknél élő gyermekek közös 
farsangi mulatságon vehetnek részt 
családjukkal. A régi hagyományt 
négy évvel ezelőtt felelevenítették, 
és a mókát azóta is minden évben 
megszervezik. A farsangi mulatság 
sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy a családok évről évre 
részt vesznek benne, és a gyerekek 
lelkesen várják.
Éppen ezért pénteken jelmezes 
kislurkókkal és annál nagyobb 
hangjukkal telt meg a Viktória Köz-
pont. A folyosón és a konferencia-
teremben még az utolsó percekben 
is lázasan készülődtek a gyerekek. 
Még egy kis igazítás a jelmezen, 
utasítás a szülőknek, hogy jobb is 
lehetne a smink, javítsanak rajta. 
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Így kezdődött a farsangi mulatság. 
Majd rengeteg nevetéssel és jó 
kedvvel folytatódott.
A nevelőszülők úgy gondolják, 
hogy a gyerekeknek fontosak a 
közös programok. Ott elfelejthetik 
a problémáikat, nem kell azon 
aggódniuk, vajon mit gondolnak 
a többiek, hiszen mindegyikőjük 
nevelt gyerek. A farsangi dél-
utánon a jelmez alatt ezért volt 
mindenki egyforma. A mulatság 
legfőképpen a gyerekekről szólt, 
akik ki is használták, hogy egy 

délutánra kedvenc állatuk, éneke-
sük bőrébe bújhattak, vagy éppen 
a számukra legkedvesebb mese-
hőssé válhattak.
A farsang jelmezversennyel kezdő-
dött. A zsűrinek nem volt egyszerű 
dolga. Már a sok különféle, mókás 
jelmez összehasonlítása és pon-
tozása is okozott nehézségeket, 
ráadásul színpadi produkciókkal is 
készültek a gyerekek. Voltak tánco-
ló rókák, de a kiskacsák nem riad-

tak meg tőlük, ők is büszkén álltak 
a színpadra. Szuperhősök figyelték 
a rendet, és abájos hercegnők is 
megfértek a morgó krokodillal. 
Megannyi ötletes maskarát találtak 
ki a gyerekek. A legjobb jelmez 
tulajdonosa tortát és ajándékcso-
magot is kapott.
A Székesfehérvári Gyermekvédel-
mi Központba rengeteg felajánlás 
érkezik év közben. A gyerekek 
körében az adományoknak köszön-
hetően népszerű plüssállatokat, 
társasjátékokat, autókat is szét-
osztottak. Senki nem üres kézzel 
ment haza. A jelmezverseny után 
tombolasorsolás is volt, ahol az 
összes résztvevő gyermek számát 
kihúzták. A nevelőszülőknek is 
fontos szerepük volt, ők sütemény-
sütő verseny keretében mérték 
össze a tudásukat. Különféle 
krémes, habos, színes édességek-
kel készültek, de hagyományos 

farsangi fánk is került az asztalra. A 
programot táncházzal zárták, ahol 
a gyerekek együtt szórakozhattak 
a szülőkkel. A programon közel 
harminc család vett részt. Többen is 
lehettek volna, de a tomboló influ-
enzaszezonban sokan megbeteged-
tek, így nem tudtak farsangolni. Az 
intézményben nevelkedő kamaszok 
is kedvet kaptak a közös mulatozás-
hoz: ők szombaton veszik birtokba a 
Viktória Központot.
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Edd meg, amit főztél! – februári disznóságok

Fejes László kolbásztöltő mester és segédje, Herczeg Attila a szalonna zsírjával lassítja a kolbász kiszáradását

Még egy sort töltenek a mesterek, aztán irány a sütő, pirul a kolbász

Habár étek készül, de dolgozni akkor sem le-
het üres gyomorral! A pocakról az asszonyok 
gondoskodtak.

Nem kolbásztöltés és nem magyar az az ese-
mény, ahol a vörösbor nem éri az ajkat – véli 
és cselekszi a házigazda, Madurka Éva

Nagy ZoltáN Péter

A Családok házában nagy élet volt múlt héten 
pénteken, hiszen az első varróklub mellett 
kolbásztöltéssel serénykedtek a ház vendégei.

Miközben a Rác utcai Családok 
házának belső szobájában, a 
tiszta szobában asszonyok lesték 
el egymástól a varrás fortélyait és 
osztottak egymásnak öltözködési 
tanácsokat a SZÉNA Egyesület 
jóvoltából, addig fűszeres nyers 
kolbász illata terült el a parasztház-
ban. Edd meg, amit főztél! címmel 
február farsangi havában minden-
féle disznósággal foglalkoznak a 
Családok házában, ahol máskor ko-
sárfonással, szövéssel, kelmefestés-
sel és tudj’ Isten, miféle dolgokkal 
foglalkoznak a Rác utcába „zarán-
dokoló” családok. Nem voltak túl 
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sokan az épületben, de minden 
nemzedék képviseltette magát, 
miközben határtalan volt a jókedv. 
Jellemző volt, hogy aki belépett a 
ház ajtaján, azonnal tanácsot adott, 
mit is kell éppen csinálni a hússal, 
béllel, töltővel, pohárral, asztallal.
Hogyan és honnan érkezett a hús?
Madurka Éva, az est háziasszonya: 
Szabadbattyánban vásároltuk 
gazdától, nyers, darált állapotban. 
A belet is onnan hoztuk, amibe 
töltjük a húst.
Mi kell a jó kolbászba?

Fejes László: Megfelelő fűszerek, 
megfelelő arányban. A jófajta 
pirospaprika elengedhetetlen, só, 
őrölt feketebors, egy kis kömény, 
sok fokhagyma, aztán alaposan 
össze kell keverni. Az arányokat 
régi családi recept szerint állítot-
tam össze. A húst úgy vegyítem, 
hogy hét kiló húshoz három kiló 
zsírszalonnát teszek. Ha füstölésre 
készül a kolbász, akkor zsírsza-
lonna nélkül gyorsan kiszáradna, 
de én a sütőkolbászhoz is teszek 
szalonnát.

A kolbásztöltés is olyan, mint a futball, 
mindenki ért hozzá?
Fejes László: Nem tudom, hogy 
mindenki ért-e hozzá, de mindenki 
beleszól, az biztos.
A kolbászkészítésnél mi a nők felada-
ta?
Fejes László: A mosogatás és a 
poharak töltése.
Szenyédi Józsefné: Csudákat! Jobb 
helyen a nők készítik elő a belet, és 
húzzák fel a töltőre a böllérnek.
Herczeg Attila: Persze, mert a nők-
nek ebben van gyakorlatuk...
Madurka Éva, az est háziasszonya: 
A kolbászméreteket én adtam meg, 
méghozzá a tányérméreteknek 
megfelelően. Sütésre eleve nem 
készítenek hosszú kolbászt, még az 
éhesek sem.
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Jelenleg a székesfehérvári laktanyá-
ban kap helyet a megyei katasztró-
favédelmi főügyelet, a műveletirá-
nyítási központ és a város hivatásos 
tűzoltóságának ügyelete. De ennek 
a rendszernek a része a dunaújvárosi 
és a sárbogárdi hivatásos tűzoltó 
parancsnokság ügyelete valamint 
a móri, a bicskei, a váli illetve a 
polgárdi tűzoltóság, továbbá a két lé-
tesítményi tűzoltóság ügyelete is ide 
van bekötve. Minden megyei riasztás 
innen történik. 

Fejér megyében a 105-ös telefonszám tárcsázását követően a katasztrófavédelem műve-
letirányítási központjának munkatársai jelentkeznek. Miután kikérdezték a bejelentőt, 
a birtokukban lévő információk alapján riasztják a szükséges gépjárműveket illetve 
az azokon szolgálatot teljesítő kollégákat. A 112-es segélyhívók esetében ugyanez 
a helyzet, azzal a kivétellel, hogy ez a szám az országos segélyhívó központ miskolci 
illetve szombathelyi centrumába érkezik először. A központ munkatársai meghallgatják 
a telefonálót, majd a bejelentéstől függően a megfelelő helyre kapcsolják őket. Amikor 
a tűzoltók kiérnek a káresemény helyszínére, onnantól kezdve már nem az ügyeletes, 
hanem a tűzoltásvezető dönt arról, hogy a továbbiakban mekkora beavatkozó erőre van 
szükség. A városi parancsnokságok ügyeletesei ugyan fel tudják venni a bejelentést, de a 
tűzoltók riasztása csak a megyei központból lehetséges.

Varga Ernő tűzoltó alezredes a megyei ka-
tasztrófavédelem főügyeleti osztályvezetője

A riasztott gépjárművek helyzetét az ügyele-
ten végig lehet kísérni

A riasztást követő egy-két percen belül  a tűzoltók már az autóban ülnek, útban a helyszín felé

NoVák rita

105 vagy 112 – segélykérő telefonszámok, 
amiket többnyire csak akkor tárcsázunk, ha 
valaki bajba kerül. A segélyhívások jelentős 
részét a katasztrófavédelem műveletirányítási 
központjában fogadják. Fejér megyében a 
székesfehérvári laktanyában van ilyen centrum, 
innen riasztják az összes vonuló tűzoltót. 

Varga Ernő megyei főügyeleti 
osztályvezető szerint tapasztalt 
kollégák ülnek a telefonoknál, akik 
nagy rutinnal rendelkeznek egy-
részt a káresemények felszámolása, 
másrészt a bajba került emberek-
kel való hatékony kommunikáció 
tekintetében. A tűzoltó alezredes 
szerint mindez elengedhetetlen 
ahhoz, hogy egy-egy bejelentést 
követően megfelelő járművet és 
tűzoltót riasszanak a helyszínre. 

Értünk, láthatatlanulKék hírek
Brutális rablás
A Székesfehérvári Járásbíróság 
elrendelte az előzetes letartóz-
tatását annak a férfinak, aki a 
gyanú szerint Bicskén megvert 
és kifosztott egy idős asszonyt. A 
rendőrség szerint a rabló kifigyel-
hette a nyugdíjas néni szokásait, 
és amikor egyik nap a hölgy a 
házához ért, ütni kezdte és pénzt 
követelt tőle. Végül egy pár arany 
fülbevalóval és némi pénzzel 
távozott. Áldozatánál koponya-, 
orr- és kézcsonttörést, váll- és 
szemsérülést valamint csigolyatö-
rést állapítottak meg az orvosok. 
A brutális rablót a rendőrök 
Tatabányán fogták el.

Meghalt a tűzben
Nem fejeződött még be a szak-
értői vizsgálat a Károly János 
utcában történt halálos tűzeset 
kapcsán. Egy idős férfi házában 
csaptak fel a lángok másfél héttel 
ezelőtt. A nyugdíjas életét már 
nem tudták megmenteni a tűz-
oltók, csak a megégett holtestét 
találták meg. A 89 éves férfi – 
mivel korábban eltörött a gerince 
– ágyhoz kötött beteg volt. A 
tűzben az ágy és a körülötte lévő 
bútorok égtek meg. Farkas-Bozsik 
Gábor tűzoltósági felügyelő azt 
mondta, folyamatban lévő vizs-
gálatról nem beszélhet, de annyit 
elárult, hogy bűncselekmény 
gyanúja nem merült fel. A tüzet 
valószínűleg egy háztartási kisgép 
meghibásodása okozta.

Új tűzoltóautó
Újabb eszközökkel gazdagodott 
a fehérvári tűzoltóság: decem-
berben egy magasból mentő 
szerkezetet, nemrég pedig egy 
fecskendőt kapott a megyei 
katasztrófavédelem az országos 
igazgatóságtól. A szakemberek 
szerint az új jármű technikai 
előrelépést jelent, alacsony súly-
pontjának köszönhetően sokkal 
stabilabb az elődeinél. A tűzoltó-
autónak korszerű, automatizált 
kuplungszerkezete van, ami 
megkönnyíti a gépjárművezetők 
dolgát. Az új gépjárműfecskendő 
a szükséges kezelői képesítések 
megszerzését követően áll szolgá-
latba Fehérváron.

Együtt a kibertámadás ellen
Az informatikai szolgálat nemzet-
közi napján szervezett konferen-
ciát az Összhaderőnemi Parancs-
nokság a Pannon Egyetemmel 
közösen. A honvédség híradós, 
informatikai és információvédelmi 
főnöke lapunknak elmondta, hogy 
a civileket és a katonákat egyaránt 
érinti a kiberbűnözés jelentette 
veszély, hiszen mindenki ugyan-
azokat az informatikai eszközöket 
használja, így a megoldást is 
közösen kell megtalálniuk. Mucsi 
István ezredes elárulta, hogy 
az egyetem fejlesztői segítik a 
honvédséget, így együtt keresik a 
támadások elhárításának lehetősé-
geit és az általuk indított ellenlé-
pések leghatékonyabb módját.  

Tűzoltók a műveletirányító központban

megnyugodjon. A minimális informá-
ció birtokában elindítjuk a riasztást, és 
visszahívjuk őt.”

bírni. Ilyenkor többnyire azt hangoz-
tatják, hogy siessenek a tűzoltók, mert 
nagyon ég a háztető. A riasztáshoz vi-
szont olyan kérdésekre is válaszolniuk 
kell a bejelentőknek, amikre egyáltalán 
nem akarnak. A tapasztalt ügyeletesek 
képesek kihúzni a telefonálóktól ezeket 
a válaszokat. Nagyon sok olyan dolog 
van, amire rá kell kérdeznünk: került-e 
valaki életveszélybe vagy van-e az 
épületben gázpalack. Ha lehet, időt 
is hagyunk a bejelentőnek arra, hogy 

„Bejelentés és bejelentés között óriási 
különbség van. Ott, ahol érzik, hogy 
nagy a baj, nehéz a telefonálót szóra 

Minden segélykérő hívás káreseményt 
jelent?
Egyre kevesebb a félrevezető 
bejelentés, de még mindig gyako-
riak a furcsa telefonok. A tavaly 
nyári nagy kiürítés idején érkezett 
hozzánk egy érdekes bejelentés, 
amikor a Rákóczi úton előbukkant 
a második világháborús bomba. 
Egy látnok telefonált nekünk, aki 
felhívta a figyelmünket arra, hogy a 
robbanószerkezet ütőszege nagyon 
rossz állapotban van. Azután 
jutott erre a következtetésre, hogy 
éjszaka szellemként megnézte a 
gránátot...
Mennyire érzi át az ügyeletes a 
riasztások súlyát? Mennyire éli meg 

másként a tűzoltó a helyszínen illetve 
az ügyeleten az eseményeket?
Ezt egyedül nem lehet csinálni. 
Tudomásul kell venni, hogy bár-
mennyire is profi tűzoltásvezető 
valaki, ha nincs mögötte megfelelő 
állomány, akkor ő egy szál magá-
ban megfeszülhet, akkor se fogja 
tudni megoldani a feladatot. Ahhoz 
mindig is csapatmunka kellett, 
hogy egy káreseményt gyorsan és 
szakszerűen fel lehessen számolni. 
Csak úgy megy, ha jó a csapatmun-
ka. Amikor nagyobb események 
történnek, például gyerekek kerül-
nek bajba vagy tömeges balesethez 
kell vonulni, az az ügyeleten is 
meglátszik. Mivel a műveletirányí-
tók többsége annak idején vonu-
lós tűzoltóként dolgozott, szívük 
szerint a helyszínen segítenének, 
de tudják, irányítóként a központ-
ban lehetnek csak aktív részei a 
csapatnak. 
Harminckét éve tűzoltó. Ha ilyen 
sokáig maradt az állomány tagja, azt 
feltételezem, szereti a munkáját. Miért?
Ha valaki meg tudja mondani, 
hogy miért szereti a párját, akkor 
már nem is szereti igazán, hiszen 
a felsorolt tulajdonságok alapján 
találhat egy másikat, egy ugyano-
lyat. Szerintem ugyanez vonatkozik 
a tűzoltó hivatásra is. Nem tudok 
arra válaszolni, hogy miért szere-
tem. Vagyis de. Csak.
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Fehérvári Versünnep immár hatodszor 
Idén is sor kerül a tehetséggondozó programra

A várakozás pillanatai a 2014-es döntőben

Az első tehetségkutatót Tóth Melitta nyerte, 
aki a Teleki Blanka Gimnázium tanulójaként 
jelentkezett a megmérettetésre 2010-ben

2011-ben Pruma Nikolett lett a Fehérvári Versün-
nep első helyezettje, aki a Belvárosi I. István Kö-
zépiskola Bugát Pál tagintézményéből jelentkezett

A negyedik Versünnep Gombó Viola Lotti győ-
zelmével zárult. A Telekis diáklány ma is aktív 
szerepet vállal a közösségi programokon, és 
megjelenik a városi rendezvényeken is, mint 
versmondó.

A tavalyi verseny első helyezettje Bukosza 
Zita lett, a Lánczos Kornél Gimnáziumból. 
Zita rendszeres résztvevője volt a korábbi 
versmondó versenyeknek is, jól ismerhettük 
őt már a korábbi évek döntőiből.

A Belvárosi I. István Középiskola végzős diákja, Krár Edina nyerte a III. Fehérvári Versünnep döntőjét

látráNyi Viktória

Páratlan közösségi élmény, egy jó csapat és 
egy izgalmas utazás a magyar irodalomban. Im-
már hatodik alkalommal telik a tavasz a versek 
bűvöletében Székesfehérváron, hiszen ismét 
Versünnepre várják a fiatalokat. A verseny 
részleteiről hétfőn számoltak be a szervezők. A 
jelentkezés határideje március 13.

A Fehérvár Médiacentrum a 
Székesfehérvári Egyházmegyével, 
Székesfehérvár önkormányzatával, 
a Szent István Művelődési Házzal 
és a Vörösmarty Színházzal együtt-
működve ismét Fehérvári Versün-
nepet szervez. A programsorozat 
fővédnöke Spányi Antal megyés 
püspök valamint Cser-Palkovics 
András polgármester. A nagy 
múltú verseny a város és a térség 
egyik jelentős tehetséggondozó, 
értékközvetítő programja. Idén is 
sok jelentkezőre számítanak a szer-
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vezők. A megmérettetéshez ismét 
mentorprogrammal csatlakozik a 
Vörösmarty Színház. A döntősök 
avatott előadóművészektől konkrét, 
az iskolai oktatási folyamatban 
nem megtapasztalható gyakorlati 
tanácsokat kapnak a választott vers 
értelmezéséről és tolmácsolásáról. 
A verseny főszervezője ebben az 

esztendőben is a Fehérvár Média-
centrum. Hagymásy András ügy-
vezető igazgató elmondta, hogy a 
fiataloknak ezúttal is két verset kell 
megjelölniük a jelentkezési lapon.
A VI. Fehérvári Versünnep zsű-
rijének elnöke továbbra is Kubik 
Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas, 
Érdemes Művész. A zsűri tagjai: 
Závodszky Noémi színművész, a 
Vörösmarty Színház tagja, Varga 
Sándor újságíró, Bobory Zoltán 
költő valamint a Székesfehérvári 
Egyházmegye képviseletében Tor-
nyai Gábor plébános. Az immáron 
hatodszor megrendezésre kerülő 
megmérettetésre 2015. március 
13-ig jelentkezhetnek a diákok, két 
verssel. A verseny két fordulóból, 
a válogatókból és a döntőből áll. A 
válogatókra a jelentkezők számától 
függően 2015. március 21-én és 
28-án, a döntőre április 12-én kerül 
sor. 

Kik jelentkezhetnek?

A versenyre olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezhetnek, akik
• székesfehérvári középfokú oktatási intézmény tanulói a 2014/15-ös tanévben,
• vagy a Székesfehérvári Egyházmegye valamely egyházi középfokú oktatási intézmé-

nyében tanulnak a 2014/15-ös tanévben,
•  vagy más település középfokú oktatási intézményének tanulói, de székesfehérvári 

állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

A részvétel részletes feltételeit, a 
jelentkezéshez szükséges űrlapokat 
valamint a versennyel kapcsolatos 
legfontosabb információkat a www.
versunnep.hu honlapon lehet megta-
lálni.
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Tüzes buli a negyvenöt éves Gorsiumtól

Ha bele szeretne kóstolni a szombati parti hangulatába, bármilyen okostelefonon indítsa el a 
Layar nevű alkalmazást, és a képre irányítva, a telefonra koppintva indul a buli!

Az ifjúság csak akkor múlik el, ha azt úgy 
akarjuk, de a Gorsium zenekar ezt senkinek 
nem engedteEzeket a pillanatokat az első számok elhangzásakor rögzítettük, később nem volt ennyi hely

Nagy ZoltáN Péter

Szombat este kipúposodott a Szent István Művelődési 
Ház fala, ahol rock&roll izzasztotta az örökifjakat.

A meghirdetett időhöz képest egy kis 
csúszásban voltak, amikor a zenekar 
billentyűse, Mikó Péter szólt nekem, 
hogy Horváth Charlie nem jön, mert 
gyászolja a szenteste előtti napon 
elhunyt feleségét, a képzőművész Szé-
les Katalint. A művelődési ház termei 
lassan megteltek elegáns hölgyekkel, 
urakkal. Ismerősen köszöntötték 
egymást az egykori fehérvári rocke-
rek. Még nem szólalt meg egyetlen 
hangszer sem, de lehetett érezni a 
levegőben, hogy nem mindennapi este 
lesz. Aztán felcsendült Elvis Presley 
időtlen zenéje, és azonnal megtelt a 
táncparkett. Azt hiszem, a mai korosz-
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tálytól ezt vettük el, vagy ez nem ju-
tott nekik. Láttam egy-két fiatalt, aki 
ekkor döbbent rá, hogy apa és anya 
miért is hozta ide. Ez már minden 
évben ismétlődik, mégis a meglepetés 
erejével hat: az öregek tudnak szóra-
kozni! A táncban mindenki otthon 
volt, de csápolni is kiválóan tud az 
ügyvédi, politikusi, művészi, orvosi, 
sportos és kitudja, milyen lélek. A 
Bikini múlhatatlan kedvence, D. Nagy 
Lajos megkésve, de szívét, lelkét adva 
lépett színpadra. Nem esett nehezére 
az angol klasszikusokat előadni – 

akárcsak negyvenöt esztendeje. Az 
örökzöld Bikini-slágereket együtt 
énekelte az egész művelődési ház.
Bár én csak fotózni mentem, de 
megtanultam, egy év múlva vinnem 
kell a fiamat és a lányomat is, hogy 
megláthassák, mi is hiányzik nekik! A 
negyvenöt éves fehérvári rockbanda, 
a Gorsium éjszakát betöltő bulival 
ajándékozta meg a bátrakat.
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Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányzati ren-
delet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén 
közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa, Somogyi Zsuzsanna ad felvilágosítást mun-
kaidőben, az alábbi telefonszámon: 22/537-611. 

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfo-
gadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati 
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.  

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. február 27. (péntek) 12:00 óra 

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályá-
zati felhívás tartalmazza.

Cím

Oskola u. 12. 1/5.

Szedreskerti ln. 28. 1/2.

Repülőtér u. 5. fsz. 7.

Alapterület

76 m2

35 m2

68 m2

Szobaszám

2

1

2

Komfortfokozat

komfortos

összkomfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
47.500,-

19.250,-

37.400,-

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

A SZÉPHŐ Székesfehérvári 
Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓT
tart

2015. február 25-én, szerdán 
17 órakor a Királysor 1/b. 
(Fűtőerőmű) emeleti termében

Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájával összhangban

a "Királysori fűtőerőmű kapaci-
tásának kitelepítése, városrész 
rehabilitációja" projekt indításáról 
és az ezzel összefüggő intézkedé-
sekről.

Tisztelettel várjuk a körzet lakosait!

SZÉPHŐ Zrt.
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Nagy ZoltáN Péter

Talán egyre inkább felismerhető a valóságban is a hozzánk közel álló csókakői vár, mely előbástyája volt Székesfehérvárnak

A szigligeti vár tornyainak hátterében a felvidéki Detrekő vára magasodik
Várpalota dicső fényében, egy 1566-os rajz 
alapján 1:300 arányban

Sok mindent elmondhatunk Miklós János szegedi 
makettkészítőről, de azt nem, hogy még egy 
gyufát sem rak keresztbe. Bő két hétig látható 
még várkiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban.

A török uralom alatt álló magyar 
várakról készített a szegedi maket-
tező élethű másolatokat – gyufából. 
A sok ezer gyufaszál precízen áll a 
helyén, és adja vissza váraink eredeti 
formáját. Talán a fa tulajdonsága biz-
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tosítja a megdöbbentő élethűséget 
minden várnál. A fehérvári kiállítás-
ra látogatott Miklós János jóvoltából 
Szigetvár lovagvára, Eger, Csesznek, 
Várpalota és Hollókő vára. Minden 
makett mellett történelmi leírás 
mondja el az adott vár történetét és 
általában tragikus sorsát.

A kiállítás február 28-ig látogatható 
hétköznapokon 9 órától 15 óráig, szom-
baton 10 órától 14 óráig a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban.

Vár állott, most gyufahalom
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Érdemes a Videotonhoz igazolni
A klubigazgató szerint a két edzőtábor és az erősítés jól szolgálja a célokat

soMos zoltán

A Fehérvár TV sporthíreiből
Esni tudni kell!
Különleges foglalkozással kezdte 
meg felkészülését a nyári Eu-
rópa-bajnokságra a magyar női 
olimpiai rögbiválogatott: a csapat 
tagjai a sérülések elkerülését 
segítő esésgyakorlatokba kaptak 
betekintést. A korábban a birkózó 
válogatottal és több csapatsportág 
képviselőjével is foglalkozó Dobrot-
ka Béla, az Esések Iskolája alapítója 
tartott edzést a lányoknak. Az olim-
piai rögbi női Európa-bajnoksága 
június 13-án kezdődik Litvániában. 
A magyar csapat Svédországgal, 
Ukrajnával és Lengyelországgal 
szerepel egy csoportban. A litvániai 
Eb kiemelt fontosságú lesz, hiszen 
a legjobban szereplő válogatottak 
kvalifikálhatják magukat a 2016-os 
riói olimpiára. A magyar csapat Gy-
olcsos Ferenc szövetségi kapitány 
vezetésével főleg Székesfehérváron 
készül majd a kontinenstornára.

Toborzásra készül a Lionz
Szeretné bővíteni játékosai szá-
mát az ultimate frizbi fehérvári 
képviselője, a Lionz gárdája. Az 
egyesület a tervek szerint tavasz 
végén nyílt napot tart majd a Kö-
fém-pályán, ahol minden érdek-
lődő megismerkedhet a sportág 
alapjaival, legfontosabb szabályai-
val. A jelentkezőket négyes csapa-
tokba osztják, minden együtteshez 
csatlakozik egy rutinos játékos, 
majd körmérkőzéses tornán dől 
el az újoncok kupájának sorsa. A 
Fehérvár Lionz bízik benne, hogy 
a nyílt tornával tovább növelheti a 
sportág fehérvári népszerűségét. 
Az érdeklődők a fehervarfrizbi.hu 
oldalon találnak bővebb informá-
ciót a csapatról és a nyílt napról.

Szeretetfutás harmadszor
Február 14-én ismét megrendezik 
a Székesfehérvári Szeretetfutást. 
Az esemény résztvevői Valentin-na-
pon kettő és hét kilométeres távot 
teljesíthetnek a Halesz parkban. 
A megnyitó fél tízkor lesz. Az 
utolsó cipőfűző-igazítást követően 
10 órakor elrajtol a két kilométert 
futók mezőnye, őket húsz perccel 
később követik a hét kilométeren 
indulók. Részvételi díj nincs, azon-
ban az eseményen való részvételhez 
előzőleg regisztrálni érdemes, amit 
Pothárn Fanni Sára BSI-futónagykö-
vetnél Facebook-on vagy e-mailben 
(fussfehervar@gmail.com), valamint 
a megnyitót megelőző két órában a 
helyszínen lehet megtenni.

Egyre feljebb a Köfém SC
A teke NB I. legutóbbi fordulójában 
a Köfém SC magabiztosan verte az 
Oroszlány együttesét. A fehérvári 
tekések többek között Poroszlai 
Gergő 620 fás parádés teljesítmé-
nyének köszönhetően 8-0-ra győz-
tek. Ezzel a Köfém fellépett a tabella 
hetedik helyére, de még feljebb is 
kúszhatnak, hiszen van két elma-
radt meccsük. A Köfém legközelebb 
vasárnap tíz órától a Tiszakécskét 
fogadja, és egy győzelemmel a 
dobogó közelébe kerülhet!

Helyszíni szemle: Burcsa Győző (középen) Spanyolországban is megnézte a csapatot

Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, 
távolról érkeznek a hírek a Videotonról az év 
végi pihenőt követő felkészülési időszakban. A 
piros-kékek alig voltak, vannak itthon, kétszer 
is hosszabb andalúziai edzőtáborba utaztak. 

A lehetőségek irigylésre méltóak 
Fehérváron, legalábbis magyar 
viszonylatban. Burcsa Győző 
klubigazgató szerint éppen az az 
egyik cél, hogy nemzetközi szintű 
játékosok is a klubot válasszák.
A hagyományosan hosszú téli felké-
szülés két spanyolországi edzőtábort 
is tartalmaz a Videotonnál. Melyek 
voltak a program kialakításának elsőd-
leges szempontjai?
Az elsődleges szempont minden 
téli időszakban az időjárás. Az 
edzőtáborok olyan helyen zajlanak, 
ahol az éghajlati viszonyok lehetővé 
teszik a normális szakmai munkát 
a csapattal. A sérülésveszély is 
kiküszöbölhető ezeken a helyszí-
neken, a mediterrán éghajlaton. 
Az edzőmeccsek kialakítása a 
vezetőedző dolga, a csapat edzett-
ségi állapotának, frissességének 
megfelelően.
Többen is kijelentették a játékosok 
közül, hogy élvezték az edzőtábort, 
pedig a hosszú együttlét nem mindig 
van a labdarúgók ínyére. Mivel tették 
élvezetesebbé?
Először is nagyon fontos, hogy egy 
edzőtábor ne legyen túl hosszú, 
maximum 10-14 nap elviselhető 
a tapasztalatok szerint. A csapat 
vezetői ezen kívül törekedtek rá, 
hogy közösségépítő programok is 
legyenek a felkészülés napjai alatt, 
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amelyek kizökkentik a játékoso-
kat a megszokott, mindennapos 
darálásból. Elmondhatom, hogy 
ezek igen jól sikerültek. Személyes 
tapasztalatom alapján jó hangulatú 
volt az edzőtábort, ami nemcsak a 
szabadidős programokra, hanem 
az edzésekre is igaz. Jól dolgoz-
tak a játékosok, ráadásul amikor 
kint voltam, az edzőmeccsen is 
győztek, ami szintén fontos a jó 
hangulathoz. Itthon is edzett egy 
hetet a csapat, szerencsére akkor az 
időjárás sem volt olyan rossz. Min-
den változás, ami kizökkenti őket a 
monoton munkából, jót tesz, ezért 
az itthon töltött egy hét is hasznos 
volt. Úgy mentek vissza a második 
edzőtáborba, hogy mentálisan is 
megfelelő állapotba kerültek.
Hogyan épült fel a szakmai munka a 
két edzőtáborban?
A felkészülés elején az első számú 
feladat mindig az erőgyűjtés, az 
ehhez szükséges speciális feladatok 
elvégzése. Most, a másodikban a 
csapatrészek összehangolása, a tak-
tika begyakorlása, a védekezésből 
támadásba átmenet illetve maga a 
támadójáték hatékonnyá tétele a 
feladat, hiszen szeretnénk tavasszal 
is minél több gólt lőni.
Az edzőmeccseken mindenkinek 
lehetőséget ad Joan Carrillo, miközben 
alakul a csapat. Nem számít, ha közben 
becsúszik egy-egy vereség?
Spanyolországban mindkét alka-
lommal találkoztunk olyan ellen-
felekkel, akik komoly játékerőt 
képviselnek. Lehet, hogy sokan 
másként gondolják, de a dél-koreai 
csapat is ilyen volt: gyors, szerve-
zett játékot játszottak, láttuk, meny-

nyire nehéz volt ellenük. Hogy az 
egyes mérkőzéseken kik játszanak 
a csapatban, az teljes mértékben a 
vezetőedző kompetenciája, ahogy 
az is, hogy milyen taktikával küldi 
pályára a csapatot a felkészülési 
időszaknak megfelelően. Abban 
bízom, hogy a bajnokság kezdetére 
a legjobb összeállítás és a legjobb 
forma is kialakul.
Közben persze a szurkolókat a keretben 
várható további változások is érdeklik. 
Lesz még új igazolás?
Október óta folyamatosan kere-
sünk játékosokat. De nem akarunk 
abba a hibába esni, hogy tényleges 
erősítést nem jelentő játékost igazo-
lunk. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy nem könnyű Magyarországra, 
a mi bajnokságunkba olyan légióst 
igazolni, aki nemzetközi szinten is 
jegyzett. Márpedig a mi céljaink-
hoz ilyeneket szeretnénk. Nagyon 
sok labdarúgóval kellett ahhoz 
tárgyalunk, hogy közülük legalább 
kettőt ide tudjunk hozni. Maréval 
és Ivanovszki már olyan szintet 
képvisel, ami talán azt üzeni: a 
Videotonhoz, mint nemzetközi po-
rondra készülő csapathoz, érdemes 
igazolni. Növelhetik az ázsiónkat 
az ilyen szerződtetések, jelzik, 
hogy a Videoton az átlagos magyar 
csapatoknál komolyabb lehetőséget 
kínál. Így talán szép fokozatosan 
meg tudjuk erősíteni a keretet a 
kitűzött célok elérése érdekében. 
Azt ígértem, hogy rövid időn belül 
megpróbálunk folyamatosan eu-
rópai csoportkörbe kerülni, ennek 
az első, második lépcsőfokánál 
tartunk.

Erős ellenfelek

A felkészülési mérkőzések közül az első, egy spanyol alsóbb osztályú csapat ellen 
amolyan „ráhangolás” volt, mert utána csak kemény ellenfelekkel találkozott a Vidi. Az 
1860 München 2-0-ra, a mifelénk kevésbé ismert, de Dél-Koreában bajnoki ezüstér-
mes Suwon 3-1-re győzött a piros-kékek ellen, igaz, mindkét meccsen megvoltak a 
fehérvári helyzetek is. Ezek azonban jobbára kimaradtak, talán nem függetlenül attól, 
hogy Nikolics Nemanja kevés időt töltött a pályán. Szerda délután a Lokomotiv Moszk-
vával játszott a Vidi, és ismét a góllövéssel akadt gondja, pedig ezúttal a gólkirály is 
kezdett. Az oroszok 1-0-ra nyertek. Szombaton a Dinamo Kijev vár a fehérváriakra.

Az MLSZ-ben elkészült a tavaszi szezon 
beosztása. A Videoton március elsején 
játssza első bajnokiját, 16.30-kor, a 
Győr vendégeként. Ezt a rangadót, 
miként a Vidi összes meccsét, a tele-
vízió is közvetíti. Hazai pályán először 
a Pécs elleni Magyar Kupa-negyed-
döntőn láthatjuk a csapatot március 
4-én. Az első fehérvári bajnoki pedig 
a Videoton-Nyíregyháza meccs lesz 
március 7-én 18.30-kor. 
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Rob Pallin és Ocskay Gábor már a szezon előtt is megtalálta a közös hangot

Ha kell, a csapat szó szerint megharcol a sikerért a jégen

Harcolni kell az álmokért
kaiser taMás

A Fehérvár AV 19 ugyan vereséggel kezdte a kö-
zépszakaszt az EBEL-ben (erről keretes írásunk-
ban olvashatnak), de nincs miért szégyenkezni. 
A csapat körömszakadtáig küzdött a felsőházba 
kerülésért, erőfeszítéseiket pedig siker koro-
názta. Az eredményes szereplés leginkább a 
csapategységnek köszönhető, ebben pedig nagy 
szerepe van Rob Pallinnek. Nem véletlen tehát, 
hogy a klub még a középszakasz előtt szerződést 
hosszabbított az amerikai vezetőedzővel.

Először is gratulálok a szerződés-
hosszabbításhoz! Ez a gesztus is 
jelzi, hogy a szakmai stáb remek 
munkát végez.
Köszönöm szépen! – kezdte 
magyarul Rob Pallin, majd 
visszaváltott anyanyelvére – Ez 
tényleg egy nagyszerű év a szá-
munkra, de még messze nincs 
vége! Sőt ez még csak a kezdet, 
előttünk áll még a középszakasz. 
Ott vagyunk a rájátszásban, 
szóval akad még dolog bőven. 
Bár a szezon első felében voltak 
hullámvölgyeink, de nagyon jó 
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Rob Pallin szerint csapata akár meg is nyerheti az EBEL-t

Az alapszakasz után a Volán válogatott 
csatára valamint veterán légiósa is 
beszélt a szezonról, az esélyekről.

Bartalis István: 
„Mindig voltak, akik a kiesők helyére 
tudtak lépni, és magas szinten teljesí-
tettek. Amikor a legutóbbi hullámvöl-
gyünk volt, megbeszéltük, hogy innen 
csak felfelé indulhatunk el, és így is 
lett. Amikor kívülről láttam a csapatot, 
tényleg úgy tűnt, úgy játszunk, mint 
akik a legjobb helyekért hajtanak. Ha 
ezt a formát tartjuk, elérhető a legjobb 
négy.”

Frank Banham: 
„Harmadik éve vagyok itt, egyértelmű-
en ez a legsikeresebb szezonunk. Rob 
Pallinnek köszönhetjük, hogy bízunk 
egymásban, a közös célok elérésében. 
Az első négy hely egyikét célozzuk 
meg, persze lehetőleg ezek közül is a 
legjobbat. A középszakasz tíz meccse 
után a negyeddöntőn szeretnénk 
túljutni, akkor már olyan állapotban 
lennénk, és a város, a szurkolók is, 
hogy bármit elérhetnénk. Szerintem 
jelenleg minden ellenfelünket le 
tudjuk győzni!”

csapattá értünk össze, és sze-
rintem ez az egyik legfontosabb 
eredményünk.
Ezt sokan mondják. Többek között 
Ocskay Gábor is, aki szerint a 

csapat ereje az egységben rejlik. Mi 
a titok?
Az, hogy mindig pozitívan 
gondolkodunk. Ha ért is bennün-
ket kudarc, mindig úgy álltunk 
hozzá, hogy rendben, de holnap 
úgyis feljön a nap, lehet tovább-
menni. Persze könnyű optimis-
tának lenni, amikor minden 
rendben megy, sokkal nehezebb 
ezt megőrizni, amikor gondja van 
az embernek. De ilyen egy jó csa-
pat: mindig megy előre, a kitűzött 
cél felé. Én vagyok ugyan a csapat 
vezetője, és nekem kell jó példá-
val elöl járnom, de szerencsére 
kiváló játékosok ülnek a Volán 
öltözőjében.
A szezon előtt kijelentette: ott lesz a 
csapat a hatodik helyen az alapsza-
kasz végén. Most mi a cél?
Az első negyvennégy meccses 
szakasz igazán jól sikerült. De 
nem dőlhetünk hátra, most is 
nagy céljaink vannak. A kö-
zépszakasz végén szeretnénk 
a legjobb négy között szerepel-

ni! Ez pályaelőnyt jelentene a 
rájátszásban, ami igen jót tenne. 
De ezt elérni egyáltalán nem lesz 
könnyű!
A szurkolók sokszor szeretik 
szebbnek látni a világot annál, mint 
amilyen valójában. Sokan nem 
tartják elképzelhetetlennek, hogy a 
Fehérvár megnyerje az EBEL-t. Ké-
pes lehet ilyen bravúrra a csapata?
A válaszom egyértelmű igen! 
Azért jöttem ide, hogy nyerjünk, 
ez a célunk! És ebben hinni is 
kell. Ha nem hisz az ember, ha 
nincsenek komoly, nagy cél-
jai, akkor az nem is történhet 
meg vele. Az embernek mindig 
harcolnia kell az álmaiért, mert 
azok csak így válhatnak valóra. 
Mindenkinek az eddig látott jó 
felfogásban, nagyon keményen 
kell dolgoznia, csak így lehetünk 
sikeresek. Ha harcolsz, jó dolgok 
történnek veled!
Nézzünk egy picit a távolba: mik a 
legfontosabb célkitűzések a jövőt 
tekintve?
Most egyelőre a közvetlenül 
előttünk tornyosuló feladatokra 
koncentrálok, a középszakasz-
ra és a rájátszásra. Azt azért el 
kell mondanom, hogy nagyon 
hálás vagyok a bizalomért, amit 
kaptam ezzel az újabb egyéves 
szerződéssel. De már azért is 
köszönetet kell mondanom 
Ocskay Gábornak, hogy ebben a 
szezonban megadta nekem a le-
hetőséget, hogy vezetőedzőként 
bizonyíthassak. Persze foglal-
koztat a jövő is, hiszen közösen 
kezdtük el a munkát, amit a 
következő szezonban folytatha-
tunk. Egyik szemünk a jelenen, 
a másik a jövőn van. Figyeljük a 
piacot, hogy ki jöhet hozzánk a 
nyáron, de azért 95 százalékban 
a jelenre koncentrálunk!

Szárnyalt a Red Bull, bánta a Volán

Az alapszakasz hatodik helye azt jelentette, hogy az első helyezetthez látogat a közép-
szakasz nyitányán a Fehérvár. Önmagában ez még nem jelentett biztos vereséget, nyert 
már nem egyszer Salzburgban a Volán. De most egy érezhetően „kihegyezett”, a  
meccsnek frissen és lendületesen nekivágó favorit fogadta a vendégeket. Bivalyerős 
csapat a Red Bull, demonstrálta is erejét, a válogatott programja miatt fáradtabb 
fehérváriak hamar kétgólos hátrányba kerültek. Az első harmadban mindössze három 
kapura lövésig jutottak, így az is bravúr, hogy szépíteni tudtak. A második harmad első 
percében pedig egyenlíteni – de ezzel ki is merült a csodák tára. A meccs végére már 
több, mint hússzal több lövése volt a Salzburgnak, amely a szezonban másodszor vágott 
hét gólt a Volánnak, először még szeptemberben, Fehérváron. Igaz, azóta olyan is elő-
fordult, hogy mi ütöttünk hatot nekik, úgyhogy nem kell csüggedni a 7-3-as vereség 
miatt. (A fehérvári gólokat Banham, Sarauer és Kóger ütötte.)
A folytatásban még bőven javíthat pozícióján a Pallin-legénység. Olyan sűrűn jönnek 
a meccsek, hogy idő sincs keseregni! Pénteken itthon a Villach, vasárnap idegenben 
a Znojmo következik, és legközelebbi lapszámunk megjelenéséig még a Linz ellen is 
játszik Fehérváron a Volán. A szezon eddigi tapasztalatai alapján ezek az ellenfelek 
közelebb vannak játékerőben Kovácsékhoz, mint az egész mezőnyre felülről tekintő 
csúcsfavorit, a Salzburg.
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Egy, két, há’, MTK!

Kellenek a bravúrok!

A fehérváriaknak négyből négyet kell nyerniük, hogy legyen esély az elődöntőre

kaiser taMás

Az Alba Regia KSE ugyan elveszítette idei első 
meccsét, ám szombaton már lehet is javítani: 
a Tata látogat Fehérvárra

néMeth zoltán

néMeth zoltán

Négy vesztes meccs után a fővárosban szerezne 
ismét két pontot a Fehérvár KC.

Az MTK ellen szeretne javítani 
szombaton, a fővárosban a Fehérvár 
KC. Tilinger Tamaráék legutóbbi négy 
meccsükön vereséget szenvedtek, és 
amíg a Fradi és a Győr elleni nullázás 
kalkulálható volt, a Dunaújváros és az 
Érd ellen illett volna pontokat gyűjteni. 
Főleg azért, mert Székesfehérváron 
a legjobb négy közé jutást tűzték ki 
célul a szezon előtt. Erre ugyan még 
matematikai esély van, reális azonban 
kevesebb. A tabellán hatodik FKC-t a 
negyedik helyen álló Érd négy ponttal 
előzi meg, a harmadik Dunaújváros 
hat egységnyire van, és már csak 
nyolcat lehet gyűjteni. A Kohász 
ugyan a hátralévő négy fordulóban 
még összecsap a Győrrel és a Fradival, 
utána azonban az MTK és a Szeged 
lesz az ellenfél. Ezeken a meccseken jó 
eséllyel begyűjti majd az elődöntőhöz 
szükséges pontokat.
Az Érd talán könnyebben foghatónak 
tűnik, hiszen a két „naggyal” ők is 
játszanak még, így elvileg beérhetők. 
Ha pedig Békéscsabán pontot buknak, 
akkor meg is előzhetők.
De ott van még a Siófok! Golovin 
mester csapata jelenleg az ötödik 
helyen áll, hárommal több pontot 
gyűjtve, mint a Fehérvár, de már túl a 

Szoros versenyfutás végén a hetedik helyen 
fejezte be az őszi szezont az Alba Regia 
KSE az NBI/B-s férfi kézilabda-bajnokság 
Nyugati Csoportjában. Tavaszra e pozíció 
megőrzését tűzte ki célul a klub, tudva: 
bravúros győzelmekre is szükség lesz a 
középmezőny eléréséhez.

Alig durrant el az utolsó szilvesz-
teri petárda, az Alba Regia KSE 
játékosai szinte máris parketten 
voltak, ami nem csoda: rövid 
idő jutott az év eleji felkészülés-
re. A csapat feszített tempóban 
végezte a munkát, Molnár Csaba 
vezetőedző az ősszel szerepet 
kapó játékosokkal vitte végig az 
alapozást.
„Az erősítés nálunk az volt, hogy 
nem távozott senki. Csóka Balázs 
szerepelt próbajátékon egy nevesebb 
klubnál, én drukkoltam neki, hogy 
összejöjjön, mert megérdemelte 
volna, de végül maradt nálunk, 
ami nagyon hasznos „igazolás” az 
ARKSE-nek. Egy érkezőnk volt, ko-
rábbi játékosunk, Kónya Balázs, aki 
már az ősszel is velünk készült, de 
igazán most, tavaszra került olyan 
formába, hogy számolni tudok vele 
a meccseken is.” – tudtuk meg a 
vezetőedzőtől.
Az Alba Regiánál az őszi hetedik 
hely megőrzését tűzték ki célul, 
amihez Molnár Csaba szerint 
bravúrokra is szükség lesz. Az 
első tavaszi fordulóban közel járt 
a meglepetéshez a csapat: szo-

Fel! Támadunk!

Amikor 2013 június másodika éjjelén Keller Ákos 
fennhangon azonnali nyitásra szólította fel az egyik 
menő fehérvári szórakozóhelyet, akkor valami 
megtört. Mi, akik ott voltunk, nem tudtunk erről a 
törésről, csak jóval később lett világossá számunkra. 
Volt, aki napokon belül megvilágosodott, másoknak 
hetekre, hónapokra sőt évekre volt ehhez szükségük. 
Egy dolog biztos: ott, akkor, azon az éjjelen valami 
megtört a fehérvári kosárlabdában.
A sport nagy igazsága, hogy a nagy sikerek után 
törvényszerűen jönnek a hullámvölgyek. Ebbe került 
bele az Alba Fehérvár is, mely a bajnoki és kupagyő-
zelem után szinte teljesen kicserélődött kerettel nem 
élte túl a negyeddöntőt a következő szezonban. Újabb 
cseredömping, új játékosok, új edző, majd még újabb 
edző és még újabb játékosok, de valljuk meg, a nagy 
feltámadás egyelőre várat magára.
A közönség viszont éhes. No nem úgy, mint egy raga-
dozó. Nem üldözi áldozatát, inkább várakozik, várja 
az újabb aranykort, hol csendesebben, hol hangját 
hallatva. Kérdés, meddig tart a böjt. Mert valami 
érezhetően nem stimmel a klubnál, nem talál vissza a 
jó útra, pedig próbálkozás volt már szép számmal. 
Merre visz az Alba útja? Nos, én úgy érzem, 
hamarosan felfelé. Hiszek benne, mert úgy látom, 
valami mintha megmozdult volna. Várom a 
feltámadást, melyre keresve sem találnánk jobb 
alkalmat az Atomerőmű fehérvári látogatásánál. 
Jön a listavezető, élén a 2013-as bajnok fehérvári 
gárda sikerkovácsával, Dzunics mesterrel. Az Alba 
legutóbbi két meccsét megnyerte. A Szeged ellen 
már egész szép dolgokat láthattunk, egyszóval nem 
is lehetne tökéletesebb időpontot választani a nagy 
felemelkedés megkezdéséhez!
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Fehérvár Félmaraton
Székesfehérvár, 2015. április 26.

Országos futóverseny értékes rajtcsomagokkal és díjakkal
Székesfehérvár belvárosában

2015. április 26-án (vasárnap), 10 órakor.

VERSENYSZÁMOK:
CEP félmaraton

HIGH5 14K
Decathlon 7K

Neosoft 3X7K váltó

további részletek és nevezési információk:
www.rundevu.hu

két zöld-fehér gárdán. Reálisan nézve 
jó eséllyel gyűjthetnek legalább hat 
pontot, amivel biztosan a Fehérvár 
előtt maradnak. Nagyon fontos meccs 
lesz majd mindkét gárdának a február 
25-i egymás elleni, siófoki meccs. A Fe-
hérvárnak tehát nincs könnyű dolga, 
finoman fogalmazva sincs a saját kezé-
ben a sorsa. A feladat adott: hozni kell 

mind a négy hátralevő meccset (MTK, 
Siófok, Szeged, Mosonmagyaróvár), és 
bízni abban, hogy a riválisok megfelelő 
mennyiségben hullajtják a pontokat. 
Akkor még elérhető a hőn áhított elő-
döntő. Szombaton 18 órától tehát az 
Elektromos Pályán játszik az FKC. Az 
összecsapás könnyűnek tűnhet elsőre. 
De csak elsőre…

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
 

Idei első hazai bajnokija előtt az Alba Regia KSE

ros meccsen mindössze 35-33-ra 
kapott ki a második Szentendre 
otthonában. Az idei első hazai baj-
nokin is kemény rivális vár Dres-
káékra: február 14-én 18 órától a 
tabella negyedik helyén álló Tata 
lesz az ARKSE vendége a Videoton 
Oktatási Központban.

Az Alba eddigi 11 pontjából hatot 
söpört be hazai pályán, a VOK-ban hét 
meccsen három győzelem és négy ve-
reség a mérlege. Ősszel Tatán 30-20-ra 
nyertek a hazaiak. A cél így a visszavá-
gás, mely nem ígérkezik könnyűnek: a 
Tata eddigi hét idegenbeli meccséből 
mindössze kettőt veszített el. 
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Végre biztató jelek
Új center, jobb szerkezet, fölényes siker

25-ösben 21 pont, így nyitott Fehérváron 
Gilchrist

Braniszlav Dzunics mindig együtt él a játékkal, semmi sem kerüli el a figyelmét, ami a pályán 
történik. A mai napig szurkol az Albának – kivéve, amikor az Atomerőmű az ellenfél...

soMos zoltán

Ez igazi rangadó lesz!
Az Alba egykori sikeredzője nyerni jön a Pakssal

néMeth zoltán

Braniszlav Dzunics három fehérvári sze-
zon során 1-1 arany-, ezüst- és bronz- 
érmet nyert a csapattal, mellette pedig 
begyűjtött egy Magyar Kupa-elsőséget 
is. Legnagyobb sikereit utolsó fehérvári 
évében, a 2012/13-as idényben érte el, 
ekkor az Alba Fehérvár bajnoki címmel 
és kupagyőzelemmel örvendeztette meg 
szurkolóit. Dzunics mester 2013 nyarán 
szerződött – pályafutása során már 
másodszor – az Atomerőműhöz, mellyel 
a legutóbbi idényben ezüstérmes lett a 
bajnokságban.

A Szeged ellen harminc ponttal nyert a TLI-Al-
ba Fehérvár. Nem ez volt az első sima győzelme 
hazai pályán, de eddig a hibákról esett több 
szó. Most jól működött a csapat.

A 103-73-as siker azért is feltűnő, 
mert a táblázaton előzőleg ugyan-
olyan mérleggel állt a két csapat. 
A szegediek válogatott bedobója, 
Molnár András el is árulta, győzel-
mi tervekkel érkeztek Fehérvár-
ra – de ezt hamar porrá zúzta az 
Alba. Amíg korábban olykor még 
a győzelem után is inkább fanya-
logtunk, mert nem volt meggyőző 
a játék, ezúttal több kiemelkedő 
egyéni teljesítmény mellett a csa-
pat is jól funkcionált. A Kromah–
Csorvási–Gilchrist trió mindegyik 
tagja húsz pont fölé jutott. Nem 
sűrűn fordul elő ilyesmi. Lasan 
Kromah különösen elemében volt, 
leszedett tizenkét lepattanót is, 
és az egész forduló legértékesebb 
játékosa lett mutatói alapján. De 
a két center parádéja ad igazán 
okot reménykedésre, pláne, hogy 
Augustus Gilchrist még nem is 
szokhatott össze túlságosan a tár-
sakkal. Ehhez képest megmutatta, 
milyen remekül képzett játékos, 
védekezése, helyezkedése és fe-

Két győztes bajnoki után komoly erőfelmérő 
vár a TLI-Alba Fehérvárra: február 14-én 18 
órától az Atomerőmű lesz Székely Norbert 
együttesének vendége. A paksiak kispadján az 
a Braniszlav Dzunics ül, aki 2013-ban bajnoki 
címig vezette az Albát. A korábbi fehérvári 
sikeredző nagy csatára számít a két gárda 
találkozóján.

Attól függetlenül, hogy melyik 
csapat éppen milyen formában 
van, milyen pozíciót foglal el, 
egy Alba-Atom mérkőzés mindig 
rangadónak számít, mindig jó 
meccset, izgalmas párharcot hoz. 
Biztos vagyok benne, hogy most is 
így lesz. Ugyan élőben mostanában 
nem láttam az Albát, de a hírek 
és az eredmények alapján felszál-
lóágba került a fehérvári gárda. A 
változások, az edző- és légióscsere 
jót tett az Albának, a korábbinál 
erősebbnek tűnik a csapat.
Az Atomerőmű vezeti a tabellát, leg-
utóbb Nyíregyházán nyert. Úgy tűnik, 
kiváló formában érkeznek Fehérvárra.
Felemás a kép a csapatomat 
illetően. Legutóbb 77-66-ra nyer-
tünk Nyíregyházán, ahol az első 
félidőben jól játszottunk, majd a 
másodikban elég érdekes képet 
mutattunk, amivel nem voltam elé-
gedett. Nem tetszett, amit abban a 
periódusban láttam, de a fehérvári 
mérkőzésig megpróbáljuk kijavíta-

Sportműsor
Ez a hét is jól végződik – elkez-
dődik az EBEL középszakasza! 
A Volán első hazai meccse 
vélhetően telt házat vonz pén-
teken, s reméljük, az eredmény 
miatt is érdemes lesz másnap 
este visszanézni a Villach elleni 
rangadót a Fehérvár Televízió-
ban. Ahol az ARKSE is vissza-
tér a képernyőre: első „tavaszi” 
hazai bajnokiján a Tata ellen 
láthatjuk vasárnap délután a fe-
hérvári férfi kézilabdacsapatot. 
A vasárnap este a kosarasoké 
lesz. Alba-Paks meccset nézhet-
nek a sportkedvelők, alighanem 
izgalmasabb lesz sok rossz 
kriminél. A jövő hét kapcsán 
hadd hívjuk fel szíves figyelmü-
ket újfent a beinduló Vidi Tv-re. 
Adás szerda este. Szintén szer-
dán újra a hokisok adnak elő 
akciófilmet a Linz ellen. Lövés 
sok lesz, talán pofon is akad. 
Ha az időjárás engedi, már foci 
is kerülhet a műsorba, igaz, 
még „csak” NB II-es: a Csákvár 
rajtját láthatják szombaton. 
S mert a női kézisek eddig 
kimaradtak a felsorolásból, a 
heti menüt velük fejezzük be, az 
FKC szegedi meccse is látható 
lesz a Fehérvár TV-ben, szintén 
szombaton. A kosaras Magyar 
Kupa-döntő kapcsán az Alba 
szereplésétől függ, lesz-e közve-
títés valamelyik helyosztóról.

Viszlát, Wood!

Két éve a győztes döntő legjobbja volt, 
ősszel a Real Madrid ellen húsz pont 
fölött dobott – ehhez képest végül 
dicstelenül távozik Brandon Wood. Nem 
sikerült felidéznie két évvel ezelőtti 
formáját az amerikai hátvédnek, aki 
közös megegyezéssel bontott szerződést 
az Albával. Melvin és Djapa után ő már a 
harmadik távozó légiós a szezonban.
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ni a hibáinkat. Az biztos, az Alba 
elleni meccs előtt nagyon kellett 
nekünk a nyíregyházi siker.
Mindkét csapat számára fontos a győ-
zelem. Kiélezett meccsre van kilátás?

Végéhez közeledik az alapsza-
kasz. Minden csapatnak megvan-
nak azok a céljai, amiket sze-
retne elérni. Így van ez nálunk, 
Pakson, és így van ez Fehérváron 

is. Már ez komoly tétet ad ennek 
az összecsapásnak, de ahogy 
korábban már mondtam, az 
Alba és az ASE meccseinek már 
önmagukban is komoly presztízsük 
van. Ezért most is kiélezett talál-
kozóra van kilátás. Nálunk Szabó 
Zsolt továbbra is a rehabilitációs 
munkát végzi, rá sajnos nem 
számíthatok.
Milyen érzés ellenfélként visszatérni 
Fehérvárra?
Azt a három évet, amit Fehérváron 
töltöttem, nem feledem el soha! 
Nem szeretnék nagy szavakat 
használni, de nagyon kedves 
barátokat szereztem Fehérváron, 
mindig élmény közéjük vissza-
térni. Egyébként ha nem velünk 
játszik, akkor mindig szurkolok az 
Albának. De most szombaton ezt 
felfüggesztem, szeretnénk nyerni 
Fehérváron!

gyelmezettsége is igazi profira utal. 
Nagy nyereség lehet az érkezése 
nemcsak a csapatnak, de Csorvá-
sinak is, aki így többet pihenhet, 
miközben a parketten maximáli-
san kihasználja az időt.
A csapat szerkezete egyértelműen 
jobb most, mint korábban. Külön 
öröm, hogy vannak stabilan jó 
teljesítmények, főleg Supola Zol-
táné, aki mezőnyből, és belépve a 
palánk alá is veszélyes. Egy szó, 
mint száz, alakul a játék, de azért 
nem véletlenül figyelmeztetett 
a meccs után Székely Norbert: 
még nem tart ott az Alba, ahol a 
legjobb ellenfelek. Amelyekkel 
majd most mérkőzik. Szomba-
ton jön a Paks, jövő csütörtökön 
pedig a kupa nyolcas döntőjében 
a Sopronnal játszik Budapesten a 
Fehérvár.
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2015. 02. 14. Szombat
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00  Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:25 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Vörös Tamás

11:20 Fehérvári beszélgetések – 
ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Kiss László

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés Műsorvezető: 
Látrányi Viktória. Vendég: 
Dr. Gulyás Antal

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:05 Köztér - ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Schéda 
Szilvia. Vendégek: az AFS 
cserediák-szervezet tanulói

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

ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Szabó Péter

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő film 12. rész
16:00 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő film 13 . rész
16:30 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Vörös Tamás

17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Hirt Károly
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – magazinműsor 
19:50 Trópusi hőség –  A tetovált 

lány – am. sorozat (12)  
20:50 Fehérvár AV 19 – Villach 

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:30 FehérVászon – filmes magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés 
23:20 Képes hírek A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

2015. 02. 15. VaSárnap

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Hirt Károly
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Kiss László
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi Viktória. 

Vendég: Dr. Gulyás Antal
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Schéda 

Szilvia. Vendégek: az AFS 
cserediák-szervezet tanulói

15:05 Napi színes – ismétlés
15:10 ARKSE-Tata kézilabda-

mérkőzés közvetítése felvételről
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Fülöp Gyula
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – Kettős 

hiba – am. sorozat (12) 
20:50 Alba Fehérvár-Paks kosárlabda-

mérkőzés közvetítése felvételről
22:10 FehérVászon – ismétlés
22:40 A hét hírei – ismétlés 
23:00 Képes hírek

2015. 02. 16. Hétfő

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

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

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

15:10 Alba Fehérvár – Paks 
kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Fülöp Gyula

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

Vendég: Kaiser Tamás
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20 Régimódi történet – 

magyar film 1. rész (12)
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Szalagavató 2014
22:00 Jó estét, Fehérvár! - ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 02. 17. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Kaiser Tamás
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Látrányi Viktória. 

Vendég: Sasvári Csilla
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20 Régimódi történet – 

magyar film 2. rész (12)
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Öreghegyi 

mulatság 2014
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 02. 18. Szerda
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi Viktória. 

Vendég: Sasvári Csilla
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Heiter Dávid. 

Vendég: Köntös Attila
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20 Vidi TV - sportmagazin 
20:35 Fehérvár AV19 – Linz 

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:15 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
23:00 Képes hírek 

2015. 02. 19. CSütörtöK
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Heiter Dávid. 

Vendég: Köntös Attila
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Tóth István
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Régimódi történet – 

magyar film 3. rész (12)
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Fehérvári 

beszélgetések: Hirtling 
István, Hargitai Iván 

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 02. 20. pénteK
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Tóth István
17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Nagy Zoltán 

Péter. Vendég: Bokányi Zsolt
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 Régimódi történet – 

magyar film 4. rész (12)
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Lecsó 2014
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek 


