
Megmozdult a város március 
15-én 4-5. oldal

Székesfehérvár nem a drog 
fővárosa	 19. oldal

Húsvét ünnepére készül a 
keresztény világ 22-23. oldal

Középszakasz:	egyelőre	semmi	
változás 28. oldal

Focisták hívják fel a figyelmet a 
Down-szindrómára

3. oldal

2015. március 19.Közéleti hetilap
FehérVár

fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



2 2015. március 19.FehérVár Közélet

Polgármesteri vizit a Városgondnokságon

A Városgondnokság az önkormányzat legfontosabb munkaszervezete – állapította meg a 
polgármester a cég vezetői értekezletén

Heiter DáviD tamás

Választókerületi
programok

Vezetőségi értekezletet tartottak hétfőn 
délelőtt Székesfehérvár Városgondnokságán, 
amin részt vett Cser-Palkovics András, városunk 
polgármestere is. Az elmúlt év értékelésén 
túl az elkövetkezendő időszak legfontosabb 
feladatairól esett szó.

Az értekezleten értékelték az elmúlt 
időszakot, és a jövőre vonatkozó 
fontosabb célkitűzéseket is meg-
határozták. Bozai István ügyvezető 
igazgató kérdésünkre elmondta, 
hogy a szokásos napi feladatkiosz-
táson és a heti programszervezésen 
túl egy átfogó beszámolóval is 
készültek a Városgondnokság mű-
ködéséről és az idei év legfontosabb 
fejlesztéseiről. Kiemelte, hogy az 
üzleti tervben rögzített fő fejlesztési 
irányoknak megfelelően tudnak 
dolgozni, többek között a Bregyó 
közi Atlétikai Központban a tömeg-
sportolók minél színvonalasabb 
kiszolgálásán, de a temetői infra-
struktúra fejlesztésére is komolyabb 
forrásokat tudnak idén biztosítani. 
A tavasz beköszöntével aktuális 
téma volt az értekezleten a parkren-
dezés, parkelújítás, a zöldfelületek 
növelése. Az is szóba került, hogy a 
szökőkutak milyen módon fognak 
működésbe lépni.  Átbeszélték 
azokat a fejlesztéseket, amiket 
a Városgondnokságon keresztül 
valósít meg az önkormányzat, ilyen 

Ráchegy – Búrtelep –  
Köfém, Börgöndpuszta

Dienesné Fluck Györgyi

Március 26-án, csütörtökön 
17 óra 30 perctől fórumot tart 
a Kodály Zoltán Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskolában (Béke tér 
4.). A fórum meghívott vendége 
Cser-Palkovics András polgár-
mester, Kovács Zsolt rendőrka-
pitány, Steigerwald Tibor, a De-
pónia Kft. ügyvezető igazgatója, 
Bozai István városgondnok és 
Nagy Zsolt, a közlekedési iroda 
vezetője. Fo
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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:
• Prohászka úton (park felől) 5 m2 tárolók

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

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

udvarban parkolóhelyek

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban 2 db nagyobb méretű garázs, 
raktár

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

lesz többek között az intézmények 
tetőfelújítása.
A Városgondnokság az önkormány-
zat egyik legfontosabb munkaszer-
vezete és cége – emelte ki Cser-Pal-
kovics András. Arról is beszélt, 
hogy a városfejlesztéshez kapcso-
lódó feladatot is ellátó Városgond-
nokságnak nincsen olyan szolgálta-
tása, amivel ne találkoznának nap 
mint nap a székesfehérváriak, ezért 
is volt fontos átbeszélni az elkö-
vetkezendő időszak legfontosabb 

feladatait. A vezetőségi értekezleten 
a tavalyi évet is értékelték. Cser-Pal-
kovics András szavai szerint fontos 
eredmény, hogy annak ellenére, 
hogy egyre több feladatot lát el a 
Városgondnokság, az erre fordított 
pénz nem haladja meg a néhány 
évvel ezelőttit. Hozzátette, érdemes 
olyan célkitűzéseket tenni, amik 
városunk európai versenyeken 
történő részvételét jelenthetik, ilyen 
például az Európai Virágos Városok 
és Falvak Versenye.



3közéleti hetilap FehérVárKözélet

A Down-szindróma a leggyakoribb genetikai rendellenesség. A veleszületett eltérést a 
21. számú kromoszómapár hibás osztódása okozza. Magyarországon a Down Egyesület 
kezdeményezésére 2009-től rendeznek nagyszabású ünnepséget Budapesten, a Víg-
színházban. A Down-világnap mára országos eseménnyé nőtte ki magát, a budapesti 
rendezvények mellett számos más városban is megemlékeznek róla. A Down-világnapi 
gálát 2014-ben Székesfehérváron tartották, 2015-ben pedig Nyíregyháza ad otthont 
a legnagyobb rendezvénynek, miközben országszerte folynak programok: jótékonysá-
gi rendezvények, érzékenyítő játékok, koncertek, előadások.

Pénteken két órára elfogy a Nap

Részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg pénteken, de a képen szereplőnél kicsit erősebbet

Nagy ZoltáN Péter

Focisták hívják fel a figyelmet a Down-szindrómára

A labdarúgás az a kiskapu, amin keresztül közelebb juthatunk egymáshoz – mondja Szélesi Zoltán, a Puskás Akadémia labdarúgója

Heiter DáviD tamás

Ismét napfogyatkozást láthatunk, bár ez csak 
részleges lesz hazánk területén pénteken 
délelőtt háromnegyed tizenegy után.

Ma már ismert tény, hogy a napfo-
gyatkozásokat a Föld körül keringő 
kísérőnk, a Hold okozza. Időnként 
úgy halad az égen, hogy a Nap suga-
rainak irányába esik, azaz kitakarja 
csillagunkat. Ez az élmény nem 
nevezhető ritkának, hiszen egy-egy 
évszázadban átlagosan kétszázhar-
minc alkalommal fordul elő, ami 
évente legalább két égi jelenséget 
jelent. Mindössze az nem mindegy, 
hogy milyen a fogyatkozás jellege, 
illetve a Föld mely területét takarja 
ki a Hold. Ha Magyarországról 
nézzük, akkor kétévente tolakszik 
a Hold a Nap elé, ami szintén elég 
gyakori. A napfogyatkozások mi-
nőségét tekintve akkor tökéletes az 
élmény, ha teljes a napfogyatkozás, 
azaz azon a helyen, ahol ezt meg-
figyelhetjük, a Hold teljes árnyéka 
vetül ránk, és ilyenkor kísérőnk 
látszati átmérője nagyobb, mint a 
Napé. Ekkor sötétül el az ég. Létezik 
a gyűrűs napfogyatkozás, melynek 
mechanizmusa megegyezik a teljes 
napfogyatkozáséval, csak ilyenkor 
a Hold látszati átmérője kisebb a 
Napénál. Ebben az esetben a teljes 

Labdarúgók hívták fel a figyelmet a 
Down-szindrómára hétfőn délután az Alba Pla-
zában. A szombati rangadó is ennek jegyében 
zajlik majd a Pancho Arénában: a Down-szind-
róma világnapján a Puskás Akadémia és a 
Videoton labdarúgói mérik össze erejüket 
Felcsúton.

A Puskás Akadémia és a Video-
ton labdarúgói figyelemfelhívó 
akciót tartottak hétfő délután az 
Alba Plazában. Az eseménynek 
nemcsak a hétvégi rangadó volt az 
apropója, de 21-én, szombaton van 
a Down-szindróma világnapja is. 
Szélesi Zoltán, a Puskás Akadémia 
labdarúgója a meccs előtti meg-
mozdulás kapcsán úgy fogalmazott: 
azzal, hogy közelebb tudják hozni a 
fiatalokat a labdarúgáshoz, szeret-
nék megragadni az alkalmat arra 
is, hogy fontos, a társadalmunkat 
érintő komplex kérdésekre hívják 
fel a figyelmet. Szavai szerint a lab-
darúgás az a kiskapu, amin keresz-
tül jelen esetben közelebb juthatunk 
egymáshoz. A szombati rangadó 
is ennek a szellemiségében zajlik 
majd, a meccs elején mind a Puskás 
Akadémia, mind a Videoton labda-
rúgói kézen fogva vezetnek be beteg 
fiatalokat a pályára. Szélesi Zoltán 
szerint ez egy meghatározó élmény 
lehet számukra. Fontosnak nevezte, 
hogy érdekes közegbe csöppenhet-
nek bele azáltal, hogy betekintést 
nyernek a labdarúgás világába.
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Nem igaz, hogy napfogyatkozáskor többletsu-
gárzás érkezik a Földre. Viszont az igaz, hogy 
a jelenséget figyelve sokkal többet nézzük 
csillagunkat, mint közönséges napokon, ami-
kor eszünkbe sem jut, hogy bámuljuk a Napot. 
Éppen ezért védeni kell szemünket a Nap látszó 
fényétől és az ultraibolya-sugárzástól! Amit 
semmi szín alatt ne használjunk: napszemüveg, 
sötét szűrők (kormozott üveg, floppy, CD, ex-
ponált celluloid). Ezek ugyanis a fény látható 
tartományát szűrik ki, amitől a pupilla kitágul, 
és a tág nyíláson áramlik be az ultraibolya-su-
gárzás – ez vakságot is okozhat!
Használhatjuk – ha még megvan – az 1999-es 
napfogyatkozáshoz országszerte árusított, 
bemért szemüvegeket vagy a csillagvizsgálók 
eszközeit. Kiváló védőeszköz az ívhegesztő 
pajzsa, ami már eléri a 12-es szűrőfaktort. 
Olyan kamerával, amely monitorra vetíti ké-
pét, nyugodtan nézhetjük a napfogyatkozást. 
De tükörreflexes fényképezőkkel, egyszerű 
távcsövekkel, nagyítólencsékkel tilos nézni a 
jelenséget, mert szinte garantált az azonnali 
vakulás!

A Videoton játékosaihoz már a 
múlt héten is ellátogattak beteg 
gyerekek, és egy közvetlen hangu-
latú foglalkozás keretében rúgták 
együtt a bőrt a pályán. Szolnoki 
Roland, a Vidi labdarúgója arról 
beszélt az Alba Plazában, hogy mi-
vel szombaton van a Down-szind-
róma világnapja, fontos a figye-
lemfelhívás. A szombati meccsel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
nehéz mérkőzésre számítanak a 

Puskás Akadémia ellen, hiszen Fe-
jér megyén belül mind a két csapat 
szeretné bebizonyítani, hogy mi-

lyen jó. Hozzátette: a legfontosabb 
feladat, hogy a rangadón elhozzák 
a három pontot Felcsútról.

bekövetkezéskor sem látjuk a Hold 
árnyékát a Földön, mert a Nap 
korongjának pereme bevilágítja a 
területet. Ilyenkor csak enyhül a 
fényerő, de sokszor magát a Holdat 
sem látni. Létezik az úgynevezett 
hibrid napfogyatkozás, ami ötvözete 
a teljes és a gyűrűs napfogyatkozás-
nak. Ilyenkor a két égitest (Nap és 
Hold) látszat átmérője megegyezik. 
Ez a jelenség a legritkább, százé-

vente hat-hét fordul elő. Részleges 
a napfogyatkozás akkor, ha a Hold 
nem takarja teljesen a Napot, ebből 
fordul elő a legtöbb. A gyűrűs és 
a teljes fogyatkozás bekövetkezé-
se előtt és után szintén részleges 
fogyatkozásról beszélünk.
A pénteki jelenség Székesfehérvá-
ron 9 óra 38 perc 18 másodperc-
kor kezdődik. 10 óra 47 perc 18 
másodperckor következik be az 

58,4 százalékos napfogyatkozás. 
Ebben az időben alaposan oda kell 
figyelnünk, mert csak azt látjuk, 
hogy kicsit enyhül a Nap fényere-
je, de a fennmaradó bő negyven 
százalék még mindig elég lesz a 
nappali fényerőhöz. 11 óra 58 perc 
36 másodperckor a Hold korong-
jának legszéle is kiáll a Nap alól, 
megszűnik a napfogyatkozás.
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Megmozdult a város március 15-én

Nem csak nézni lehetett a Fehérvári Huszárok Egyesületének bemutatóját: a vitézek segítségé-
vel a huszárlovak nyergébe is pattanhattak a gyerekek

Kicsik és nagyobbak együtt ünnepelték március 15-ét

Lelkes fiatalok korhű ruhákban – minden 
márciusi ifjúnak járt a virág egy szép hölgytől 
a Nemzeti dal egy-egy versszakáért  A közös viselet ezen a napon a kokárda volt mindenkin

stefkó krisZtiNa

Nem szegte kedvét a székesfehérváriaknak 
a hűvös, borús időjárás az ünnepen: megtelt 
a történelmi belváros az ünnepi programok 
iránt érdeklődőkkel március 15-én, de reggel 
a Palotavárosban is több százan figyelték a 
fehérvári huszárok bemutatóját. Az ünneplők a 
József-napi vásáron is szórakozhattak: hagyo-
mányőrző játékokban, korabeli mesterségek 
fortélyaiban is elmerülhettek.

A nemzeti ünnep napján már a 
kora délelőtti órákban több százan 
érkeztek a város minden pontjáról 
a Rác utca és a Halász utca közötti 
füves területre – itt vertek tábort 
ugyanis a huszárok, lovaikkal. 
Idén is – ahogy mindig – renge-
tegen voltak kíváncsiak a Fehér-
vári Huszárok Egyesületének 
harci bemutatójára. Az egyesület 
tagjai a csatajelenetek megidézése 
mellett a huszári ruházatról és a 
lovas életről is meséltek az ifjabb 
és idősebb érdeklődőknek. A 
bátrabbak kipróbálhatták a lovag-
lást is a vitézek vezetésével. Az is 
kiderült, mekkora hangja van egy 
elsütött mozsárágyúnak – az Első 
András Király Lovagrend tagjai 
ugyanis ágyúsimogatót tartottak a 
helyszínen.
A közös ünneplés a történelmi 
Belvárosban folytatódott, ahol 
ismét a forradalom szellemiségét 
megidéző műsorral készültek lel-
kes fiatalok, fehérvári színjátszók 
valamint a kodályos Kicsinyek Kó-
rusa. Petőfi Sándor Nemzeti dalát 
és a márciusi ifjak tizenkét pontját 
kiemelve idézték fel a résztvevők. 
Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, 
Jókai Mór naplóit követve ele-
venedett meg a történelem 167 
évvel ezelőtti korszaka valamint a 
pesti és székesfehérvári forradal-
mi események. Közreműködött 
mindebben a Vörösmarty Színház 
két művésze, Lábodi Ádám mint 
narrátor és Kozáry Ferenc, aki az 
ünnepi műsort rendezte.
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A Vörösmarty Rádió 
híreiből

Kézművesek és őstermelők vására

Múlt héten csütörtökön a fejér 
megyei kézművesek és ősterme-
lők portékáival ismerkedhettek 
meg az érdeklődők a Fehérvári 
Civil Központ előtti téren. A 
házi tej és sajt, füstölt húsáru, 
kedvezményes alma, lekvárok 
és szörpök, egyéb kézműves 
termékek kínálták magukat a 
Fejér Megyei Civil Információs 
Centrum szervezésében.

Zenés beszélgetés

A Királykút Emlékházban folyta-
tódott ezen a héten is az egyénis-
merő beszélgetős előadássorozat 
Bakonyi István vezetésével. Hét-
főn Mits Gergely fiatal zenész 
volt a Királykút vendége.

Katolikusok a civileknél

Folytatódott az Alba Pont Lakó-
közösségi Információs Szolgál-
tató Iroda hitéleti programja a 
Fehérvári Civil Központban. Az 
Alba Pont LISZI kiemelt cél-
ként kezeli, hogy a területen élő 
lakóközösségeknek megfelelő 
teret adjon a családok hitéletének 
ápolására. A keddi programon 
Tornyai Gábor, az Öreghegyi Egy-
házközség plébánosa járt körül 
újabb témákat a résztvevőkkel.

A természettudomány estje

Kedden A Szabadművelődés 
Házában megemlékeztek Haj-
mási Józsefről, és levetítették 
a csillagvizsgáló telepítéséről 
készült dokumentumfilmet. A 
megemlékezést Hudoba György, 
a csillagvizsgáló vezetője tartot-
ta. A résztvevők és szakkörösök 
kerekasztal-beszélgetéssel zárták 
a tudományos programot.

Hétvezér est

A Miss Tee Teaboltban kedden 
Sólyomfi-Nagy Zoltán volt a 
Hétvezér est vendége, aki így 
mutatkozott be: „Tanító, szer-
tartásvezető, önismereti tréner, 
költő, zeneszerző, regős-énekes, 
dob-csörgőkészítő vagyok. Kora 
gyermekkorom óta vonzódom a 
természetközeli népek gondolatvi-
lágához, életszemléletéhez, tárgyi 
és szellemi hagyatékához.” A 
zenés bemutatón a régmúlt értéke-
iről beszélt Sólyomfi-Nagy Zoltán.

Semmittudás egyeteme

Szerdán este A Szabadművelő-
dés Háza vendége volt Sándor 
György humorista. Humorával 
régóta visszajáró szórakoztatója 
a városnak. Mondhatnánk ide 
született, de nem mondjuk, 
mert nem született ide – hogy a 
művész humoránál maradjunk.
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Az országos kezdeményezéshez csatlakozva a 
Kossuth Lajos utca és a Városház tér sarkán a 
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépis-
kola diákjaival szavalták együtt a fehérváriak 
a Nemzeti dalt

„Megszenvedte ugyan a nemzet a változást, 
sokszor fájdalmas volt a szembesülés az 
ország valós gazdasági állapotával és erejé-
vel, de mára már ebben is előreléphettünk. 
1848-as szabadságharcunk máig továbbélő 
eszméi erős talapzatot kínálnak minden kor, 
minden magyar tenni vágyásának.” – emelte 
ki a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár 
Krisztián

Nagy ZoltáN Péter

„Büszke és boldog vagyok, hogy városi ünnepünk megújításával élővé, minden fehérvárihoz 
közelebbivé tettük ennek a nagyszerű napnak minden pillanatát, minden érzését!” – mondta a 
Városház téren álló ünneplőknek Cser-Palkovics András polgármester
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Régi játék nem rossz játék – egyszerű, ám 
nagyszerű gyermekjátékokat próbálhattak ki 
a vásári forgatagban a gyerekek
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Kézműves termékeket, őstermelői portékákat is be lehetett szerezni a József-napi vásáron 
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Földet kaparni tíz körömmel

Tíz körömmel szeretném kaparni a földet, 
abba szemenként dugni a kukoricát! 
Sarjadó száráról magam űzöm el a tetveket, 
hogy csőbe szökkent gyümölcsét a disznók 
elé vethessem, magjait a tyúkok kapkodják 
kúpos csőrükkel, és dagadjanak tojóvá. 
A szalmás tojást magam szedem ki meleg 
almából, és adom tejért, a kukoricát inter-
netért, a sonkát telefondíjért, a csirkeszár-
nyat villamos áramért. A házamat sárral 
javítom, ágyamat gyolccsal takarom, és 
ha bankárt látok, előtte az ajtót becsapom! 
Jöhetnek a megmondó századok, fittyet 
hányok, legyen akár huszonegy! Ha kell, 
magam teszem termővé földemet! Bicská-
val faragok ócska kordét, és tolom a trágyát 
széles halomba, hogy az a búza kicsattanva 
csalja szent ebédre családomat, amikor 
meleg morzsáival tunkolják gyermekeim a 
sárgán csillogó zsírt. Inkább bután nézek az 
elfogyó Napra, miközben szívem tele hittel, 
de nekem senki ne mondja, hogy az em-
beriség által felnevelt civilizáció értem van!
Pontosan, kottára úgy dolgozom, mint az 
átlag. Jussomat törvény által szabályozva 
kapja meg először a bank. Bár én sosem 
kértem, hogy őrködjön munkám termése 
felett, de ezt megteszi, amiért a zsoldot hí-
vatlan harcosként zsebre vágja. Ha béremet 
magam szeretném látni pénz formájában, 
akkor tizedekkel sújt, ezért mágnespatkó-
val ellátott, lapos seggű lovát ülöm meg. 
Minden üzletemet nyomon kísérheti, 
már lélegzetem sem ismeretlen előtte. De 
mi történik, ha egy rossz arcú megfoszt 
keskeny dongájú paripámtól?
Az összes igazolványommal együtt 
ellopták a bankkártyámat is. Kifosztottként 
szaladtam a rend őreihez, akik békével 
meghallgatva eltanácsoltak az okmányok 
irodájába, ahol igazolványaimat pár ezer 
forint ellenében újra életre kelthetem. Azt 
a kis mocskos mágnesparipát már csak 
tizenkétezer forint ellenében akasztotta le a 
bank a szögről, és adta ki a billentyűkombi-
nációt: delete.
Na, ezzel meg is szűntem embernek lenni. 
Egy utolsó lehelettel kislányom számlájára 
– ami saját alszámlám – utaltam a világ-
hálón némi pénzt, hogy időnként vásárolni 
is tudjak. Mivel lányom gimnazista, így 
a bank szempontjából esélytelen játékos, 
tehát minden készpénzfelvételt hétszáz 
forinttal büntet. Lányom felruházott 
kártyájának használatával, hogy este enni 
tudjanak tesójával együtt. Ezt a bűncselek-
ményt kedvenc boltom jól tolerálta, mivel 
a pénztárosnők ismertek, és kevés tolvajt 
láttak bennem. De eltévedtem, s amikor 
kellett, akkor letiltottak a vásárlástól, hiába 
tudtam a kitalálhatatlan kódot. Az üzlet 
oldalán levő automatához sietve kudarcot 
vallottam, mert hibás volt a műszer. Majd 
futva egy újabb kört, a másik banknál is 
csődöt jelzett a technika. A beadott inzulin 
követelte a megvásárolni kívánt kosztot, de 
a primitív harcot elvesztettem. A pénztár 
őre tolvajnak kijáró tekintettel ajándéko-
zott – bár engem loptak meg – amikor egy 
idős hölgy megmaradt korcs nyugdíjából 
ajánlotta fel a fizetséget. Nem fogadhattam 
el, mert tolvaj nem vagyok!
Maréknyi földet szeretnék tíz körmöm alá, 
termő magot abba a földbe, hogy meghá-
lálhassam a nélkülöző idős hölgy önzetlen 
segítségét! A szárba szökkent magról ma-
gam űzném el a tetvet, ne lehessen sohase 
mágnessel fertőző pusztulata életemnek!

Az interaktív műsor után a Város-
ház téren a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte elsőként az ün-
nepség résztvevőit. Molnár Krisztián 
kiemelte, hogy aki ma ’48 forradal-
ma előtt tiszteleg, nem csupán a 
szuverén állam mellett tesz hitet, ha-
nem a haladás mellett is. A megyei 
közgyűlés elnöke azt is hozzátette: 
az 1848-as szabadságharc máig élő 
eszméi erős talapzatot kínálnak a 
magyarok tenni akarásának.
Székesfehérvár polgármestere is 
megosztotta ünnepi gondolatait 
a fehérváriakkal. Cser-Palkovics 
András úgy fogalmazott: „Ün-
nepeink, bár éppen hogy kitűnnek 
hétköznapjaink sorából, mégis a 
folytonosságot jelentik életünkben. 
Olyan alkalmak ezek, amikor közössé-
get vállalunk történelmünk, kultúránk 
régvolt nagyjaival és tetteikkel, ugyan-
akkor pedig példát is állítunk, utat is 
mutatunk a jövő generációinak.”

A műsorok mellett a József-napi vá-
sár is sok érdekességet kínált az ün-
neplő fehérváriaknak. A Jancsárkert 
helyi termelői vásár, a Fejér termék 
valamint a Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete egész napos őstermelői 
és kézművesvására mellett bemuta-
tók is színesítették a nemzeti ünne-
pet. Az érdeklődők részt vehettek 
a József-napi vásár kreatív foglal-
koztatóin, kosárfonó és fafaragó 
műhelyein is. A Városház téren idén 
először a Fehérvári Mívelt Társalgási 
Tanácsadóval is találkozhattak, aki 
fogadóóráin az általános illemtudás 

Az 1848-as fehérvári események emblematikus helyszíne a Fekete Sas Szálló. Az akkoriban 
vendégfogadóként működő épület a reformkori fiatalság gyülekezőhelye volt. 1848. március 
16-án itt olvasták fel a 12 pontot és a Nemzeti Dalt.
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A hivatalos program a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Fekete Sas 
Szállónál ért véget, ahol a Magyar 
Kormány valamint a  megye és a vá-
ros vezetői, a rendvédelmi szervek, 
a politikai pártok képviselői, továb-
bá civil szervezetek, egyesületek és 
intézmények helyezték el koszo-
rúikat. Az épület fontos helyszíne 
volt a fehérvári forradalmi esemé-
nyeknek, annak idején ugyanis itt 
gyűltek össze a fehérvári márciusi 
ifjak a forradalom napjaiban.

elengedhetetlen elemeit ismertet-
te a látogatókkal. A TáncolKodó 
Néptáncegyüttes pedig rögtönzött 
táncházakkal, a népi zenészek 
hangszerbemutatókkal fokozták a 
vásári forgatag hangulatát.
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Útikalauz hazánk tavaihoz

Hiánypótló kiadványok a most bemutatott könyvek – véli L. Simon László parlamenti államtitkár

Bory Jenő által készített érmék, amelyek a fehérvári 17. honvéd gyalogezrednek állítanak 
emléket

Első világháborús érmékből nyílt kiállítás 
a Városházán. A tárlat hazai magángyűjtők 
érméiből állt össze. A plakettek történelmi 
áttekintést adnak a háborúról, hiszen 1914-
ben lelkesedésre buzdító érméket adtak ki, 
amelyeket később jótékonysági céllal készült 
plakettek váltottak fel.

A kiállítás darabjai között olyan 
érdekességek vannak, mint példá-
ul a fotón látható két, Bory Jenő 
által készített érme – hívta fel a 
figyelmet a különlegességre dr. 
Török Pál, a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesületének elnöke. A plaket-
tek a fehérvári 17. honvéd gyalog-
ezred doberdói és Kárpátok-beli 
harcainak állítanak emléket. De a 
háború végét szimbolizáló vasúti 
kocsiról készült jelvény is helyet 
kapott a háborús érmék között.
A világháborús érmék sorozata 
lelkesedésre buzdító ábrázolá-
sokkal kezdődik – erről már a 
kiállítás másik szervezője, dr. 
Torbágyi Melinda, a Magyar Nem-
zeti Múzeum numizmatikus-szak-
muzeológusa beszélt. A plakettek 
az uralkodó iránti együttérzést 
és hűséget valamint a hadveze-
tés iránti bizalmat fejezték ki. 
Számos érem készült például a 
meggyilkolt Ferenc Ferdinándról 
illetve Ferenc Józsefről valamint 

A négy nagy magyarországi tó környékén talál-
ható múzeumokat és kiállítóhelyeket ismerteti 
az a kötet, melynek bemutatóját Gárdonyban 
tartották a múlt héten. A „150 kiállítóhely és 
kulturális látnivaló Magyarország tavainál” 
című kiadványt L. Simon László, a Miniszterel-
nökség parlamenti államtitkára mutatta be.

Két évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg a gondolat, hogy egy múze-
umnépszerűsítő program induljon 
– mondta el L. Simon László a 
kötetbemutatón. Ezzel párhu-
zamosan jelent meg egy könyv, 
amely háromszáz hazai múzeumot 
mutatott be. Ennek sikere alapján 
döntöttek úgy, hogy folytatódni fog 
a sorozat – tette hozzá a Miniszter-
elnökség parlamenti államtitkára. 
„Így egy háromszáz magyar múzeumot 
bemutató angol nyelvű könyv, egy 
ötszáz Kárpát-medencei múzeumot és 
kiállítóhelyet bemutató magyar nyelvű 
munka, és – amire mi különösen büsz-
kék vagyunk itt a Velencei-tó partján, 
egy olyan könyv is elkészült, amelyik a 
négy nagy magyar turisztikai célpont-
nak, a négy nagy tónak az értékeit 
mutatja be – tehát a Balatonnak, a 
Velencei-tónak, a Fertő-tónak és a 
Tisza-tónak múzeumait, kiállítóhelyeit 
és kulturális programlehetőségeit.” – 
emelte ki L. Simon László.
A könyveket az Örökség Kultúrpo-
litikai Intézet adta ki. A tókörnyéki 
látnivalókat bemutató kiadvány 
kapcsán az intézet vezetője, 
Makranczi Zsolt elmondta, itt már 

Novák rita
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A nagy háború és az érmészetKultúrszomj
Vendégünk Ágh István
Március 19. csütörtök 17.30
A Vörösmarty Társaság rendezvé-
nye. Ágh István Kossuth- és József 
Attila-díjas költő, író, műfordító, a 
Nemzet Művésze.
Kossuth L. u. 14.

Szemere Brigitta költő szerzői estje
Március 20. péntek 18 óra
Közreműködik Pásztor Bertalan író.
Kisfaludi Közösségi Ház

Hat klub ötkor
Március 25. szerda 17 óra
Kulturális beszélgetések, ahol a ven-
dég által választott témából kiindulva, 
illusztrációkon keresztül eljutunk a 
jelenlévők szabad eszmecseréjéhez. 
A klubot Ujházi János vezeti. Hat 
alkalommal, kéthetente, szerdánként 
délután 5-kor. Vendég: Izinger Katalin 
művészettörténész. Téma: múzeum-
politizálás (a múzeum anyagi háttere, 
a fenntartó elvárásai, politizáló művé-
szek az országban).
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény

(A) költő zug (zúg)
Március 26. csütörtök 18 óra
A Vörösmarty Társaság rendezvénye. 
Házigazda: László Zsolt
Kossuth L. u. 14.

kézbe vehető, kis helyen, strandtáská-
ban vagy akár egy nagyobb zsebben is 
elférő kiadvány született. Tartalmilag 
jól áttekinthető, könnyen kezelhető 
kiadványt igyekeztünk szerkeszteni.”
A bemutatón a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke is jelen volt. Molnár 
Krisztián arról beszélt, hogy a me-
gyei közgyűlés a térség 108 települé-
sét próbálja fejleszteni, ennek pedig 
fontos része a Velencei-tó és környé-
ke. Az elnök személy szerint azért 
is tartja fontosnak a kiadványt, mert 
úgy véli, hogy bár a Velencei-tó a 
megye egyik legfontosabb területe 
a turizmus szempontjából, mégis 
probléma a vendégek, turisták itt 
tartása. Ezért azt a célt tűzték ki 
maguk elé, hogy ezen változtatnak. 
„Nagyon fontos ez a kiadvány, hiszen 
a Velencei-tó esetében az a távlati 
célkitűzésünk, hogy az idelátogatók 
minél több időt töltsenek nálunk, illetve 
rossz idő esetén is itt tudjanak tölteni 
napokat. Azt gondolom, hogy ezek a 
kulturális kiállítóhelyek ilyen program-
lehetőségeket hordoznak magukban, 
tehát nemcsak a nyári időszakban és 
nemcsak a napsütéses, meleg strandidő-
ben tudnak az emberek itt értelmesen 
szórakozva, adott esetben kulturálisan 
feltöltődve időt eltölteni.” – hangsú-
lyozta Molnár Krisztián.
A kiadványok egyelőre kereskedel-
mi forgalomban nem kaphatók, de 
már folynak a tárgyalások könyv- 
értékesítő áruházláncokkal. Ezen 
kívül a tervek szerint a múzeumok-
ban is elérhetők lesznek a könyvek 
a jövőben.
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tágabb értelemben tudták értel-
mezni a kulturális vonatkozást, így 
gyűjtemények, képzőművészeti 
kiállítóhelyek, tájházak és múze-
umok mellett az állat- és növény-
világot bemutató tájmúzeumok, 
arborétumok is helyet kaphattak 
a könyvben. A kiadvány mérete 

és felépítése, szerkesztése is azt 
a célt tartja szem előtt, hogy igazi 
útikönyvszerepet tölthessen be. 
Ezzel kapcsolatban Makranczi 
Zsolt úgy fogalmazott: „Kifejezetten 
az volt a célunk, hogy egy hasznos 
útitársat adjunk az emberek, a turisták 
kezébe, ezért formailag egy könnyen 

azokról a főhercegnőkről, akik 
jelentős karitatív tevékenységet 
folytattak. A plakettek történelmi 
áttekintést nyújtanak a háborúról.
A kiállítást a Városházán ren-
dezték meg. A polgármester 

megnyitóbeszédében hangsú-
lyozta, hogy a tárlat helyszíne 
nem véletlen, hiszen az üzenetét 
az önkormányzat is magáénak 
érzi. A kiállítás április 24-ig 
látható.
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„Szeretem, ha a gyakorlat bizonyít, nem a szavak!” 
Beszélgetés Horváth Miklós Csabával, a 13. számú választókerület képviselőjével

Heiter DáviD tamás

Horváth Miklós Csabával, Öreghegy déli része 
és Kisfalud önkormányzati képviselőjével a 
területét érintő legfontosabb fejlesztésekről 
és elképzeléseiről beszélgettünk. Többek 
között szóba kerül a szennyvízcsatornázás, a 
Millenniumi emlékmű és 2022, az Aranybulla 
kihirdetésének nyolcszázadik évfordulója is.

Ha jól tudom, akkor sokáig nem volt 
egyik pártnak sem tagja, jelenleg pedig 
kettős tag, a Fidesz mellett a Kisgazda 
Polgári Egyesületben is tevékenyke-
dik. Székesfehérvár közgyűlésében 
1994 óta tag, egy négyéves ciklustól 
eltekintve végig Öreghegy és Kisfalud 
képviselője volt. Hogyan került a 
politika közelébe?
A családi tradíciókat követve és ne-
veltetésemből adódóan is konzerva-
tív érzelmű ember voltam mindig. A 
rendszerváltás előtt erős kritikával 
illettem a rendszert, és ezt köve-
tően sem voltam 1994 előtt egyik 
pártnak sem tagja. A politikai élet 
közelébe akkor kerültem, amikor a 
privatizáció kapcsán összetűzésbe 
keveredtem az akkori polgármes-
terrel, Balsay Istvánnal. Ekkor én a 
Kertművelők Egyesületének voltam 
az elnöke. A konfliktus abból adó-
dott, hogy nem tudtunk közös neve-
zőre jutni az egyes területek árait 
illetően. Hiszen amennyit kért az 
önkormányzat, nem egyezett azzal, 
amit mi, bérlőkként tudtunk volna 
fizetni.  Ennek a vitának a kapcsán 
lett a nevem ismert Székesfehérvá-
ron. Végül az 1994-es választások 
kapcsán keresett fel engem Nagy 
István, hogy ismert és hiteles ember 
lévén szeretné, ha képviselőnek 
indulnék. A felkérésnek szívesen 
eleget tettem, azzal a feltétellel, 
hogy nem szeretnék pártszínekben 
indulni, de ha a jobboldalon lesz 
összefogás, szívesen erősítem ezt 
a tábort. Megnyertük a választást: 
akkor még 33 fős volt a testület, és 
a húsz egyéni körzetből tizenné-
gyet nyertünk a KDNP, az MDF, a 
Kisgazdapárt és a Fidesz összefogá-
sának köszönhetően. Akkor mind 
a négy párt támogatásával kerültem 
be a közgyűlésbe. Jelenleg kettős 
párttag vagyok, hiszen a Fidesz mel-
lett a Kisgazda Polgári Egyesületnek 
nemcsak tagja, hanem a megyei és 
városi elnöke is én vagyok. Szóval 
1994 óta képviselem a városrészt. A 
13. számú választókörzet területileg 
elég nagy, Öreghegy déli részét és 
Kisfaludot fedi le, és megközelítő-
leg hatezer lakosa van. 2002-2006 
között voltam csak listás képviselő. 
Sokáig sportvonalon tevékenyked-
tem, de agrárgépész végzettséggel 
rendelkezem, így a műszaki dolgok-
hoz is értek. Ezért jó rálátásom van 
a városban történő fejlesztésekre.
Az előző négyéves ciklusból milyen 
fejlesztéseket emelne ki?
A régóta várt szennyvízcsatornázás 
2010-ben kezdődött el Öreghegyen. 
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Több mint hatvan kilométer csa-
tornát kellett ebben az időszakban 
lefektetni. Ez a munka 2013-ban 
elkészült, a rákötések most is 
folyamatosak. Ennek a beruházás-
nak köszönhetően megvalósult 
Székesfehérvár száz százalékos 
csatornázottsága. Ezzel párhuza-
mosan sok utca is megújulhatott. 
Megtörtént a Fiskális úti orvosi 
rendelő rendbetétele is. Fontos 
kiemelni, hogy már elkezdődött 
és várhatóan idén befejeződik a 
Millenniumi emlékműnél található 
parkoló építése. Az előző ciklusban 
kezdtük el Kisfaludon a Nagy Lajos 
király utca és az Aranybulla utca 
közötti járda kiépítését. A város-
részben egyébként a közvilágítás 
korszerűsítése is megtörtént több 
helyen, de a legnagyobb beruházás 
a szennyvízcsatornázás volt. Most 
gondot a csapadékvíz-elvezetés 
kérdésköre okoz.
A Bányató ugyan nem önkormányzati 
tulajdonban van, viszont a gyalogos-
forgalommal kapcsolatban gondot 
jelent, hogy omladozik a partszakasz.
A Bányató egy speciális terület, 
nemcsak azért, mert Östör Anna-
mária önkormányzati képviselő 
körzetével tulajdonképpen közös 
határvidék, hanem mert valóban 

nincsen önkormányzati tulajdon-
ban. Sok probléma van vele, főleg 
a Donát úti partszakasszal: a fal 
omlása miatt ezt le is kellett zárni. 
Az önkormányzat körülbelül tizen-
öt évvel ezelőtt adta el a területet, 
ami azóta többször gazdát cserélt. 
Több alkalommal volt tárgyalás az 
ügyben, hogy a város vegye át, de 
a jelenlegi tulajdonos irreálisan 
magas árért kínálta eladásra. Azért 
is kellemetlen a helyzet, mert most 
ott tartunk, hogy el sem adja, de ki 
sem javítja a tulajdonos a gondot 
jelentő részeket. Már gyalogosan 
sem lehet erre közlekedni.
Már beszéltünk áthúzódó fejlesztések-
ről, de ha előretekint a jövőbe, akkor az 
ön előtt álló ötéves ciklusban melyek a 
legfontosabb tennivalói?
Székesfehérváron már több város-
részben elkezdődött a közvilágítás 
korszerűsítése, ezt mindenkép-
pen szeretném a hozzám tartozó 
városrészben is megvalósítani. A 
Saára Gyula-programmal kapcso-
latban is vannak komoly tervek, 
hiszen közel hetvenöt utca tartozik 
hozzám. Közülük a Homonnai 
utat és a Poprádi utat emelném 
ki. Ígérgetni ugyan nem szeretek 
– alapvetően hiteles képviselőnek 
tartom magamat, és az is szeret-

nék maradni, szeretek dolgozni, és 
szeretem, ha a gyakorlat bizonyít, 
nem a szavak – de a helyzet van 
olyan kedvező, hogy a fent említett 
utcák felújítása minden bizonnyal 
megvalósul.
Az Ybl Miklós Intézményfelújítási 
Program hogyan érinti a területét?
Van a városrésznek egy óvodája, 
a Püspökkertvárosi tagóvoda. Itt 
mindenképpen új csoportszobára 
van szükség. A Késmárki úton, 
az orvosi rendelő mellett pedig 
szeretnék városrészi központot 
kialakítani. A Kossuth Lajos 
Általános Iskolát már érintette az 
intézményfelújítási program, hi-
szen a tornatermet sikerült rendbe 
hozni. A Kisfaludi Közösségi Ház 
esetében pedig tervben van – és ezt 
most mondom először nyilvánosan 
– a focipálya könnyűszerkezetes 
csarnokkal való lefedése.
Székesfehérvár készül 2022-re, az 
Aranybulla elfogadásának nyolcszáza-
dik évfordulójára.
A 2013 augusztusi, Székesfehér-
várra kihelyezett kormányülésen 
felvetett gondolat alapján fogadta el 
a kormány az Árpád-ház Progra-
mot, melynek célja, hogy hazánk 
2022-ben az Árpád-ház európai 
rangjához méltó módon ünnepel-
hesse meg az Aranybulla kiadásá-
nak nyolcszázadik évfordulóját. 
Az emlékműnél már elkezdődtek 
a kertészeti felújítások, azt szeret-
ném, ha méltóképpen fel tudnánk 
készülni az ünnepi évre. Időnk még 
van rá, de ezen is folyamatosan 
dolgozni kell.
A városrészében élő közösségeket 
milyennek látja?
A közösségépítés Kisfaludon 
látszik a legjobban: kétszázötven 
család él itt, rengeteg a fiatal. 
Az utóbbi években elkészült egy 
játszótér, a közösségi házban pedig 
sok klub is működik. Öreghegyet 
alapvetően az Öreghegyi Közösségi 
Ház fogja össze, ahol a programok 
szinte mindegyikében kedvüket 
lelhetik a lakók. Sok eleve az ő 
kezdeményezésükre indul. Vannak 
persze állandó programok is, amik 
kiválóan működnek.
Hogyan képzeli el a területét öt év 
múlva?
Alapvetően optimista vagyok, de 
maradjunk annyiban, hogy elég ru-
tinom van, hogy tudjam: a politika 
sok mindent el tud tervezni és kép-
zelni, de a tényekhez – elsősorban 
az anyagi lehetőségekhez – ragasz-
kodni kell. Pillanatnyilag úgy lát-
szik, hogy minden elképzelésünk 
megvalósulhat az elkövetkezendő 
időszakban. Fontos, hogy Székesfe-
hérvár fejlesztésével kapcsolatban 
komplexen gondolkodjunk, hiszen 
az egységes városkép kialakítása 
érdekében figyelembe kell venni 
az egyes területek adottságait is, és 
azt, hogy azok megfelelően illesz-
kedjenek egymáshoz.
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Az első demokratikus választás és annak ismert szereplői

Balsay István tanácselnök és Németh Miklós miniszterelnök már koccintanak a nagy ijedségre, 
amikor mindenki Kelemen Andrást akarta lelőni

A székesfehérvári tanács épületébe ellátogatott az első választás nagy győztese is, Antall József miniszterelnök (középen)

Nagy ZoltáN Péter és gásPár Péter

Az első szabad országgyűlési választás 
éve – a háborúkat leszámítva – talán a 
legmozgalmasabb volt Magyarország XX. 
századi történelmében. Tele várakozással, 
reménnyel úgy indultunk neki az országy-
gyűlési választásoknak, hogy a telepü-
léseken még a tanácsrendszer működött, 
nem léteztek önkormányzatok. Az látszott, 
hogy a nagyhatalmak megállapodtak, 
ezért az átmenet biztonságosnak tűnt. 
Európa és a világ ránk figyelt, mi voltunk 
a diktatúrából demokráciába való békés 
átmenet kísérleti terepe.

Balsay István

A rendszerváltozás huszonöt esztendeje 2. rész
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Az 1990-es országgyűlési válasz-
tásokon Székesfehérvár 1. számú 
választókerületében indult Balsay 
István akkori tanácselnök, aki meg-
előzte korát és a rendszerváltozást, 
hiszen katolikus hitvallása miatt 
Baranyi Pál, a Fehérvár Televízió 
egykori főszerkesztője már 1987-
ben polgármesternek szólította egy 
műsorban.
Mindez túlzás, hiszen sokan 
voltunk, akik készültünk a 
változásokra. Az viszont vitat-
hatatlan, hogy Székesfehérvá-
ron már 1987-ben elindult egy 
lokálpatrióta, a hazáját szeretni 
akaró cselekvéssorozat. Elindí-
tottunk egy uszodaépítést tég-

lajegyekkel, kiegyenesedtünk 
abból az árnyékból, amit az első 
szocialista város, Dunaújváros 
vetett ránk. Megkezdődött a 
Mátyás-emlékmű építése, meg-
nyílt a Deák-gyűjtemény, 1988-
ban pedig megyei város lettünk. 
Olyan pezsgés indult be a város-
ban, ami első lépése volt annak, 
hogy Fehérvár visszatérhessen 
első helyére az egyenlők között, 
amire történelmi múltja kötelez-
te. Meghatározó esemény volt 
1988-ban a Szent Jobb fehérvári 
útja, amivel megkezdtük múl-
tunk feltárását. Ugyanakkor ro-
pogott a KGST és a Szovjetunió 
tartószerkezete. Ez veszélyekkel 
fenyegette négy nagyüzemünket 

és az abban dolgozókat: a Vi-
deotont, az Ikarust, a Köfémet 
és a SZIM-et.
Mi 1988-ban tudtunk olyan 
Március 15-ét ünnepelni, ahol 
ötezer ember fáklyákkal a kezé-
ben a tehetetlen kormányról és 
a zsarnoki rendszerről beszélt. 
1990-ben a Fidesz, az SZDSZ és 
a Liga együtt indult, az MDF és 
a volt uralkodó szocialista párt 
paktumáról mi keveset tudtunk. 
A választások alatt talán még 
pofon sem csattant, miközben 
politikai nézetektől függetlenül 
arra figyeltünk, hogy a mun-
kájukat gyárkapun kívül és 
belül elvesztőknek biztonságot 
adjunk.
Ön 1990-ben nemcsak tanácselnök 
volt, hanem egyéni jelöltként is in-
dult az országgyűlési választáson. 
Hogyan sikerült a választás?
Akkor a tanácselnökök és a mo-
sónők korán haltak. A pozícióm 
nem volt valami biztonságos, 
ennek ellenére én nem mentem 
ki valamelyik intézményhez, 
ahogy ezt többen tették az or-
szágban. A Hazafias Választási 
Koalíció keresett meg, Kukorelli 
István alkotmányjogásszal, 
Lévay Anikóval. Az országos 
trendhez képest jó eredményt 
értem el az első fordulóban, 
de a másodikban visszaléptem 
annak a javára, aki aztán kor-
mányzati tényező lett.
A választások környezetéből van-e 
olyan története, amire gyakran 
emlékezik?
Még Németh Miklós, a harma-
dik magyar köztársaság első mi-
niszterelnöke kísérte Wolfgang 
Schultzot Baden-Württemberg 

szövetségi tartomány képvisele-
tében. Az őket vigyázó testőrök 
keze folyamatosan a kabát alatt 
lapult, amikor Szent István sír-
jánál sétáltak. Ekkor a szomszé-
dos épület egyik tetőtéri ablaka 
nyikorogva kinyílt, ahonnan 
Kelemen András nézett ki. Az 
összes stukkert a későbbi MDF-
es államtitkárra szegezték.
Hogyan látja negyed század után 
az 1990-es választást?
Szerintem Fehérvár szempont-
jából sikeres volt. Ugyanakkor 
eltűntek olyan nagy vállalatok, 
amelyek biztonságot adtak, 
mint a Videoton, az Ikarus, az 
ARÉV. Ez sok emberben nosz-
talgiát ébreszt.

Szabó Sándor András
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Ismerte korát, amit már koráb-
ban is élesen bírált. Kedvenc 
időtöltése, az olvasás vitte 
oda, hogy kezébe vegye a Hitel 
című folyóiratot, ami aztán az 
ellenzék soraiba helyezte Szabó 
Sándor Andrást.
Régebben is voltak olyan tet-
teim, amikből látszott, hogy a 
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Az első fehérvári választókerület konkurens jelöltjei békésen ültek egymás mellett: előtérben 
Szabó Sándor András, középen Balsay István, jobbra Nagy István
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szocializmus ellensége vagyok. 
De mindig olyan szerencsém 
volt, ha rendőrségre is kerül-
tem, akkor főnökeim, ismerő-
seim, olyanok, akikről nem is 
gondoltam, segítettek. Például 
csak később tudtam meg, hogy 
Baranyi Pál, a televízió főszer-
kesztője egyszer megmentett 
egy eljárás elől. Még csak meg 
sem tudtam hálálni.
Találkozott-e a félelemmel?
Egy ismerősöm ott dolgozott, 
ahol hozzáférhetett a lehallga-
tott telefonok listájához, amiből 
megtudtam, hogy én is rajta vol-
tam. Az ember ennek tudatában 
úgy köszönt el a beszélgetőpart-
nerétől, hogy üzent közben a 
hatalomnak. Ekkor már bajban 
volt a pártállam, látni valóan 
nem volt már ereje, én meg nem 
voltam annyira fontos ember, 
hogy egy autóbalesetet megren-
dezzenek miattam.
Ahol ön kezdte, az MDF először 
még egyesületként működött.
Igen, abban az időben a párt 
szóról azonnal a szocialista 
munkáspárt jutott mindenki-
nek eszébe, ezért kerültük ezt 
a formát. Ám az első választói 
törvény kikötötte, hogy csak 
pártok indulhatnak a válasz-
tásokon, így 1989-ben mi is 
kénytelenek voltunk átalakulni, 
ami bizony törést is jelentett az 
MDF-en belül.
Az MDF rendezvényein hatalmas 
tömegek jelentek meg 1989-ben és 
1990-ben. Hogyan élte meg ezeket 
a hónapokat?
Nagyon felemelő pillanatok vol-
tak. A legemlékezetesebb ilyen 
nap 1989. március 15-e volt. 
Részben a fehérvári történések 
miatt, de elmentünk Pestre 
is, ahol a tömeggel haladtunk 
az utcán, és egy nyolcvan év 
körüli bácsi egy magas ablak-
ból kiabált, integetett. A tömeg 
akkor skandálva hívta a bácsit: 
„Gyere le! Gyere le!” A bácsi 
akkor felemelte két mankóját, 
jelezve, hogy járásképtelen. Az 
embereknek könny csordult a 
szeméből.

Nagy István

A fehérvári pártszerveződések 
atyja az MDF volt az egypárt-
rendszer végnapjaiban. Ennek 
vezéregyénisége Kelemen And-
rás pszichiáter volt. Ő csalta 
a politika tájára a fiatal Nagy 
Istvánt.
Az alkoholelvonó épületeiben 
tartottuk első gyűléseinket, 
ezért magunk is pszichiátriai 
esetnek hittük magunkat. Az-

tán nem éreztem magamat jól 
ebben a körben, és egy kimon-
dottan alkalmas pillanatban 
keresett meg Golubeff Robi, aki 
Fidesz-színekben indult később 
a másik körzetben. Ezzel vi-
szont volt egy kis gond, ugyanis 
akkor még nem volt Fidesz 
Fehérváron! Így aztán Kálmán 
Imre elindította a helyi csoport 
megalakulását, ami az én laká-
somban be is teljesedett.
Milyennek érezte az első szabad 
választást?
Olyan daliásnak! Azt hittük, 
minden nagyon szép lesz. 
Örömmel mentünk neki, sok-
kal kevesebb csalódottsággal, 
mint ahogy ma látszik. Ne-
künk akkor nem volt pénzünk, 
plakátunk. Az én irodám és 
néhány lelkes ember fénymáso-
lóját használtuk, és mindenféle 
Frédi-Béni kézi karikatúrákat 
gyártottunk, amikkel jártuk a 
várost, a falvakat.
Fiatalként nem félt a rendszertől?
Egy évvel előtte még katona 
voltam, és március 15-én nem 
engedtek ki a laktanyából az 
egyébként kedves tisztek. Nem 
fenyegettek, amiből már lát-
szott, hogy nincs ereje annak a 
rendszernek. Félve mondom ki, 
de az akkori kommunista rend-
szerben is dolgoztak olyanok, 
akik segítették a rendszerválto-
zást. Ilyen volt Baranyi Pali is, a 
televízió és a hírlap vezetője.
Milyen esélyekkel indult neki az 
1990. március 26-i választásnak?
Nem hittük, hogy bármennyi 
esélyünk is lenne. Kicsit büszke 
voltam arra az eredményre – 
amit sok ember segítségének 
köszönhetek – ami alapján 
országos szinten a második 
legjobb eredményt értem el a 
Fidesz jelöltjei között.
Hogyan látja az eltelt huszonöt 
évet?
Persze szabadabbak lettünk, 
szabad a sajtó is, de az emberek 
arcán letörtséget látok, haj-
léktalanokat a kapualjakban. 
Ez engem szomorúvá tesz! A 
rendszerváltozás nagyon fél-
recsúszott. Alkotmányozni nem 
most kellett volna, hanem már 
akkor, 1990-ben! A homályos 
ügynökügyeket akkor le kellett 
volna zárni, most nem borzolná 

a kedélyeket a sok otromba gya-
núsítgatás! Még van rá lehető-
ség, hogy ezek a dolgok rendbe 
jöjjenek, de nem hiszem, hogy 
az én életemben.

Golubeff Róbert

politikai szerepvállalása, pedig 
a Videoton akkori vezérigazga-
tója, Kázsmér János az MSZMP 
közgazdasági munkaközösségé-
nek tagja volt. A nem túl sike-
res országgyűlési választás után 
a fehérvári Fidesz elsöprő sikert 
aratott az 1990 őszén rendezett 
önkormányzati választásokon. 
Golubeff Róbert az első önkor-
mányzati ciklusban a gazdasági 
bizottság elnökeként tevékeny-
kedett.

Világosi Gábor
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A 2. számú választókörzetben 
a Fidesz színeiben indult az or-
szággyűlési választásokon 1990-
ben Golubeff Róbert, aki 89-ben 
egy gyűlésen találkozott a Fiatal 
Demokraták Szövetségének po-
litikájával. Ezt követően kereste 
meg a párt fehérvári csoport-
ját, amely maroknyi emberből 
állt, az infrastruktúra egy pár 
négyzetméteres kis irodahe-
lyiség volt. Az első szabad 
választásokról elmondta, hogy 
a politikai rivalizálás vidám 
hangulatban zajlott. A pártok 
együttműködtek egymással, 
nem volt jellemző az acsar-
kodás, sárdobálás. Példaként 
említette, amikor a belvárosban 
éjszaka a Városház tér felújítá-
sa miatt felállított palánkokra 
akartak plakátokat ragasztani, 
és összetalálkoztak az MSZP 
aktivistáival, nem estek egy-
másnak, hanem felosztották a 
felületeket, és nem ragasztottak 
rá a másik plakátjára. Az ajánlá-
sokat saját maguk vagy a párttal 
szimpatizálók segítségével gyűj-
tötték. Nem volt nehéz dolguk, 
az emberek szívesen fogadták 
őket. Golubeff Róbert ebben az 
időszakban a Videoton gyárcso-
portnál dolgozott informatikai 
területen. Mint elmondta, nem 
volt probléma a munkahelyén a 

Világosi Gábor 1990 és 2010 
között, húsz éven keresztül volt 
parlamenti képviselő. Elmond-
ta, hogy euforikus hangulatot 
tapasztalt ’89–’90-ben. Első 
nyilvános szereplése, amely 
fordulatot hozott az életében, 
1989. október 23-án történt, 
a Magyar Király Szálló előtti 
téren, amely zsúfolásig telt 
érdeklődőkkel. Bebizonyoso-
dott addigra, hogy a politikai és 
gazdasági rendszer életképte-
len, csak az volt a kérdés, hogy 
a változások milyen mértékűek 
lesznek, és milyen gyorsan men-
nek végbe – mondta Világosi 
Gábor, aki még abban az évben 
újabb fordulópontot élt át: az 
1989. november 26-án megtar-
tott négyigenes népszavazáson 
az SZDSZ–Fidesz álláspont 
győzött. Világosi Gábor szerint 
az ellenzéki pártok, köztük az 
MDF, FKgP, SZDSZ, és Fidesz 
sokat tárgyalt egymással Fehér-
váron is. A ’90-es választások 
előtt 65 regisztrált párt volt, 
közülük 28 szedte össze a szük-
séges ajánlásokat, végül hat 
párt állított csak országos listát, 
köztük az SZDSZ. „Az MDF be-
lépési nyilatkozata is ott volt a 
tévé tetején néhány hétig, végül 
az SZDSZ kék könyve győzött, 
amely átfogó forgatókönyvet raj-
zolt a rendszerváltásra. A „hős-
korszakban” Trabant kombival 
vitte a plakátokat, rokonok, 
barátok segítették a kampány-
ban, amelyet ma utópiának 
tűnő becsületesség jellemzett. 
A VOK közelében észrevettük, 
hogy a plakátjaink túl közel 
vannak a szavazóhelyiséghez, 
ezért magunk szedtük le – em-
lékezett az egykori képviselő, 
aki szerint a ’90-es évek elején a 
„lehetőségek világából kellett a 
valóság világát megalkotni.”
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Horoszkóp
március 20. – március 26.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet 
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának. 
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibon-
takozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szem-
telenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos! 
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert 
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem 
mérgesedik a helyzet! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A változások hete következett el az Ön életében. 
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot 
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében. 
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik 
ezen a héten. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati 
szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az Ön 
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivata-
lokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban 
vigyáznia kell az egészségére!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt 
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez 
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott 
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó 
lenne lassítani!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására. 
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket! Ragaszkodjon 
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha 
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez 
jót Önnek! 

Fájdalmakra, gerincsérvre, de még a bikiniszezonra is ajánlott
schéda szilVia

A tavasz közeledtével egyre többen keresik 
fel a különböző masszázsszalonokat. Az első 
napsütés megjelenésével sokan szeretnének 
testileg és lelkileg is felfrissülni, és a tavaszra, 
nyárra hangolódni. Sokan már ilyenkor 
keresik a fogyás, alakformálás, méregtelenítés 
lehetőségeit, melyekre szintén alkalmas lehet 
egy-egy masszázsfajta alkalmazása.

A masszázst leggyakrabban az 
izomban felgyűlt feszültség feloldá-
sára alkalmazzák, mindegy, hogy 
az éppenséggel tartási rendelle-
nesség, idegesség vagy szorongás 
következménye. Keringési beteg-
ségek, magas vérnyomás, fejfájás, 
álmatlanság esetén is jót tesz, de 
panaszok nélkül is kipróbálható, 
hiszen egészségmegőrzésre is kivá-
lóan alkalmazható egy-egy típusa.
A történelem valószínűleg legré-
gibb gyógymódját, a masszírozást 
a Távol-Keleten már az időszámí-
tásunk előtti 3000 óta gyakorolják, 
de a nyugati típusú masszázs is 
több ezer éves múltra tekint vissza. 
Már az ókori görögök és rómaiak is 
említést tettek arról, hogy a spor-
tolók testét „gyúrással” lazították, 
ha megerőltették magukat. Ma már 
egy szalonba betérve a kínaitól a 
csokoládén át az egzotikusig bezár-
va a masszázsok számtalan típusa 
közül választhatunk. Napjainkban 
a svéd masszázs az egyik legelter-
jedtebb és leggyakrabban alkal-
mazott módszer, ami leginkább az 
izom átgyúrására szolgál. Számos 
jótékony hatással bír: alkalmas 
fájdalomcsillapításra, egyensúlyba 

Masszázzsal egészségünk védelméért

• Alternatív gyógymódok 
és terápiák 

• Masszázs és kezelések
• Meridián diagnosztika
• Masszázstanfolyamok

Bejelentkezés: Bertalan MáRia 
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)
www.egeszsegstudio.co.hu

06-70/774-3089

SZÉP kártya
elfogadóhely!

Tavaszváró alakreform bérleteink:
• SPEEDFITNESS 10+2 alkalom 

(ajándék nyirokmasszázzsal): 35 000 Ft-tól
• Fitt Lady havi bérlet 

(ajándék CryoLipo zsírbontó kezeléssel): 15 000 Ft
• Fitt Body havi bérlet 

(ajándék CryoLipo zsírbontó kezeléssel): 13 000 Ft

Szfvár., József A. u. 2/a
Bejelentkezés:

06/30/331-4006
www.gajafitness.hu

Szolárium: 65 Ft/perc

Szép kártyát elfogadunk!
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Bejelentkezés:
Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121

Május 9.
KEDVEZMÉNYES SZŰRŐNAP           
 Ultrahang
 Endokrinológia
 Belgyógyászat 
 Kardiológia
 Vérvétel -30%

hozza a vérnyomást, jó a fejfájásra, 
de különböző ízületi és reumatikus 
fájdalmakra is.
„A hátproblémák zöme szinte mara-
déktalanul megszüntethető a svéd 
masszázs segítségével, de sokan kiegé-
szítő technikát is alkalmaznak a jobb 
hatás elérése érdekében” – mondta el 
Bertalan Mária, a székesfehérvári 
Egészség Stúdió vezetője. A legtöbb 
esetben egy általános állapotfel-
méréssel indul a kezelés. Miután 
a vendég elmondja a panaszait, a 
masszőr kap egy általános képet, 
majd ehhez mérten alakítja ki az 

alkalmazandó technikát. „Tisztában 
kell lenni azzal, hogy milyen kezelése-
ket kap a vendég, van-e vérnyomás- 
vagy egyéb egészségügyi problémája. 
A gerincsérv kezelésére is kiválóan 
alkalmas lehet a svéd masszázs. Rá 
lehet segíteni arra, hogy ne csak 
stagnáljon az adott állapoton a sérv, de 
akár meg is szűnjön. A hosszanti hát- 
izmok nyújtásával, különböző gerinc 
melletti nyomkodással lehet elősegíteni 
azt, hogy visszatüremkedjen a sérv. 
Sokszor tudunk azokon is segíteni, 
akiknek műtétet javasolnak. Ezzel a 
technikával sok esetben megállítható a 

probléma fokozódása.” – tette hozzá 
Bertalan Mária.
Ma már az is köztudott, hogy a 
pszichés problémák okozhatnak 
fizikai fájdalmakat, és különböző 
betegségekhez vezethetnek. Ezért 
az ilyen kezelések folyamán a 
beszélgetésnek, stresszoldásnak 
nagyon fontos szerepe van, hiszen 
a páciens ellazulása elengedhe-
tetlen a kezelés során. Az aroma-
terápiás masszázsok alkalmával 
például lágy, lassú mozdulatokat, 
nyújtásokat, simításokat alkalmaz-
nak, amitől megnyugszik a vendég. 
A tavasz beköszöntével az alakfor-
máló masszázs, a cellulitkezelés és 
a fogyasztó masszázs kimondottan 
közkedvelt a hölgyek körében. Ma 
már a legtöbb masszázsszalonban 
megtalálhatóak az ilyen típusok, 
akár vegyítve is.
„Számos alakformáló, zsírégető 
masszázs létezik, melyek igazoltan 
hatékonyak, főleg a fogyást, feszese-
dést elősegítő krémek, tekercselések 
együttes alkalmazásával. Azt azon-
ban fontos szem előtt tartani, hogy a 
kívánt alak eléréséhez az életmódra, 
étkezésre, testmozgásra és a bevitt 
folyadék mennyiségére is fokozottan 
figyelni kell!” – zárta szakértőnk.
Egészségünk védelme érdeké-
ben érdemes némi időt szánni 
a felfrissülésre, lazításra, hiszen 
egy-egy kellemes átgyúrás után 
testileg és szellemileg is frissebbé, 
kiegyensúlyozottabbá válhatunk. 
Fontos azonban, hogy csak képzett 
masszőrhöz forduljunk, hiszen a 
rosszul alkalmazott kezelések akár 
ártalmasak is lehetnek!

Egy átlagos teljestest-masszázs hatvan percet vesz igénybe
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést 
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen 
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek 
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek 
oldódnak.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Ön-
nek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való oda-
figyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket. 
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai 
alakulnak ki a jövőben. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az ál-
lapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és 
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most 
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra, 
pihenésre vágyik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a 
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi hely-
zetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezések-
től. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor 
nem is számít rá.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan 
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek 
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával 
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el. 
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott 
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban 
rengeteg folyamatban lévő dolog van, ami nem 
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének 
ápolásával ezekben a napokban. 

Csinosan XXXL fölött is
szabó petra

„A jóból sosem elég” – ezt a rövid mondatot 
érdemes lenne minden tükör közelében, jól 
látható helyre kifüggeszteni. Azok ugyanis, 
akik nincsenek megelégedve alakjukkal, 
külsejükkel, és képtelenek beletörődni, hogy 
ők márpedig ilyenek, sok esetben nem ápolnak 
baráti viszonyt a fürdőszobák és előszobák 
fő kellékével. Pedig úszógumival, esetleg 
nagyobb pocakkal is ugyanolyan boldog és 
teljes értékű életet lehet élni. Sőt több kutatás 
is kimutatta, hogy a nagyobb méretekkel 
rendelkezők boldogabbak. Ennek most már az 
öltözködés sem lehet akadálya, ugyanis XXXL 
feletti méretben is gyártanak igazán csinos és 
divatos darabokat.

A nők könnyebb helyzetben vannak: 
számukra készülnek különféle, itt-ott 
leszorító fehérneműk, amire ha fel-
kapnak egy rafinált felsőt, ráadásul 
az alkatuknak megfelelő és előnyös 
mintát választanak, láthatatlanná 
válik a probléma. Dicséretekkel 
kitömött párnára hajthatják fejüket 
a nap végén. Nos, a nagyobb méretű 
férfiak már nincsenek ilyen könnyű 
helyzetben. Számukra nem készül-
nek külön weboldalak, divatlapok, 
tele tippekkel. Ha íródnának is ilye-
nek, a büszkeség amúgy is erősebb 
lenne, minthogy az erős férfikéz a 
klaviatúrán bepötyögje a kulcsszava-
kat, vagy az újságosnál a divatlapot 
emelje le a polcról. Talán ők nem élik 
meg tragédiaként a plusz kilókat, és 
a reggeli öltözködésnél sem állnak 
többszörösen hatványozott tízperce-
ket a szekrény előtt.
A három XL feletti méret is kecseg- 
tet kiaknázatlan lehetőségekkel, 

Óriások divatja

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű 

férfi ruhák az extra igényekhez,
110-230 kg-ig, 2XL-9XL-ig.

Ballagásra, esküvőre:
• öltönyök,

szóló nadrágok,
zakók (56-86)

• rövid és
hosszú újjú ingek (46-60)

Szabadidőhöz:
• pólók (2xl-9xl)
• térd- és nyári,

hosszú nadrágok (58-86)

Szakács – 2015.04.11. 
Boltvezető – 2015. 04.11. 

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó – 2015.04.11. 
Vendéglátó eladó – 2015. 04.17. 

         Logisztikai ügyintéző –2015.04.17.  

 Közbeszerzési referens – 2015.04.17. 
 
MIÉRT VÁLASSZ MINKET? 
� Gyakorlatorientált, gyorsan hasznosítható képzések kínálata 
� Valódi tantermes, interaktív oktatás, a szakma kiválóságaival 
� Hétvégi, oktatási időpontok 
� Kamatmentes részletfizetés  

 

JELENTKEZZ MOST ! 
online www.nomina3p.hu 

vagy telefonon +36 30 757 6851 
 

Érdekel a szépségipar, a test megszépítése? Változatos, kreatív, jól 
jövedelmező szakmára vágysz? Esetleg álláskereső vagy? 

 
Alapozd meg a jövőd, mi segítünk!   

 HERR-DÁN 
a szépségszakmák elkötelezettje!  

 
SZÉKESFEHÉRVÁRON 2015. ÁPRILISBAN 

INDULÓ  
TANFOLYAMAINK 

 Sminktanfolyamok – 2015.04.11. 
3D műszempilla hosszabbító – 2015. 04.11. 
Kézápoló és műkörömépítő – 2015.04.04. 

Lábápoló – 2015. 04.17. 
       Gyakorló kozmetikus – 2015.04.25.  
 Gyógy- és sportmasszőr – 2015.04.17. 

 

MIÉRT VÁLASSZ MINKET? 
 Gyakorlatorientált, gyorsan hasznosítható képzések kínálata 
 Szaktantermi, interaktív oktatás a szakma kiválóságaival 
 Hétvégi oktatási időpontok 
 Kamatmentes részletfizetés  
 JELENTKEZZ MOST ! 

Online: oktatasszervezes@herr-dan.hu 
Telefonon: +36 30 757 6851 

www.herr-dan.hu 
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Guti Zsuzsanna szerint divatos ruhadarabokat ma már nagy méretben is lehet találni

különféle kollekciókkal. Lapunk 
ezzel a témával kereste fel Guti 
Zsuzsannát, az Óriások Boltja tulaj-
donosát. Arra voltunk kíváncsiak, 
mik azok az alap ruhadarabok, 
amik egy 3XL, vagy nagyobb mére-
tekkel rendelkező úrnak tartania 
kell a szekrényében. Megtudtuk, 
nagy méretben is kaphatók rend-
kívül elegáns, hétköznapra való 
és otthoni vagy sportos ruhadara-
bok is. Bár kifejezetten a közelgő 

tavaszra nem készülnek különleges 
kollekciók, azért az XXXL méret 
feletti emberek is öltözhetnek csi-
nosan és divatosan. A hétköznapi 
utcai viselet, a farmernadrág-póló 
kombináció is lehet színes és diva-
tos. Nagyobb méretben is elérhetők 
a koptatott, szálhúzott farmerek és 
a színes, mintás pólók. Tavaszias 
napokon farmerzakóval kényelmes 
és divatos. A farmernadrághoz 
illenek a színes ingek is. Ha arra 

még egy kötött pulóver is kerül, 
elegáns lesz a szett. Mintás ingek-
hez inkább az egyszínű darabok 
passzolnak, de ugyanez fordítva is 
igaz. Egyszínű inghez akár csíkos 
pulóvert is választhatunk. Aki au-
tóval jár, az tudja, hogy a kabátok 
kényelmetlenek vezetés közben, 
viszont kiszállásnál fel kell venni. 
Érdemes az alapdarabok közé egy 
mellényt is beszerezni. Különböző 
színekben lehet kapni, a narancs-
sárga például fiatalos, és feldobja 
a mindennapi viseletet. Természe-
tesen mindenki vágyik kényelmes 
felöltőre, ami ugyanúgy megfelel 
az otthoni TV-nézéshez, mint a 
napi bevásárláshoz. Az egyszínű 
pamutmelegítő, cipzáras pulóverrel 
igazán kényelmes, praktikus darab.
Nem mindenki szereti, de előfor-
dul, hogy elegáns megjelenést kö-
vetel egy esemény. Nagy méretben 
is gyártanak öltönyöket. Fehér vagy 
színes ingekkel is lehet kombinál-
ni, az alkalomhoz illően. A közelgő 
ballagásokra is tökéletes viselet, 
de nyáron esküvőkre is alkalmas. 
A nyakkendő színét igazítani lehet 
a partner ruhájának színéhez. 
Cikkünkben igyekeztünk bemutat-
ni azokat az alap ruhadarabokat, 
melyekkel érdemes megtölteni 
a szekrényt, ugyanis egyszerűen 
kombinálhatóak és a végeredmény 
naprakész és divatos.
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Nagy ZoltáN Péter

Aki elveszti életét énértem, megmenti azt
Mielőtt megkezdődött volna a nagy keresztény 
böjti időszak, huszonegy kopt keresztényt 
végeztek ki szélsőséges elemek Líbia tenger-
partján. Vajon mennyire figyelt erre a világ, és 
vajon születnek-e helyes válaszok?

Nem valószínű, hogy bárki is 
gondolta volna tudatosan, hogy 
ezeknek a kopt keresztény építő-
munkásoknak halállal kezdődjék a 
böjt. Nem valószínű, mert fogalma 
sincs annak, aki mást ölni képes, 
ráadásul ilyen brutálisan, hogy 
embereknek mit jelenthet a böjt. 
Sajnos nálunk ez megreked a táp-
lálkozásnál, hiszen még nyelvünk is 
úgy emlékezik meg Jézus mártír-
haláláról és feltámadásáról, hogy 
húsvét, azaz magunkhoz vehetjük 
a húst. De ne a hús elhagyásával 
próbáljuk hitünket edzeni! A valódi 
böjt az, amikor megvonom magam-
tól, amit könnyen teszek.
Gondoljuk csak meg, hányszor 
bántjuk például szavakkal ember-
társainkat! Az micsoda böjt lenne, 
ha azt fogadjuk meg, negyven 
napig kedvesek leszünk minden-
kihez, megbocsátunk bárkinek, és 
nem bántunk, nem sértünk senkit! 
Ha erre képesek lennénk, akkor 
közelíthetnénk ahhoz az úthoz, 
amit Jézus kínál nekünk. Csudába 
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a hússal, ne legyünk gonoszak, ne 
hazudjunk, böjtje legyen a rossz-
nak!
Amikor a líbiai mészárlásról olvas-
tam, egyes kommentelők úgy rea-
gáltak, hogy a keresztes háborúkkal 
példálóztak. De az effajta visszamu-
togatás nem lehet jó példa, mert ölni 
még Isten nevében sem szabad! Elég 
a tízparancsolatra gondolni. Viszont 

sok neves és névtelen mártírja volt a 
hitnek. Ők bizonyára tudták, mi az 
a böjt. Somogyi László református 
lelkipásztor istentiszteleten elhang-
zott gondolatait idézem, melynek 
mottója Jézus ezen gondolata volt 
János evangéliumából: Én vagyok az 
út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, hanem ha én 
általam.

„Régi és mai mártírok vajon 
miért ragaszkodtak, ragaszkod-
nak annyira Jézushoz? Fanatiku-
sok? Kultúrharc éllovasai? Sok 
mindent mondanak rájuk, és 
nagyon nem értik őket. Amikor 
meghaltak újságírók, sokan 
kivonultak, és mondták, hogy Je 
suis Charlie. Én Charlie vagyok. 
Szörnyű, hogy meghaltak azok 
az újságírók. De csak halkan 
mondom, hogy nem olyan rég 
huszonegy kopt keresztény test-
vérünket fejezték le. Sehol nem 
láttam a médiában – szóljatok, 
ha tévedek – sehol nem írták ki, 
hogy Je suis kopt keresztény! 
Érdekes! Pedig ők is meghaltak. 
Brutálisan haltak meg. Lefejez-
ték őket. Fanatikusok? Nem. 
Őrültek? Nem. Kultúrharc, ahol 
keresztény kultúra harcol az 
iszlám ellen? Nem. Hanem ezek 
az emberek tudták, hogy az 
utat veszítik el, ha megtagadják 
Jézust! Az útról térnek le, ha azt 
mondják, rendben, megtagadom 
Jézust, csak hagyjatok életben! 
De ők megismerték az utat, hogy 
ez az egy vezet a mennybe.”
Lukács evangéliumában Jézus így 
szól: Mert aki meg akarja menteni az 
ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti 
az ő életét énérettem, az megmenti 
azt.
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Március
séllei erzsébet

Miközben a Romkertnél naponta tapossuk a 
járdát Nagy Lajos király kriptája felett, nem is 
gondolunk arra a kapcsolatra, mely az 1351-es 
királyi törvények és az 1848-as forradalom és 
szabadságharc vívmányai között fennállnak. 
Ezen az üde márciusi héten, a megemlékezés 
hervadó koszorúi mellett sétálva tűnődjünk el 
történelmünk mérföldkövein!

A honfoglalás kori törzsek, nem-
zetségek még osztatlanul bírták 
országunk földjét. Szent István 
királyunk kezdte a birtokokat ado-
mányozni különböző érdemekre 
tekintettel.
Könyves Kálmán már szükségét lát-
ta annak, hogy megkülönböztesse a 
földeket aszerint, hogy tulajdonosa 
Szent István vagy más királyok 
adományaként jutott hozzá, vagy 
saját pénzén vásárolta. A tovább- 
örökítés szabályait törvényében 
úgy alakította, hogy tulajdonosa a 
saját maga által vásárolt földjével 
szabadon rendelkezhetett, eladhat-
ta, örököseinek megkötés nélkül 
átadhatta. A Szent István által ado-
mányozott földeket utódjai megörö-
kölhették nemre tekintet nélkül. A 
más királyok által adományozott 
földek azonban csak fiú utódra 
szállhattak, ha pedig nem született 
fia a néhainak, férfi testvére örököl-
hette, és annak fiai. Fiúgyermek, 
férfitestvér és annak fiai hiányában 
a más királyok által adományozott 
föld rászállt a királyra.
Néhány év múlva II. András az 
Aranybullában egyszerűsítette 
a földek mozgását. A fiú utód 
mindent vitt. Fiú utód hiányában 
egynegyed „lányrészt” el kellett 
különíteni, és lehetőleg ingóságok-
ban kiadni, a többivel a tulajdonos 
tetszése szerint rendelkezhetett. Ha 
nem volt ideje javaival rendelkezni, 
mert a halál közbeszólt, nemzetsé-
gének tagjai kapták meg hagyaté-
kát. Ha rokonai sem voltak, a király 
következett a sor végén.
„Akkor erősödik a trónus és a királyi 
hatalom, ha előrelátó körültekintéssel 
gondoskodnak az alattvalók nyugal-
máról és békéjéről, és ha jutalom díjául 
szabadságokkal adományozzák meg 
őket, a régebbi királyoktól adottakat 
pedig megerősítik.” – mondta királyi 
többesként Nagy Lajos, és elővette 
az Aranybullát. Egy pont kivételé-
vel meg is erősítette: azt a szabad-
ságot, amit II. András biztosított a 
tulajdonnal való rendelkezésnél, 
erősen korlátozta.
Marczali Henrik történetíró megfo-
galmazása szerint soha nagyobb és 
fontosabb alkotmányváltozást nem 
iktattak törvénybe kevesebb szóval 
és igénytelenebb formában. „…az 
ilyetén eladásnak vagy elidegení-
tésnek joga teljesen megszűnik. 
Hanem birtokuk legközelebbi 
atyafiaikra és nemzetségükre száll, 
törvényesen, tisztán és egyszerűen, 
minden ellentmondás nélkül.” „A 
szabad tulajdonból, melyet István 
biztosított nemzetének, és melyet 
Kálmán reformja után az Arany-
bulla megújított, kötött birtok lett.” 
Tulajdonosa természetesen a saját 
pénzen vásárolt földdel ezután is 
szabadon rendelkezhetett. A „lány-
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negyed” is megmaradt. A nemzet-
ség férfiágának kihalása után a 
valamikor adományként kapott ősi 
birtok rászállt a királyra.
Az adományozott birtokrésszel 
éppen ezért szabadon nem lehetett 
rendelkezni, adni-venni, megter-
helni. Ez volt az ősiség, mely fél 
évezreden át tartotta magát. A fiú 
születésétől függött tehát az ado-
mányként kapott birtok családban 
maradásának lehetősége. Ezért 
imádkoztak az asszonyok terhessé-
gük alatt, és örvendeztek a férfiak a 
legényke megérkezésekor. És ezért 
történt a fiú-
sítás is, azaz 
a nő, lány 
férfi jogokkal 
való felruhá-
zása, ha erre 
a királytól 
az oklevélbe 
foglalt enge-
délyt a család 
megkapta.
Az ősiség 
visszatérést 
jelentett az 
ősi állapo-
tokhoz, az 
ország föld-
állományá-
nak egyben 
tartásához. 
Nagy Lajos 
úgy gondol-
kodott, hogy 
az a földva-
gyon, amit 
a nemesek 
bírnak, nem 
egyedül az 
övék, hanem 
egy vérségi 
alapon meg-
határozott 
közösség 
tulajdonát 
képezi. A 
földbir-
toknak és 
birtokosának 
biztosíta-
nia kell a 
következő 
generáció jólétét is.
A nemesi földbirtokok sorsát Nagy 
Lajos így rendezte el. Ő azonban 
csak folytatta az apja, Károly 
Róbert által kijelölt utat, aki zse-
niális szervezőként felmérte azt a 
birtokállományt, melynek eredetét 
nemes tulajdonosai nem tudták 
igazolni. Ezek a birtokok vissza-
szálltak a koronára. A továbbiak-
ban pedig nem földeket adomá-
nyozott, hanem címeket. Így nem 
a birtokától kellett megfosztania 
a méltatlanokat, hanem a címtől, 
mely valaha lehetőséget adott a 
birtokok kormányzására és hasznai 
szedésére.
Nagy Lajos az 1351. évi törvé-
nyeivel kimondta az ősiséget, és 
lefektette az egységes jobbágyosz-
tály alapjait. Az addigi szolgáló 
nép jobbágyokká vált. Szabad 
költözési jogot kapott, és pontosan 
meghatározott szolgáltatást kellett 
teljesítenie, nem többet. Az egyház 
felé a terménye egytizedét, földesu-
ra felé a maradék termény egyki-

lencedét kellett beszolgáltatnia. A 
földesurak egységes kötelezettsége-
ként írta elő Nagy Lajos törvénye a 
kilenced beszedését, hogy a jobbá-
gyok jobb feltételekkel történő el-
csábításának lehetőségét, ezáltal az 
egyes nemesi birtokok munkaerő 
nélkül maradását megakadályozza. 
Mindenki tudta, mihez tartsa ma-
gát. Az egyformaság megvalósításá-
ra törekedett a törvényhozó, és fél 
évezredig fennmaradt ez az állapot. 
Így érkezett el a XIX. század.
Gróf Széchenyi István hitellel 
kívánta volna megterhelni birto-

kait, hogy 
korszerűsítse 
gazdaságát. 
Az ősiség 
törvényére 
hivatkozva 
azonban nem 
volt lehető-
sége az ado-
mányozott 
birtokainak 
jelzáloggal 
való megter-
helésére. A 
nemesség-
nek elege lett 
a Nagy Lajos 
király által 
megalkotott 
ősiségből. 
Ötszáz év 
telt el Nagy 
Lajos tör-
vényei óta, 
elszállt felet-
tük az idő. 
A reformor-
szággyűlések 
zúgolódtak, 
Széchenyi a 
Hitel, világ, 
stádium c. 
munkájában 
tiltakozott.
A jobbágyok-
nak is elegük 
lett a földnél-
küliségből és 
a terhekből. 
Ha Kossuth 
katonákat 

akar, fel kell szabadítania a hadra 
fogható jobbágy népet!
Tizenkét pontot fogalmaztak meg 
a márciusi ifjak. Mit kíván a ma-
gyar nemzet? Közös teherviselést! 
Az úrbéri viszonyok megszünteté-
sét! És eljött Nagy Lajos törvénye-
inek valamint az e törvények által 
bebetonozott feudalizmusnak 
a halála. Az ősiséget az utolsó, 
1847/1848-as rendi országgyűlés 
törölte el, a jobbágyságot már a 
forradalom nyomására az 1848. 
évi IX. törvénycikk szabadította 
fel. A jobbágyokat felmentette a 
földesúri szolgáltatások alól, és 
tulajdonukba adta a szerződés 
alapján birtokolt és művelt telke-
ket. Saját földjüket művelhették 
végre. (Igaz, egyidejűleg feltalál-
ták a földadót is.) A földesurak 
kártalanítása is megtörtént a 
kincstár terhére.
Aztán a szabadságharccal a forra-
dalom hevében íródott törvények 
is elbuktak. Átmenetileg. Az 
elbukott szabadságharc után már 

nem lehetett a márciusi forrada-
lom előtti viszonyokat visszaállíta-
ni, úgy folytatni az életet, mintha 
semmi nem történt volna. Az 
indulatok lecsillapodtak, a császár 
pedig 1852-53-ban királyi nyílt 
parancsban, azaz törvényerejű ren-
deletekben (pátensekben) törölte 
el az ősiséget, megerősítve a job-
bágyság felszabadítását, finomítva, 
kidolgozva mintegy végrehajtási 
rendeletként az e tárgyban hozott 
forradalmi törvényt. Rendezte a 
majorsági zsellérek helyzetét is, 
kiterjesztette a jobbágyfelszaba-
dítást a jobbágyok művelésében 
lévő nem úrbéri földekre, marad-
vány- és irtásföldekre, a legelőkre 
és erdőkre.
Károly Róbert a koronázása után 
nem tartott országgyűlést, hiába 
foglalta magába az Aranybulla ezt 
a királyi kötelezettséget minden 
évnek augusztusára eső István 
napján teljesítendően. Hiába sür-
gették, hiába fordultak a főpapok 
még a pápához is. A király a főpa-
pokból és bárókból álló tanácsával 
intézkedett az országos ügyekben. 
Úgy ítélte meg, hogy egy ország-
gyűlés teret engedne a viták-
nak, felbomlasztaná a törékeny 
belső rendet. Nagy Lajos is csak 
királyságának tizedik évében hívta 
össze a főpapokat, nemeseket az 
országos ügyek együttes megtár-
gyalására, mert elképzeléseinek 
törvénybe iktatására sürgető 
igényt érzett.
Mit kívánt még a magyar nemzet? 
Évenkénti országgyűlést Pesten. 
Erre még várni kellett. 1860. 
végén a császár magához hívatta 
Deák Ferencet, kinek bölcsessé-
ge előtt meghajolt. Az 1861-ben 
kiadott februári pátens közös, 
urak házából és képviselőházból 
álló parlamentet állít fel az egész 
monarchiára nézve. Magyarország 
a 365 képviselőből 85-öt választ-
hat. Deák a tárgyalásoknál egyér-
telműen az 1848-as törvények 
elismertetése felé fűzte a fonalat. 
„Nehéz idők, vészteljes évek 
mentek el fölöttünk. Végenyészet 
szélén állott nemzetünk. Csoda, 
hogy még élünk. Nekünk adott al-
kotmány nem kell, mi visszaköve-
teljük ősi alkotmányunkat, mely 
nem volt ajándék, hanem a nem-
zet életéből fejlett. A koronázás 
előfeltételei: az ország politikai és 
területi egysége, alaptörvényeink 
teljes visszaállítása....” Feliratok, 
húsvéti cikkek, októberi diplo-
mák követik egymást, Erzsébet ki-
rályné duzzog („ha a férjem ügyei 
Olaszországban állnának rosszul, 
az fájna nekem, de ha Magyar-
országon, abba belehalok”), gr. 
Andrássy Gyula szíve elolvad, a 
császár pedig felfüggeszti a febru-
ári pátens érvényességét, mint a 
kiegyezés akadályát, és összehívja 
a magyar koronázó országgyűlést. 
A székesfehérvári illetőségű Ró-
nay Jácint a szabadságharc tábori 
lelkészéből és Kossuth gyerme-
keinek nevelőjéből átigazol a 
Habsburg királyi családhoz, és 
beáll Rudolf trónörökös és Mária 
Valéria királyi hercegnő mellé 
nevelőnek.
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Vakler lajos

Bakonyi István József Attila-díjas

Méltó kezekbe került a rangos elismerés

Hagyományos módon március 13-án, Táncsics 
Mihályra emlékezve a szabad sajtó napján 
adták át Budapesten a legrangosabb művészeti 
elismeréseket.

A díjakat Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
minisztere és Dr. Hoppál Péter, a 
szaktárca kulturális államtitkára 
nyújtotta át az arra érdemeseknek. 
A József Attila-díj, a Baumgart-
ner-díjat váltva, 1950 óta viseli 
korszakos nagy költőnk nevét. 
2013 óta esztendőnként egy neves 
szakmai grémium ajánlására ítélik 
oda az elismerést nemzeti ünne-
pünkön. Sobor Antal és Péntek 
Imre után székesfehérváriként Ba-
konyi István író, költő és kritikus 
hetedmagával együtt érdemelte ki 
az elismerést.
1952-ben születtél Székesfehérváron, 
ugyanakkor gyermekkorodat Bodajkon 
töltötted, ott is jártál általános iskolába 
1966-ig. Mi mindent lehetett megtanul-
ni egy akkori kicsiny faluban?
Amikor visszaemlékezem erre az 
időszakra, összehasonlítom a múl-
tat a jelennel, nem tagadom, min-
dig megdobban a szívem. Hatvan-
három évesen az elismerés mellett 
óhatatlanul eszébe jut az ember-
nek, milyen életutat járt be, mi 
mindent köszönhet a családjának, 
barátainak. Az oroszlán jegyében 
születtem, s bár akkor még nem 
tudtam semmit a horoszkópokról, 
szüleim elmondása szerint kis srác-
ként tele voltam álmokkal. Nem 
magyartanár akartam lenni vagy 
éppenséggel irodalommal foglal-
kozó ember, sokkal inkább a falusi 
léthez kötődő dolgok érdekeltek. 
Hozzáteszem, hogy egyke voltam, 
és ez meghatározta a gyermekko-
romat is: többet voltam felnőttek, 
mint gyermekek között.
Féltettek a szüleid?
Igen. Mint minden egyedüli 
gyermeket, de azért megengedőek 
is voltak. Minden játékban részt 
vehettem, megtanultam a falusi élet 
alapjait, aminek ma is hasznát ve-
szem. Hogy csak a legfontosabba-
kat említsem: a tisztaságot, jóságot, 
egymás tiszteletét, az alázatot a 
munka iránt. Sokat köszönhetek 
édesanyámnak, édesapámnak és 
nagynénémnek, második édes-
anyámnak, aki velünk lakott.
Idejekorán derült ki, hogy tehetséges 
gyermek lévén az irodalom felé indulsz 
el? Felfigyeltek tanítóid az általános is-
kolában arra, hogy vonzódsz a humán 
tantárgyak iránt?
Jó tanítóim voltak. Tehát a vála-
szom igen. Ugyanakkor furcsa 
módon először a gyógyszerészet 
érdekelt a legjobban, s csak akkor 
váltottam, amikor rájöttem, hogy 
ahhoz magas szinten kell tudni a 
kémiát is. Szerettem volna még 
lovas kocsis is lenni, mint minden 
falusi gyerek, de aztán rájöttem, 
hogy a leírt szavak, a könyvek 
között érzem legjobban magam, és 
ez azóta is így van.
A Teleki Blanka Gimnáziumba jártál 
angol tagozatra. Ez azért számít külön-
legességnek, mert 1970-ben a vidéki 
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városokban nagyon kevés helyen 
indítottak angol nyelvi képzést.
Az volt az érdekes a középiskolai 
tanulmányaim alatt, hogy a Teleki 
eredetileg leánygimnázium volt, 
a nálunk két évvel idősebbek 
között indult az első fiúosztály. A 
középiskolában elsősorban kiváló 
tanáraimnak köszönhetően nagyon 
megszerettem a történelmet is, így 
teremtődött meg az a kettősség, 
ami később az egész pályámat 
meghatározta. Természetesen az 
irodalom élvezte az elsőbbséget, 
hiszen ha történelemtanár lettem 
volna, koromnál fogva sok olyan 
dologgal kellett volna szembesül-
nöm, amit sem akkor, sem ma nem 
vállalnék.
Már a középiskolában kiderült az 
átlagosnál jobb íráskészséged?
Játékosan mindig azt válaszo-
lom erre a kérdésre, hogy ez már 
egészen kicsi gyermekkoromban 
kiderült, hiszen szépen írtam. De 
komolyra fordítva a szót, már nyol-
cadik osztályos koromban naplót 
írtam, és nemcsak lejegyeztem a 
velem történt dolgokat, próbáltam 
úgy leírni a történeteket, hogy 
annak a mai fejemmel is legyen 
értéke. Érdekes módon erre vissza-
tértem 1996-ban, azóta írok felnőtt 
naplót, ami természetesen más jel-
legű, de legalább olyan fontos, mint 
a fiatalkori történeteim lejegyzése.
Amikor a pécsi főiskolai éveidről 
kérdezlek, mindig szóba kerül egykori 
oktatód, Bécsy Tamás. Milyen hatással 
volt rád? Ő volt a mentorod?
Igen. Magyar-angol szakos hall-
gatóként máig ható tanításokat 
kaptam tőle. Olyan meghatározó 
személyiség volt, hogy nemzedékek 
sora említi felemelt fejjel a nevét. 
Az, hogy most itt ülünk, leginkább 
neki köszönhető. Érdekes, hogy 
ő nem írással, nem irodalomtör-
ténettel foglalkozott. Drámatudós 
volt, de az neki köszönhető, hogy 
megtanultuk, miként álljunk neki 
egy műelemzésnek, hogyan fedjük 

fel egy-egy irodalmi alkotás mély-
rétegeit. Emellett az az emberség, 
ami jellemezte, példa számomra 
azóta is. Nagy örömmel fedeztem 
fel nemrégiben az interneten egy ti-
zenhat esztendővel ezelőtt készített 
portréműsort, amelyben sugárzó 
mosolya, bölcsessége ennyi idő 
múltán is lenyűgözött.
Az életednek nem volt egyetlen olyan 
szakasza sem, amikor nem tanultál. 
Mint ahogy olyan sem volt, hogy ne 
írtál volna.
Ez igaz. A tanulás szerintem 
életünk végéig tartó folyamat, az 
írás pedig gyakorlatilag összefügg a 
tanulással. Kevesen tudják, de volt 
egy olyan időszak az életemben, 
amikor a Fejér Megyei Hírlapnál 
sportújságíró voltam! Még gimna-
zistaként. Hollósy Ferenc, a legen-
dás Pici bácsi volt a rovatvezető. 
Sport tárgyú cikkeket kellett írnom, 
bár ennyi idő után megvallom, nem 
véletlen, hogy nem a sportkönyve-
imről lettem ismert.
Melyek voltak a kedvenc sportágaid?
Tekintve, hogy soha nem sportol-
tam versenyszerűen, tulajdonkép-
pen mindegy volt, miről tudósítok. 
Ha mégis ki kellene emelnem 
valamit, a labdarúgást mondanám. 
Bár egyszer kiküldtek tudósítani 
az Építők pályájára egy kosárlabda 
mérkőzésre, de voltam kézilab-
dameccsen is.
Mikor derült ki, hogy a sportújságírás 
nem neked való?
Csak a főiskola idején. Pécsen volt 
egy Universitas című lap, ahol már 
irodalommal foglalkoztam.
Ahogy már beszéltünk róla, folytattad 
a tanulást. Az ELTE-n milyenek voltak 
a követelmények?
Mint minden egyetemen, de külö-
nösen az ELTE-n, amely akkor is az 
egyik legrangosabb felsőoktatási 
intézmény volt, csak egyetlen dolog 
számított, a tudás, a felkészültség. 
Az írást folytattam, némiképpen 
más szinten – egyre több publiká-
cióm jelenhetett meg.

Mellékszál ugyan, de fontos és külön-
leges. Fábry Sándor csoporttársad és 
barátod volt az egyetemen. Miként fér 
meg egymással két ilyen különböző 
egyéniség?
Már a főiskoláról ismertük egy-
mást, hiszen csoporttársak vol-
tunk, csak ő magyar-német szakon 
végzett. Aztán úgy adódott, hogy 
az egyetemet is együtt végeztük. 
Tény, hogy egy rendkívül külön-
leges személyiség. Humora néha 
vaskosnak tűnik ugyan, míg én, 
ahogy mondják, inkább az irónia 
híve vagyok. Így aztán szerintem 
remekül kiegészítettük egymást. 
Így van ez ma is.
Tehát ezzel azt mondod, lehet barátság 
két teljesen különböző ember között?
Igen, de ne túlozzuk el a dolgot, 
nem vagyunk kebelbéli jó barátok. 
Időnként felhívjuk egymást, és 
természetesen megadjuk mindazt a 
segítséget a másiknak, amire képe-
sek vagyunk. Egyébként szerintem 
lehet barátság két ellenkező gon-
dolatvilágú, stílusú ember között. 
Czigány György mondta egyszer, 
hogy neki a legjobb barátja Baranyi 
Ferenc, a költő. Igaz, hogy teljesen 
más a világképük, soha semmiben 
nem értenek egyet, mégis emberöl-
tőnyi idő óta a legjobb barátok. Ez 
a mai magyar valóságban egyéb-
ként ritkaságszámba megy.
Főiskola, egyetem ide vagy oda, a dol-
gok rendje, hogy a diplomás pedagógus 
előbb-utóbb munkába áll.
Ez természetes. Kijártam minden 
lépcsőfokot. 1976-ban kezdtem 
tanítani a székesfehérvári Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában. 1983-
ig voltam ott. Ezután egy közel 
tízesztendős időszak következett a 
Jáky József Szakközépiskola okta-
tójaként, majd 1992 és 1995 között 
a tizenkét évfolyamos Kodály 
Zoltán Zeneiskolában tanítottam. 
Valamennyi iskolához sok ked-
ves emlék fűz. A Jáky például az 
idén lesz 65 éves. A gálaműsort a 
Vörösmarty Színházban rendezik, 
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A díjátadás pillanata: Hoppál Péter államtitkár, Balog Zoltán miniszter és Bakonyi István

„Az önök teljesítményében 
is keressük és felismerjük 
azt az erőt, azt az ér-
zelmet, mely a márciusi 
ifjakat mozgatta. Látjuk és 
értékeljük azt a törekvést, 
hogy nem csak maguk-
nak, hanem másoknak is 
használnak azzal, amit 
tesznek, amit alkotnak. 
Önök megtestesíthetnek 
egy darabot a márciusi ifjak 
Magyarországából, a mi 
vágyainkból és reménye-
inkből, hogy milyen is 
legyen az a Magyarország. 
Színészek, tudósok, a zene 
művelői, képzőművészek, a 
filmművészet mesterei és 
az írók testesítik meg a mai 
Magyarország jövőjét.”

és felkértek, hogy az ünnepi mű-
sorban beszéljek arról a csaknem 
tíz esztendőről, amit ott töltöttem. 
Egyébként ez az iskola volt, ahova 
már bevittem a mániáimat is a kul-
túra, az irodalomtanítás részeként. 
Tanári múltam második része a Ko-
dolányi János Főiskolához kötött. 
Adjunktusként, docensként majd 
főiskolai tanárként két évtizedet 
töltöttem el az intézmény oktatója-
ként, nyugdíjazásomig.
1990-ben indult el az Árgus irodalmi 
folyóirat, melynek több mint egy év-
tizedig voltál szerkesztője, főszerkesz-
tő-helyettese.
Új volt és újak voltunk mi is. Ennyi 
idő múltán is azt gondolom, friss 
szemléletet hoztunk. Szép korszaka 
volt az életünknek. Péntek Imre 
vezetésével, aki a főszerkesztő 
volt, próbáltuk az irodalom olyan 
széles spektrumát átfogni, hogy 
rendhagyó módon mutassuk meg 
tanulmányokon, publicisztikákon, 
verseken keresztül az irodalomked-
velőknek a Székesfehérváron élő 
alkotók gondolatait. Büszkék va-
gyunk arra, hogy az Árgussal kielé-
gíthettük a legkényesebb kulturális 
igényeket is. Nem véletlen, hogy 
a legnagyobbak, például Takács 
Imre és Kalász Márton is örömmel 
üdvözölték a folyóirat megszüle-
tését. Kalász Márton egyébként a 
mostani díjátadáson is felemlegette 
azokat az időket, amikor közösen 
teremtettünk értéket. Ez annál 
is fontosabb, mivel ők ketten – 
Takács Imre a legendás Kortárs 
szerkesztőjeként, Kalász Márton az 
Új Írás egyik vezető szerkesztője-
ként – országszerte ismert szerzők 
voltak. Előtte még ők sem tudták 
elérni, hogy Fehérváron legyen egy 
minden kényes irodalmi igényt 
kielégítő folyóirat.
Fájt, amikor megszűnt a lap?
Sajnálatos módon lett vége a törté-
netnek. Az a szerencsénk azon-
ban, hogy a Bobory Zoltán által 
szerkesztett Vár pótolja a hiányt. 

Hasonló profilt alakítottak ki elő-
ször a Szent István Művelődési Ház 
gondozásában, majd mióta Bobory 
Zoltán a Vörösmarty Társaság elnö-
ke, azóta a Társaság lapjaként.
Ha már szóba került, tizenöt esztendőt 
töltöttél el a Vörösmarty Társaság 
elnökeként.
Hasonló a helyzet, mint az imént 
említett folyóiratoknál. A Vörös-
marty Társaságnak is voltak előz-
ményei, hiszen létezett egy irodalmi 
kör, amely szintén nagy költőnk 
nevét viselte, de politikai döntés 
miatt megszűnt. 1988-ban mutatko-
zott alkalom arra, hogy újjászüles-
sen. Mondhatjuk, hogy a semmiből 
egy új másik világot építettünk 
fel. Bár a művelődési házakban, 
könyvtárakban jelen voltunk, de 
tény, hogy az irodalmi emlékülések 
szervezése, a könyvkiadás újjáé-
lesztése, a rendszeres kötetbemuta-
tók és író-olvasó találkozók már a 
Vörösmarty Társasághoz fűződnek.
Esztendőről esztendőre változott az 
életed. Egy valami azonban állandó 
maradt, az irónia, ami jellemez téged, 
és a mosoly, ami mindig ott van az 
arcodon.
Azért tudok mérgelődni is, de az 
optimista szemléletem és a korral 
járó bölcsesség általában megóv 
attól, hogy haragvó arccal jár-
jak-keljek. Azt tartom, egy mosoly-
lyal nagyon sok mindent ki lehet 
fejezni.
Előfordul, hogy az iróniát és a mosolyt 
néha fegyverként használod?
Előfordul, mert nehezen viselem 
a hozzá nem értők kritikáit, a 
rosszindulatot. De ilyenkor sem ha-
ragszom, nem bánkódom, inkább 
csendesen mosolygok, kívül-belül.
Vannak hibáid?
A feleségem azt szokta mondani, 
hogy az idő fogságában élek. Tény, 
hogy mindig időre megyek és 
igyekszem pontos lenni. Ez egyéb-
ként a tanársággal is összefügg, 
hiszen ha becsengetnek, akkor már 
a katedra mögött a helyem. Azért 

bevallom, ebben igaza van, mert 
néha bizony eltúlzom. De ha az 
irodalmi vetületeit nézem, az idő a 
költészet egyik alapvetése, leg-
alábbis Berzsenyi szerint.
Törekvő vagy?
Inkább kitartó. Amit elhatározok, 
azt mindig megvalósítom. És ebben 
az esetben is fontos az idő, mert 
pontosan akkor végzem el a mun-
kámat, amikor azt elvárják tőlem 
és én is magamtól. Ez becsületbeli 
ügy.
Hittel élő ember vagy?
Igen. Az más kérdés, hogy néha 
hiába hiszek magasztos dolgok-
ban, be kell lássam, nem mindent 
kaphatunk meg, amit szeretnénk, 
bármennyire is imádkozunk érte. 
A hit szilárd pont az életemben, 
és ez így van gyermekkorom óta. 
Annak ellenére, hogy azért vannak 
kacskaringók az életemben. A re-
formátusok úgy tartják, előfordul, 
hogy kikonfirmálódik az ember, és 
ez már velem is megtörtént.

Megérkeztünk 2015. március 13-hoz. 
Milyen gondolatok fogalmazódtak meg 
benned, amikor értesültél róla, hogy 
megkapod a József Attila-díjat?
Bevallom, elérzékenyültem. Először 
a szüleimre gondoltam, majd azon-
nal felhívtam a feleségemet, hogy 
együtt örülhessünk. Ilyenkor a leg-
több ember azt mondja, hogy nem 
a díjakért dolgozik. Ez így nem igaz. 
A visszajelzés fontos az emberfia 
számára. Március 13-a az életem 
egyik legszebb napja, mondom ezt 
mindenfajta melldöngetés nélkül. 
Nagyon szép egybeesés, hogy ezeket 
a díjakat egy olyan napon adják át, 
amikor a forradalmi ifjak hitet tettek 
a tisztaság, a magyarság megőrzése 
mellett. Egészen friss élményem 
van erről. A díjátadás délutánján 
Kincsesbányán jártam, ahol részt 
vehettem az általános iskolások 
és gimnazisták műsorán. Tiszta 
énekhangot hallottam, kipirult 
gyermekarcokat láttam, olyan mű-
sort, amely tiszteli a múltat, s ezzel 
megteremti saját jövőjét is. Az jutott 
eszembe, hogy milyen szimbiózis 
van az életük delén vagy végén járó 
emberek elismerése és a gyermekek 
által bemutatott XXI. századi tiszte-
let között.
Térjünk vissza a díjhoz! Nem tartasz 
attól, hogy ezentúl még inkább fokozott 
lesz az elvárás veled szemben?
A „korona” néha kényelmetlen, 
ugyanakkor ékesít is, felelősséggel 
jár, de én eddig is eszerint éltem és 
írtam. Továbbra is fontos lesz szá-
momra a tanítás, hogy a mai magyar 
ifjúság megértse a jelenkor problé-
máit, és kiművelt emberfőként élje 
életét. Ebben tudunk mi segíteni.
Huszonhat könyv van mögötted. Most 
egy időre pihen a toll, vagy máris egy 
következő köteten gondolkodsz?
Újra a napló műfaja kerül előtér-
be. Ha minden igaz, év végére 
megjelenik harmadik naplókö-
tetem. Emellett van egy régebbi 
adósságom is: Szemes Péterrel, a 
zalaegerszegi Pannon Tükör egyik 
szerkesztőjével elhatároztuk, hogy 
egy négykezest írunk Péntek Imre 
életművéről. Én magam a költői 
pályafutását veszem górcső alá, míg 
Szemes Péter az életéről ír majd. 
Ez egy nagy adósság, a következő 
években kiemelten foglalkozom 
ezzel, egyelőre azonban „csak” 
boldog vagyok... 

Balog Zoltán miniszter köszöntőjéből
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Húsvéti készülődés minden korosztálynak
Programok március 20-tól 29-ig

schéda szilVia

Március 20. péntek
Szent Patrik-nap   
Múzeum Café
A rendezvényen fellép a Holdkő ír 
népzenei együttes.

Néma koszorúzás
11 óra Országzászló tér
A II. világháború székesfehérvári 
befejezésének évfordulójára és 
a háború áldozataira emlékezve 
néma koszorúzásra kerül sor a 
„Nyitott könyv” emlékműnél.

Alapfokú tojásfestő tanfolyam
Március 20. és 28. 16 óra Fehérvári 
Kézművesek Egyesületének Háza 
(Rác utca 27.)
Három alkalomból álló alapfokú 
tojásfestő tanfolyam.

Sándor–József-napi mulatozás
17 óra Halász Pince, Mór
A Nemcsak a húszéveseké a világ 
nyugdíjasklub Sándor–József-napi 
mulatós nosztalgia-délutánja.

Jógaóra
Március 20., 23. és 27. 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!

Életigen
Március 20., 21. 18 óra Művészetek 
Háza, Lila terem
Zsiga Attila lelkigondozó mentálhi-
giénés előadássorozata.

Gyereksarok
Bogyó és Babóca bábkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Megtekinthető: április 13-ig.

Szombati Matiné a múzeumban
Március. 21. 14 óra Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér
Egy frászt! – Rontás, szemmel ve-
rés és egyéb nyavalyák. Paréj Gabi 
kalauzol a Születés kiállításban.

Mesedélelőtt a könyvtárban
Március 21. 10 óra Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Gyermekkönyvtár
Papírszínházi előadással összekö-
tött kézműves-foglalkozásra várják 
a családokat.

Ringató foglalkozás
Március 21. 10.30 Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér
Horváth Irma tart foglalkozást a 
családoknak, ezúttal az anyukák 
mellé az édesapákat is várják!

Irány a Kincses sziget!
Március 21. 14.30 Hetedhét Játék-
múzeum
Izgalmas kalandban vehetnek 
részt a 8-12 éves gyerekek, akik 
Pierrot készülő társasjátékát 
tesztelhetik.

Az Alma Zenekar koncertje
Március 21. 15 és 17 óra Művésze-
tek Háza

Bábszínház
Március 22. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Holdfű színház műsora. Mi van 
a ládikóban? Magyar népmese-fel-
dolgozás Benedek Elek nyomán.

Angyalkert, Dedó, Napközis ovi
Március 24. 16.30 Hetedhét Játék-
múzeum
A kisdedóvás története Magyaror-
szágon. Harcsa Tiborné múzeum- 
alapító (Óvodamúzeum, Marton-
vásár) előadása.

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja
Március 25. 9 óra Mesterségek 
Háza, Rác u. 20.
A gyerekek kisebb csoportokban 
sajátíthatják el a népi kézműves-
ség fogásait, és minden alkalom-
mal egy-egy egyszerűbb tárgyat 
készítenek a kézműves mester 
segítségével, amit a foglalkozás 
végén hazavihetnek magukkal.

Tavaszi játszóház
Március 28. 10 óra Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Széna Téri Tag-
könyvtára
Húsvéti készülődés 10-12 óráig.

Szombati Matiné a múzeumban
Március 28. 14 óra Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér
Húsvéti készülődés Bodzsár 
Nórival.

Égen és földön
Március 29. 10 óra Koronás Park
Egész napos fergeteges kaland, 
melynek során megtudhatjuk, min 
törték a fejüket a középkor tudósai.

Szegény Tóbiás
Március 29. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Élőzenés bábelőadás.

Bach 330 – Székesfehérváron

Öt éve, egy New York-i csellista ötlete nyomán a világ számos városában utcaze-
néléssel emlékeznek Johann Sebastian Bach születésnapjára, „Bach in the Subways” 
(Bach az aluljárókban) elnevezéssel. Idén március 21-én, szombaton, Bach 330. 
születésnapján Székesfehérváron is is megünneplik ezt a jeles évfordulót. Nagysza-
bású, önszerveződő, önkéntes zenei megmozdulást szerveznek a város több pontján 
a mester emlékére. Muzsikálni fognak dalosok és zenészek, profik és amatőrök, 
együttesek és szólisták. 12.15-től a Kossuth udvarban, a Zenélő óránál a Hermann 
László Zeneiskola tanárai és diákjai koncerteznek. 14 órakor az Alba Plazában a 
Primavera Kórus és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ad elő Bach-műveket. Este 
19.30-kor a Szent Imre templomban a város orgonaművészei, orgonistái, énekesek 
és fúvósok adnak több órás koncertet, mely kihangosítással a Városház téren is hall-
ható lesz. Az utcai zenéléshez egész nap bárhol csatlakozhat bárki, aki kedvet érez 
hozzá. A New York-i Bach in The Subways honlapon már Székesfehérvár is kiemelt 
helyet, külön városi lapot kapott: http://bachinthesubways.com/events-szekesfe-
hervar.

Bin-Jip koncert
20 óra Vörösmarty Színház
Harcsa Veronika, Andrew J és 
Gyémánt Bálint közös munkájának 
eredményeként nemrég megszüle-
tett a Bin-Jip második nagylemeze, 
a Heavy, mellyel a zenekar a Vörös-
marty Színházba érkezik.

Retro party
22 óra Club Le Baron
Buli a ’80-as, ’90-es évek diszkóslá-
gereivel. Az este zenei felelősei: DJ 
Nyeste Mester és Gömbi. Sztárven-
dég: Zoltán Erika.

Március 21. szombat
Árpád-napi hagyományőrző talál-
kozó
11 óra Sóstó, Zöld tanya
Az egész napos programon egye-
bek mellett sétával, méhészeti 
szaktanácsadással, harci- és vise-
letbemutatóval, ékszerkészítéssel, 
íjásztatással és uzsonnával várják 
az érdeklődőket.

III. Mezőföld Virágai – Fejér Me-
gyei Szólótáncverseny
11 óra Táncház nagyterme (Malom 
u. 6.)
Az Alba Regia Táncegyesület 
felhívására közel hatvan produkció 
(egyéni és páros) jelentkezett. A 
gyermek-, ifjúsági- és felnőtt tánc-
csoportok táncosai négy korcso-
portban mutatkoznak be egyéni és 
páros kategóriában.

Vasiak találkozója
15.30 Videoton étterem
A Vasiak Baráti Körének évnyitó 
taggyűlése. Várják az érdeklődőket 
és a belépni szándékozókat.

Vértes 70
18 óra Csákberény-Várgesztes-Vér-
teskozma és környéke
Emléktúra a második világháborús 
hősökért.

Március 22. vasárnap
Megemlékezés
9.30 Rác utca 16.
A Székesfehérvári Szerb Nemze-
tiségi Önkormányzat által szer-
vezett, az 1945. március 22-én, 
a Palotavárosban lemészárolt 
tizenkét férfi tiszteletére tartandó 
megemlékezés. A megemlékezést 
követően gyászmisét tartanak a 
szerb ortodox templomban.

Nyitott előadások
18 óra Székesfehérvári református 
templom
Sorsdöntő előadássorozat a célrave-
zető élet fontosságáról, március 22-
25-ig. Előadó: Bódis Miklós lelkész.

Március 23. hétfő
XXII. Fejér Megyei KOR-TÁRS 
Nyugdíjas Ki mit tud?-gála
17 óra Vörösmarty Színház

Könyvbemutató
18 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna Téri Tagkönyvtára
Magony Imre 1543/Varkocs című 
könyvének bemutatója.

Március 24. kedd
Katolikus családi és hitéleti program
17 óra Fehérvári Civil Központ
Tornyai Gábor, az Öreghegyi 
Egyházközség plébánosának előa-
dása. A téma ezúttal: szabadnak 
szeretni.

Március 25. szerda
Tavaszi népszokások Lengyelor-
szágban
17 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Zsolt Utcai Tagkönyvtára
Szentgyörgyi Henryka és Borbély 
Imréné kötetlen beszélgetése.

Az Áron Nagy Lajos Művészetbarát 
Kör baráti összejövetele
17 óra Kossuth L. u. 14.
A Vörösmarty Társaság rendez-
vénye. Házigazda: Lakner József 
elnök.

A pusztítás könyve
17.30 Study Könyvesbolt
Dragomán György első regénye 
új kiadásban. A szerzővel Czinki 
Ferenc beszélget.
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Negyvenéves az IfiházMúzeumi rajzpályázat

A Szent István Király Múzeum „Kisbaba a 
családban” címmel rajzpályázatot hirdet 
a Születés – A gyermekáldás kultúrája 
című vendégkiállításához kapcsolódva. 
Várják óvodás és általános iskolás 
gyerekek munkáit, melyek készülhetnek 
bármilyen technikával (ceruza, toll, 
zsírkréta, stb.), kizárólag A/4-es méret-
ben. Az alkotásokat a tárlaton kiállítják. 
A legjobb munkákat zsűri segítségével 
választják ki. A díjazottak könyvjutalom-
ban részesülnek, valamint belépőt nyer-
nek családjuknak matinéfoglalkozásra, 
osztályuknak vagy csoportjuknak pedig 
múzeumpedagógiai foglalkozásra. A 
munkákhoz kérik mellékelni a rajz címét, 
a pályázó nevét, korát, elérhetőségét, 
intézményének nevét. Korcsoportok: 7 
éves korig, 8-12 éves korig. Témaja-
vaslatok: Milyen lenne, ha kistestvérem 
lenne? Mi kell egy kisbabának? Milyen 
anya pocakosan? Milyen a kisbaba? 
Hogy néz ki a családod?
Beküldési határidő: március 31. Cím: 
Szent István Király Múzeum, 8000 Szé-
kesfehérvár, Fő u. 6. Személyesen és 
postán is várják a rajzokat. A borítékra 
írják rá: RAJZPÁLYÁZAT. Kapcsolat: 
Paréj Gabriella (70 338 6169, parej.
gabriella@szikm.hu).  Információ: 
www.szikm.hu.

Március 26. csütörtök
Szerepkörök a házasságban és a 
családban
17.30 Szent István Művelődési Ház
Pálhegyi Ferenc pszichológus, 
emeritus professzor, családgondozó 
előadása.

Azért, aki vagy
18 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Budai Úti Tagkönyvtára
Schrenk Éva legújabb versesköteté-
nek bemutatója. Vendég: a szerző. 
Közreműködnek:
Szabóné Miklós Eszter és Jancsóné 
Gáspár Anikó.

Március 27. péntek
Népi kézműves alkotóházak és mű-
helygalériák II. országos hétvégéje
Március 27-29. Mesterségek Háza, 
Rác u. 20.
Az országos szakmai programso-
rozat részeként a M-ART Egyesület 
tagjai és a Művészetek Háza szak-
körvezetői tartanak foglalkozáso-
kat. Minden nap más-más műhely 
mutatkozik be.

2001: Űrodüsszeia
Március 27. és 28. 20 óra Barátság mozi
Feliratos amerikai sci-fi, 141 perc, 
1968. Szereplők: Keir Dullea, Gary 
Lockwood, Leonard Rossiter.

Március 28. szombat
3. Székesfehérvári Utazás- és Sza-
badidő-kiállítás
Március 28-29. 11 óra Hiemer Ren-
dezvényközpont
Két helyszínen, a bálteremben és a 
házasságkötő teremben közel ötven 
kiállító várja az érdeklődőket.

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

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

1. Megyei gyermekrajz- és irodalmi pályázat a víz világnapja 
alkalmából – ünnepi díjkiosztó és a kiállítás megnyitója
Március 20. péntek, Fejérvíz ZRt., nagyterem
(Királysor 3-15.)
• A kiállítás megnyitója, köszöntő: 10 óra 

A kiállítást megnyitja Kis István vezérigazgató.
• A pályázatok díjainak kiosztása: 10.15 

A díjakat a kiíró szervezetek vezetői adják át.
 
2. A Magyar Hidrológiai Társaság víz világnapi előadói ülése

 Március 20. péntek 13 óra, Fejérvíz ZRt., nagyterem
(Királysor 3-15.)
• Köszöntőt mond Tóth Sándor, az MHT Közép-dunántúli Szerveze-

tének elnöke
• Az 1965-ös dunai árvíz hidrológiája 

Előadó: Simonics László hidrológus
• Az árvíz(ek) elleni védekezés a Közép-Dunántúlon (1965-2015.) 

Előadó: Horváth Emil vízépítő mérnök 
Szervező: Szabó Péter MHT-titkár

 
3. Megyei víz világnapi vetélkedő 7. és 8. osztályos tanulóknak

Felsővárosi Általános Iskola
Március. 19. csütörtök 14 óra
Kiírás: iskoláknak e-mail-ben
Szervező: Kiss Angelika

 
4. Székesfehérvári önkormányzati óvodák rendezvénye

Ovis víz világnapi rendezvény, a rajpályázat kiállításának megnyitója
Március 20. 16 óra, Árpád Úti Óvoda
Szervező: Neubauer Jánosné és Zsoldos Andrea

 
5. I. Gátőrfutás a víz világnapja alkalmából

A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.
Március 22. vasárnap 9–12 óra
Szervező: KDT-VÍZIG és Magyar Hidrológiai Társaság (MHT), 
Zsoldos Andrea

 
6. Verses-mesés délután a könyvtárban

A víz világnapi irodalmi pályázat legjobbjainak előadása a Széna 
Téri Könyvtárban
Április 1. szerda 16 óra
Szervező: Széna Téri Könyvtár, FEJÉRVÍZ ZRT., KDT-VÍZIG

 
7. Megyei víz világnapi vetélkedő középiskolás tanulóknak

Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és Kollégium
Április 17. péntek
Kiírás: verseny@kodolanyi-kozepisk.hu
Szervező: Gőczéné Molnár Anikó

A víz világnapja
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A Szabadművelődés Háza jog-
elődjét, a Velinszky László Ifjú-
sági és Úttörőházat negyven éve, 
1975. március 23-án adták át. Az 
évforduló alkalmából március 16-
tól 23-ig ünnepi hetet rendeznek 
az intézményben.

Március 20. péntek
Dzsesszest
19 órától Albatrosz és Tritónus, 
majd filmvetítés (Pleszkán-Mo-
hai-Vörös Trió képek, visszate-
kintés)
21 órától Jazz-Gt – Muckshow – 
Muck Trio – Groupensax

Március 21. szombat
10.30 Levente Péter műsora
12–15 óra Játszóházak kint és 
bent az elmúlt évtizedek tábor- és 
játszóházvezetőivel
17 óra Ünnepi köszöntők, ünnep-
ség, faültetés, megemlékeznek 
Tóth Lászlóról, majd fényfestés 
és tavi installáció a MéhKasAu-
lával
20 óra Nosztalgiadiszkó Szabad-
kai Balázzsal. Vendég: DJ Fekecs 
Laci.

Március 22. vasárnap
11 óra Tóvirág – a Szabad Szín-
ház gyerekelőadása, Az Amatőr 
Színház 40 éves találkozója
15 óra Emlékezés a Csupor Folk 
Klubra és a Fiatal Dalosok Talál-
kozójára

Március 23. hétfő
17 óra A Nyugdíjas Ki mit tud? 
gálája a Vörösmarty Színházban

+ 1 bónusz: április 1. szerda 20 
óra Mohai Tamás Önállás című 
estje



18 2015. március 19.FehérVár rejtvény

Szöveg

Folytatjuk Székesfehérvár címerének elemzését. Városunk történelmében 
fontos szerepet játszott a vár, a várfal, hiszen számos alkalommal óvta meg az 
itt élőket az ellenséges támadásoktól, éppen ezért méltán emelték a koronázó 
város címerpajzsára. Múlt heti rejtvényünkben megfejthették, hogy címerünk-
ben mit szimbolizál a várfal és a rajta lévő kapu. A helyes válasz: FEHÉRVÁR 
KAPUJA MINDIG NYITVA ÁLLT A BECSÜLETES, TISZTESSÉGES SZÁNDÉ-
KÚ SZEMÉLYEKNEK, DE BEZÁRULT AZ ELLENSÉGESEN KÖZELEDŐK ÉS 
ZSARNOKOK ELŐTT

A városban, jelentőségének megfelelően, számos templom épült, de valamennyi 
közül legkiválóbb a Szent István által alapított királyi bazilika volt. A XII. szá-
zadban itt őrizték a koronázási jelvényeket, és a török időkig a magyar királyok 
koronázótemploma volt, amit számos uralkodónk végső nyughelyéül is választott. 
Prépostsága egyben királyi levéltár is volt, így a hazai írásbeliség műhelye, mely-
ből számos kiválóság került ki Ákos mestertől és Kálti Márktól Oláh Miklósig.
Rejtvényünkből megtudhatják, kinek ajánlotta első királyunk a templomot, és az 
melyik helyet foglalja el Fehérvár címerében.
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Kék hírek
Javuló mutatók
Kétnapos konferenciát szer-
vezett a Fejér Megyei Tűzoltó 
Szövetség és a tűzmegelőzési 
bizottság. A tanácskozás témái 
között volt a biztonságos 
fűtés, a szén-monoxid-mér-
gezések megelőzése valamint 
az önkéntes szerepvállalás. 
Dr. Bérczi László tűzoltó 
dandártábornok, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság tűzoltósági főfelügyelője 
úgy fogalmazott, több terü-
leten is fejlődést értek el az 
elmúlt időszakban. Kiemelte, 
hogy javult a mentésirányítás, 
lerövidült a kiérkezési idő, és 
a kéménytűzesetek száma is 
csökkent: míg 2012-ben 958 
ilyen esethez riasztották őket, 
addig ez a szám 2014-ben csak 
805 volt. Hozzátette azonban, 
hogy bár a szén-monoxid-mér-
gezés megelőzése területén is 
javult a statisztika, van még 
mit tenni. Magosi Lajos tűzol-
tó ezredes, a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője az igazgatóság és az 
önkéntes szervezetek együtt-
működéséről tartott előadást. 
A megyében az egyik elsőd-
leges cél, hogy a hivatásos és 
az önkéntes egységek egymás 
mellett, egymást erősítve 
tudjanak beavatkozni. Ennek 
a törekvésnek az egyik eleme 
a települési mentőcsoportok 
megalakítása.

Gyermekhalálper
Az igazságügyi orvosszakértők 
meghallgatásával folytatódott a 
tárgyalás. A másfél éves agárdi 
kisfiú halálát heveny keringési 
elégtelenség okozta, amihez 
Benjamin súlyos alultápláltsá-
ga és hiányállapota vezetett. 
Az eljárás pénteken folytató-
dik. A szülőket, a nagyszülőket 
és egy bioenergetikust különös 
kegyetlenséggel, tizenegyedik 
életévét be nem töltött személy 
sérelmére elkövetett emberö-
léssel vádolják.

Lánczky Jánosra emlékeztek
A székesfehérvári tűzoltóság 
egykori parancsnoka 1982. 
március 12-én hunyt el. Láncz-
ky János nevéhez fűződik a 
szervezett tűzvédelem kiala-
kítása. Bajtársai máig őrzik a 
kiváló szakember emlékét, és 
a Fehérvári Tűzoltó Egyesület 
szervezésében minden évben 
leróják kegyeletüket a Csutora 
temetőben lévő síremlékénél. 
Az idei koszorúzáson Östör 
Annamária önkormányzati 
képviselő is részt vett.

Varga Péter rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány a megyeházán tartott évértékelő tanács-
kozáson

Novák rita

Elkészültek azok a rendőrségi statisztikák, 
amelyek az elmúlt esztendő teljesítményét 
értékelik. A megyei főkapitány ennek kapcsán 
kitért a város kábítószerrel való fertőzöttségére 
is. Varga Péter ezredes cáfolja, hogy Székesfe-
hérvár a drog fővárosa lenne. Mindemellett az 
is kiderült, térségünkben jelentősen csökkent a 
bűncselekmények száma.

Véleményem szerint Székes-
fehérvár nem a drog fővárosa, 
Fejér megye átlagosan fertőzött e 
tekintetben. Kiemelten kezeljük a 
kábítószerrel kapcsolatos ügyeket. 
Tavaly több, mint kétszer annyi 
terjesztő – közel ötven – került 
rendőrkézre, mint korábban. Ez az 
intenzív rendőri tevékenységnek 
köszönhető. A dílerek felderítése az 
elsőszámú cél. Tudni kell azonban, 
hogy ezen ügyek nagy része látens 
bűncselekmény, hiszen feljelen-
tés elvétve érkezik csak hozzánk, 
ugyanakkor minden beérkező in-
formációt ellenőrzünk. Nagy szerep 
jut ebben a munkában a titkos in-
formációgyűjtésnek. Fehérváron az 
eredményes felderítések érdekében 
külön nyomozócsoport foglalkozik 
a kábítószerrel kapcsolatos bünte-
tőeljárások lefolytatásával, ennek 
eredménye a felderítések nagyobb 
volumene is.
Ki kell emelni a bűnmegelőzés 
szerepét is. Sokkal hangsúlyosab-
ban jelenünk meg a középisko-
lákban a korosztály fokozottabb 
védelme érdekében. Egyrészt 
az iskolarendőrök, másrészt a 
bűnmegelőzési tanácsadók azok, 
akik ebbe a leghatékonyabban 
be tudnak avatkozni, hiszen ők 
azok, akik a diákokkal nap mint 
nap találkoznak. A prevenciós 
tevékenység azonban nemcsak 
rendőri feladat, munkatársaink 
a családok, szülők segítségére is 
számítanak.
Rablások és betörések azonban ebben 
az esztendőben is voltak városunkban.
De jelentős mértékben csökkent 
a regisztrált bűncselekmények 
száma Fejér megyében és Szé-
kesfehérváron is 2014-ben az egy 
évvel korábbi adatokhoz képest! 
Nagy eredmény, hogy közel 
felére csökkent a rablások száma. 
Novemberben és decemberben 
nyolc olyan rablás történt, me-
lyeknek rövid időn belül elfogtuk 
a tetteseit. Székesfehérváron és 
Dunaújvárosban dohányboltok 
sérelmére követtek el fegyveres 
illetve felfegyverkezett rablásokat. 
Az elkövetőket több esetben is 
állampolgári segítséggel sikerült 
kézre keríteni, ezért a civilek és 
az elfogásban résztvevő egyenru-
hások jutalmat kaptak. 2014-ben 
nem történt olyan emberölés, amit 
ne tudtunk volna felderíteni. Ilyen 
eset volt például a dunaújvárosi és 
a polgárdi gyilkosság – mindkét 
helyszínen idős asszony vesztette 
életét – de elfogtuk azt a fehérvári 
férfit is, aki súlyosan megsebesí-
tette az egyik barátját, egy másikat 
pedig megölt. Az áldozat holtteste 
a lovasberényi kastély kertjéből 
került elő. Kevesebb betörés 
történt tavaly, mint korábban, és 
több sikeres felderítést is végez-

Székesfehérvár nem a drog fővárosa

tek a nyomozók. Székesfehérvá-
ron például elfogtunk egy olyan 
férfi, akit összesen hatvanhárom 
betöréssel gyanúsítottunk meg. 
A tolvaj többnyire a Vezér utcák 
környékén illetve az Öreghegyen 
tevékenykedett.
Hogyan értékeli a fehérvári rendőrök 
teljesítményét 2014-ben?
A szankcionáló rendőr képét egyre 
inkább a segítő, támogató egyenru-
hás képe váltja fel. Büszke vagyok 
a kollégákra, mert az itt dolgozó 
rendőrök szakmai alázattal és elhi-
vatottsággal végzik a munkájukat. 
Erősíteni szeretnénk az állampol-
gárokban, hogy értük dolgozunk. 
Több levelet is kaptam az elmúlt 
időszakban, melyekben megkö-
szönték az intézkedő rendőrök 
munkáját, udvariasságát, pedig az 
egyik levél íróját meg is bírságolták 
a kollégák.

2014. a közterületi jelenlét éve volt.
Júliusban elindult az úgynevezett 
19/24-es program, ami minden 
megyében, így Fejérben is lehetővé 
tette a fokozott közterületi szolgá-
latot. Ehhez megerősítő erőket a 
Készenléti Rendőrségtől is kap-
tunk. A program az idén is folytató-
dik. A látható rendőrség jegyében 
Székesfehérváron gyalogos és ke-
rékpáros szolgálatot is teljesítenek 
a rendőrök. Összegezve a Székes-
fehérvári Rendőrkapitányság és a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
ság rendőrszakmai szempontból 
eredményes évet zárt. Az Országos 
Rendőr-főkapitányság jóra értékelte 
a megye teljesítményét. Azonban 
tudjuk, hogy vannak olyan terüle-
tek, ahol javulnunk kell. Továbbra 
is a legfontosabb célunk az állam-
polgárok szubjektív közbiztonsá-
gérzetének folyamatos javítása.
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leFFelholcz Marietta

A  védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás körébe tartozik. A települési önkormányzatok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a védőnő a gyermekes családok rendelkezésére álljon. A 
területi védőnők fontos életszakaszoknál vannak jelen a család életében, így a várandósság alatt, 
az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, vagy amikor gyermekünk óvodába vagy 
iskolába készülődik. Az iskolai védőnők a 6-18 éveseket látják el, közreműködnek az előírt orvosi 
vizsgálatok, a szűrővizsgálatok, a védőoltások szervezésében és lebonyolításában is.

Miben segít a védőnő?

Húsvéti adománygyűjtés
leFFelholcz Marietta

Tavaszi adománygyűjtő akciót hirde-
tett az Öreghegyi Közösségi Ház. Az 
adományokat húsvét előtt az Ifjúság a 
Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú 
Egyesület juttatja el a rászoruló csalá-
doknak.

Östör Annamária, Öreghegy 
egyik önkormányzati képvi-
selője reményét fejezte ki, 
hogy a tavaszi adománygyűj-
tés is hasonló sikerrel zárul 
majd, mint az Erzsébet-napi 
gyűjtés. Kérnek mindenkit, 
hogy a háztartásban fölös-
legessé vált, de használható 

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

 Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal, 
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt! 

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS, 
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

LIFE Egészségcentrum Székesfehérvár, Huszár utca 2.
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

OCT diagnosztika, fájdalommentes LÉZERTERÁPIA
az újonnan megnyílt LIFE Szemészeti Centrumban!

Korszerű, világszínvonalú berendezések!

Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
Csatlakozzon hozzánk a -on is!

Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?
• elege van az allergiából?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia, mert

Akik március 27-ig jelentkeznek,
fájdalommentes műszeres és orvosi vizsgálatunkra,

azoknak 8.000 Ft helyett 4.000 Ft a konzultáció díja! 
AKCIÓ!

A kezelések hatékonysága kontroll vizsgálattal igazolható. 

• a járástávolsága meghosszabbodhat, a görcs és a fájdalom megszűnhet,
• a szédülése megszűnhet vagy csökkenhet,
• a koncentrációja, a memóriája jelentősen javulhat, 
• a szívtáji fájdalmai megszűnhetnek, 
• a közérzete, az életkedve, az általános állapota jelentősen javulhat,
• a vérnyomása csökkenhet, normalizálódhat,
• az ízületi, reumatikus panaszai enyhülhetnek. 

tárgyakkal, valamint tartós 
élelmiszerek felajánlásával 
segítsék a rászoruló csalá-
dokat, ezzel is szebbé téve a 
húsvétjukat. Nagy szükség 
van tartós élelmiszerekre, de 
természetesen örömmel és 
hálával fogadnak ruhanemű-
ket, könyveket, játékokat, 
háztartási gépeket, elektroni-
kai cikkeket és más hasznos 
tárgyakat. Az adományok az 
Öreghegyi Közösségi Házban 
március 29–ig reggel és este 
nyolc óra között adhatók át. 
Információt és bővebb fel-
világosítást a 22/303-366-os 
telefonszámon lehet kérni.

 Név Várandós Csecsemő, gyermek Telefon
 Tanácsadás helye tanácsadás ideje tanácsadás ideje
Kávási Katalin szerda: szerda: 22/501-356
Farkasvermi u. 40. 8.00-10.00 10.00-12.00
Takács Lászlóné csütörtök: kedd: 22/501-356
Farkasvermi u. 40 8.00-10.00 9.00-11.00
Simonné Korvin Márta kedd: kedd: 22/316-671
Mészöly G. u. 5. 9.00-11.00 13.00-15.00
Nida Anikó csütörtök: csütörtök: 22/316-671
Mészöly G. u. 5. 7.30-10.00 12.00-14.00
Béresné Makovi Rita hétfő: hétfő: 22/316-597
Berényi u. 30/B 8.00-10.00 10.00-12.00
Rodics Istvánné csütörtök: csütörtök: 22/316-597
Berényi u. 30/B 08.00-10.00 10.00-12.00
Temesiné Perjési Klára szerda: szerda: 22/316-597
Berényi u. 30/B 8.00-10.00 10.00-12.00
Szivákné Heilig Ilona csütörtök: csütörtök: 22/300-249
Fiskális u. 65. 8.00-10.00 14.00-16.00
Rusznákné Deák Erzsébet kedd: kedd: 22/300-249
Fiskális u. 65. 10.00-12.00 14.00-16.00
Horváthné Kerecsényi Györgyi szerda: szerda: 22/300-249
Fiskális u. 65. 10.00-12.00 14.00-16.00
Nagy Zoltánné csütörtök: csütörtök: 22/316-602
Sarló u. 25/A 8.00-10.00 10.00-12.00
Raduka Gyöngyi hétfő: hétfő: 22/316-602
Sarló u. 25/A 8.00-10.00 10.00-12.00
Balogh Eszter kedd: kedd: 22/316-602
Sarló u. 25/A 8.00-10.00 10.00-12.00

Borsos Györgyné csütörtök: csütörtök: 22/316-602
Sarló u. 25/A 8.00-10.00 10.00-12.00
dr. Nemesné Faddi Ildikó péntek: péntek: 22/316-602
Sarló u. 25/A 8.00-10.00 10.00-12.00
Békefiné Marosi Regina szerda: szerda: 22/316-713
Ybl M. ltp. 8.00-10.00 13.00-15.00
Kiss Krisztina péntek: csütörtök:  22/316-713
Ybl M. ltp. 10.00-12.00 12.00-14.00
Törzsök Nóra csütörtök: csütörtök: 22/317-403
Batthyány u. 12. 8.00-10.00 10.00-12.00
Hegedűs Judit hétfő: hétfő: 22/317-403
Batthyány u. 12. 8.00-10.00 10.00-12.00
Hockné Légrádi Ildikó szerda: szerda: 22/317-403
Batthyány u. 12. 8.00-10.00 10.00-12.00
Székely Éva hétfő: szerda: 22/317-408
Széchenyi u. 10. 8.00-10.00 10.00-12.00
Turáni-Kerkay Zita csütörtök: csütörtök: 22/317-408
Széchenyi u. 10. 8.00-10.00 10.00-12.00
Simon-Tóth Andrea kedd: kedd: 22/317-408
Széchenyi u. 10. 8.00-10.00 10.00-12.00
Szilvágyi Szilvia szerda: kedd: 22/317-408
Széchenyi u. 10. 8.00-10.00 8.00-10.00 
Cseh Ágnes szerda: szerda: 22/317-408
Széchenyi u. 10. 8.00-10.00 10.00-12.00
Kovácsné Bertók Zsuzsanna kedd: kedd: 22/316-596
Kelemen B. u. 39. 8.00-10.00 10.00-11.00
   12.00-13.00
Gödri Eszter csütörtök: csütörtök: 22/316-596
Kelemen B. u. 39. 8.00-10.00 10.00-11.00
   12.00-13.00
Kovácsné Simon Zsuzsa szerda: szerda: 22/316-596
Kelemen B. u. 39. 8.00-10.00 10.00-11.00
   12.00-13.00
Minárik Rita hétfő: hétfő: 22/300-249
Fiskális u. 65. 10.00-12.00 14.00-16.00
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Eddig háromszor, a most kidolgozott új 
rendszernek köszönhetően azonban már hatszor 
kell az újszülött gyermeket szűrésre vinni a 
védőnőhöz. A tervek szerint a program már 
tavasszal elindul, a védőnők és a háziorvosok 
már részt vettek egy továbbképzésen.

A végéhez közeledik az az uniós 
program, amelynek célja a kora 
gyermekkori szűrővizsgálatok haté-
konyabbá tétele, annak érdekében, 
hogy minél több gyermek esetében 
minél korábban észrevegyék a 
fejlődési rendellenességeket.

A védőnők kötelező képzésen vet-
tek részt, megismertették őket az 
új módszerrel, míg a házi gyermek-
orvosok önkéntes alapon vehettek 
részt a képzésen. De a szülőknek is 
lesz teendőjük! A program része a 
szülői kompetenciák fejlesztése is, 
hiszen létfontosságú, hogy az anya 
és az apa is tisztában legyen azzal, 
mit mikor kell figyelnie, mik azok a 
jelek, amelyek aggodalomra adnak 
okot, s melyek nem. A szülők ezért 
egy korszerű, minden fejlődési 
területre kiterjedő útmutatót kap-
nak majd a védőnőktől, így tudni 
fogják, miről kell beszámolniuk a 
szakembereknek.

Változott a szűrési rendszer 
Több vizsgálatra kell elvinni a gyermeket egyéves koráig 

A férfiak sem maradnak ki
Szűrőnapot szerveznek március 28-án

Hermann János főorvos szerint még mindig sok a szűretlen férfi, és kevesen veszik tudomásul, 
hogy a szűrés életet menthet

Krainhoffer Benett volt az idei év első székesfehérvári kisbabája. Hamarosan a harmadik 
státuszvizsgálat vár rá, amit még négy követ majd az új rendszernek köszönhetően.

látráNyi viktória

Az egészség a betegség megelőzésével 
kezdődik, ezt érdemes szem előtt tartani 
minden férfinak! A kor előrehaladtával 
egyre több lesz a panasz. Negyvenéves 
kor fölött legalább kétévente érdemes a 
háziorvostól személyre szabott vizsgálato-
kat kérni. A szűrővizsgálat gyakran életet 
menthet. Székesfehérváron rendszeresen 
hirdetnek nyílt szűrőnapokat az erősebbik 
nem képviselői számára is. Legköze-
lebb március 28-án invitálják az urakat 
szűrésre.

A magyar férfiak általában keve-
sebbet foglalkoznak egészségük-
kel, mint asszonyaik, miközben 
egy alattomos, hosszú ideig 
tünetmentes betegség, a prosz-
tatarák veszélye ott leselkedik a 
fejük felett.
„Talán az urak hajlamosabbak meg-
feledkezni arról, hogy az egészség 
érték, amire folyamatosan figyelni 
kell. A város önkormányzata ezért 

Egy-egy úgynevezett státuszvizsgálat 
során a babáknál figyelik a súly-
gyarapodást, a teljes testhosszt. A 
látását és hallását is vizsgálják. De 
fontos a külső ingerek által kiváltott 
reakciója is.

Tudta-e?

Szégyenlősek a férfiak. Névtelen 
tanácsadófórumokra érkező levelek, 
kérdések tömege tanúsítja, hogy a 
férfiak tán még a nőknél is kíno-
sabbnak érzik a genitális testrészeik 
orvosi vizsgálatát, restellik, ha ilyen 
jellegű problémájuk akad. A prosztata 
végbél felől történő tapintása (RDV) 
nem fájdalmas ugyan, de kellemetlen, 
ezért sokan inkább hanyagolják a 
vizsgálatot.

Március 28-án, szombaton 8 és 13 óra között rendezik meg férfiak részére a 
szűrőnapot, melynek helyszíne a Család- és Nővédelmi Központ (Várkörút 8). 
Itt három szakorvos – Dr. Botos Árpád, Dr. Hermann János és Dr. Barabás Tamás 
– prosztataszűrésre várja előzetes bejelentkezés alapján azokat az ötven év 
feletti férfiakat, akik eddig nem vettek részt szűrővizsgálatokon, vagy az utolsó 
részvételük óta eltelt legalább 2-3 év. Várják a negyvenedik évüket betöltött 
férfiakat is, akiknek családjában előfordult prosztatadaganat, vagy bármilyen 
prosztatamegbetegedés. Emellett a helyszínen ingyenes vércukorszint-, kolesz-
terinszint- és vérnyomásmérés is lesz a Humán Szolgáltató Intézet szakemberei-
nek közreműködésével.

Regisztrálni március 23. és március 
26. között lehet. Ebben az időszakban 
8 és 16 óra között hívható a 70/380 
9512-es telefonszám, amin a szűrésre 
előjegyzést lehet kérni.

„A szülők is kapnak egy kérdőívet 
otthonukban, mellé egy segédanyagot, 
ami alapján az egészséges fejlődési 
mintához kell hasonlítaniuk saját 
gyermeküket, hogy kiderüljön, milyen 
szinten tart. Az anyukák és apukák 
válaszolnak a kérdésekre, és amikor 
mi a státuszvizsgálatokat csináljuk, a 
két megfigyelést összehasonlítjuk, és 

ez alapján tudjuk majd eldönteni, hogy 
fejlesztésre szorul-e a gyermek, vagy 
pedig minden rendben, egészséges, jó 
úton halad a fejlődése.” – mondta kér-
désünkre Raduka Gyöngyi védőnő. 
Hozzátette: szerinte a módszer 
változása könnyíteni fogja a védő-
nők munkáját, főleg, ha felépül az 
az informatikai háttér, amit ígértek 

hozzá. Hiszen az közvetlen össze-
köttetést jelentene az orvosokkal, 
így jelezni tudnák nekik a prob-
lémát, a háziorvos pedig egyből 
tovább tudná küldeni a megfelelő 
vizsgálatokra, ha szükségét látja a 
gyermek megfelelő ellátásához.
A statisztikák is a módszer beve-
zetését indokolják, évente ugyanis 
mintegy ötezer olyan csecsemő szü-
letik, aki korai fejlesztésre szorul.
„Biztos, hogy a három és hat hónapos 
kor közötti időszak fejlődésneuroló-
giai szempontból nagyon lényeges. 
Nem mindegy, hogy négy hónaposan 
kezdenek el valakinél neuroterápiás 
kezelést vagy hat hónaposan, amikor 
már nagyon feltűnő a laikus szülőnek 
is, hogy például a gyerek nem fordul 
meg, és valami komolyabb probléma is 
lehet.” – vélekedett a témával kap-
csolatban Dr. Simon Gábor, a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Ok-
tatókórház Újszülött-, Csecsemő- és 
Gyermekosztályának vezetője. 
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is szervez kifejezetten férfiak szá-
mára szóló szűrőnapokat. Évente 
több alkalommal is megszólítjuk a 

fehérvári férfiakat. Legközelebb 
március 28-án lesz alkalmuk arra, 
hogy részt vegyenek szűrővizsgá-
laton.” – mondta el lapunknak 
Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok.
Dr. Hermann János urológus 
szakorvos fontosnak tartja, hogy 
a férfiak figyelmét felhívják a 
szűrővizsgálatok jelentőségére. 
„Fizikális vizsgálat nélkül nem le-
het prosztatarákot diagnosztizálni.” 
– emelte ki Dr. Hermann János 
főorvos arra a kérdésre, hogy 

mire számíthatnak a férfiak a 
szűrővizsgálat során. Az ujj-
begyből nyert vérből meg lehet 
ugyan állapítani a PSH-értéket, 
de ez valójában csak tájékoztató 
vizsgálat lehet. Diagnosztikai 
pontossággal az elváltozásokat 
megállapítani kizárólag fizikális, 
illetve ultrahangos vizsgálattal 
lehet. „Még mindig sok a szűretlen 
férfi. A terápiás palettán lépegetve 
előre bizonyos vagyok, hogy az 
ember fog győzni, mivel az eredmé-
nyeink a prosztatarák visszaszo-
rítására tett erőfeszítéseink terén 
évről-évre egyre biztatóbbak.” – 
mondta el a szakorvos.
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 Vakler lajos

Húsvét ünnepére készül a keresztény világ

A bugaci módon készült sonkának különleges ízvilága van

A parasztsonka igazi csemege

A barka is a húsvét jelképe

A húsvét ünnepe egybeesik a tavaszi napéj- 
egyenlőség idején tartott termékenységi 
ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az 
újjászületés. A 325. évi niceai zsinaton úgy 
határoztak, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget 
(március 21.) követő holdtölte utáni első va-
sárnap legyen húsvét vasárnapja. Ez a vasárnap 
tehát mindig csak március 22-e és április 25-e 
között lehet. 

Húsvétkor ünnepli a keresztény-
ség Jézus Krisztus feltámadását. 
A húsvét a legrégibb keresztény 
ünnep, és egyúttal a legjelentősebb 
is az egyházi ünnepek sorában. Egy 
héttel korábban, virágvasárnapon 
arról emlékezik meg az egyház, 
hogy Krisztus pálmaágakat lengető 
tömeg éljenzése mellett bevonult 
Jeruzsálembe. A nagycsütörtök 
vagy zöldcsütörtök Krisztusnak az 
Olajfák hegyén történt elfogatását 
idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek 
Krisztus halálra ítélésének, megos-
torozásának és kereszthalálának a 
napja. Nagyszombat este körmene-
tekkel emlékezik meg a keresztény 
világ arra, hogy Jézus, amiként azt 
előre megmondta, harmadnap, 
azaz húsvét vasárnap hajnalán fel-
támad. Húsvét hétfőn ünnepelnek 
a közösségek, a locsolás szokása a 
víz megtisztító és termékenységet 
erősítő erejébe vetett hiten alapul. 
Valódi ünnep ez az egész keresz-
tény világban.
A húsvéthoz szervesen kapcsolódik 
a terített asztal is. Ilyenkor minde-
nütt előkerül a legszebb teríték, s 
az asztalról nem hiányozhat a hús-
véti sonka sem. Ez a népszokások 
szerint állandó elem, a kulináris 

élvezetek csúcsa. Érdemes körül-
nézni a Kárpát-medencében és 
azon is túl, hogy miként készül ez 
a finomság, amit húsvétkor jóízűen 
elfogyasztunk.
Hazánkban elsősorban a paraszt-
sonka kerül az asztalra. A magyar 
sonka régi hagyományokra épül. 
Ezeknek alapja a gondos sózás, pá-
colás és persze a füstölés. A sertés 
combjának és esetleg lapockájá-

nak ily módon történő tartósítása 
a magyar parasztság évszázados 
tradíciója. Legelterjedtebb felhasz-
nálási módja a húsvéti főtt sonka, 
ami nagy odafigyelés és gondos 
elkészítés esetén különleges finom-
ság, hiszen szaftos sonkát nyújt a 
tojás mellé. Számos helyen nyersen 
is fogyasztják az ünnepen, illetve 
egyéb ételek ízesítésére (sonkás 
tészta, káposzta, bab) is felhasznál-
ják. A magyar parasztsonka egyik 
legnagyobb értéke és erénye az 
eltarthatóság, hiszen egykoron nem 
voltak hűtőszekrények, a napjaink-
ban megszokott hűtési lehetőségek. 
Így aztán a nagy melegek beálltáig 
a padláson őrizték, később a hűvös 
kamrában tartották a sonkát.
Az érdekesség kedvéért tekintsünk 
ki Európába, hogy másutt miként 
készítették és készítik ezt a tradici-
onális finomságot!
Franciaországban a baszkföldi 
kikötővárosról nevezték el a bayon-
ne-i sonkát. Készítésének eredete 
a római időkig nyúlik vissza, de 
maradtak írásos anyagok a XI. szá-
zadból is. Ezt a fajta sonkát szabad 
levegőn szárítják, így garantálják 
a hús minőségének megőrzését. A 
manapság használt technikák nem 
változtak a régihez képest. Októ-
bertől február végéig szabadban 
füstölik, majd paprikában forgatják 
meg a terméket, és általában 9-10 
hónapos szárítás után fogyasztják.
Európában talán a leghíresebb az 
itáliai prosciutto. A pármai sonka 
különleges minőségét elkészítési 
módja szavatolja. A nagy, 12-13 
kilós friss sonka legalább 12 hóna-
pig tartó pácolásához viszonylag 
kevés sót használnak, nitrátok 
és fűszerek nélkül, így a magyar 
parasztsonkánál kicsit édesebb lesz 
a hús. De így is az olasz konyha 
favoritjaként vonult be a gasztronó-
mia lexikonába.

A Kárpát-medence szláv népei a 
sonkát általában a magyar recept 
alapján készítik, Dalmáciában 
azonban a híres dalmatinski pršut, 
a dalmát sonka már füstöléssel 
és tengeri levegőn való szárítással 
készül.
A magyar házi sonka készítésé-
nek legfontosabb folyamata a 
pácolás. A pácolás közvetlenül 
a sózást követi. A gyakorlott 
hentesek mindig ügyelnek arra, 
hogy a páclé állandóan ellepje a 

húst. Többek között azért teszik 
ezt, mert a pácolás időtartamának 
növelésével arányosan intenzí-
vebb íze lesz a terméknek. A húst 
három-négy naponta minden-
képpen meg kell mozgatni vagy 
forgatni a páclében, mert így a 
lé mindig egyenletesen járja át a 
sonkát. A kisebb, vékonyabb hús-
félék természetesen kevesebb időt 
igényelnek. A leghosszabb ideig a 
sertés hátsó combját kell pácolni. 
Magyarországon tájanként külön-
féle sonkapácokkal tartósítják a 
különleges élelmiszert.
A Dél-Dunántúlon például ka-
kukkfű, fenyőmag, koriander, 
mustármag és majoránna is kerül 
a páclébe. Ezeket két liter vízben 
felforralják, öt percig főzik, majd 
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A választék bőséges, az árak elfogadhatóak

A festőket is megihleti a sonka, ahogy Újházy Ferencet, aki 1870-ben festette meg Asztali 
csendélet sonkával című festményét

A nyúl a termékenység szimbóluma a húsvéti 
kultúrkörben 

lehűlése után hozzáöntik a sózótt 
léhez.
Kelet-Magyarországon az úgyneve-
zett magyar módra készített sonká-
hoz egészen másfajta pác készül: 
egy sonkához fél kiló sót, egy kanál 
magyarborsot, szegfűborsot, kori-
andert, majoránnát, dupla annyi 
fenyőmagot és salétromot, majd 
négy-öt babérlevelet és egy fej vö-
röshagymát bő vízben felforralnak, 
majd kihűtve ráöntik a sonkára. A 
lének egészen el kell lepnie a son-
kát, és arra is vigyázni kell, hogy 
mindig a felső, bőrös felével legyen 
a páclében. Napjában többször 
megforgatják, és négy hétig benne 
hagyják. Ezután a szokások szerint 
füstre kerül.
A Szeged környéki sonka hason-
lóan készül, azzal a különbséggel, 
hogy a sonkát még frissen, melegen 
sóval és a fűszerekkel bedörzsölik. 
Ezt követően egy kis teknőbe szoro-
san egymás mellé teszik a sonká-
kat, és minden nap megforgatják. 
Egy hónap múltán füstre kerül, s 
ha elkészült, fahamuval bedörzsöl-
ve száraz, szellős helyre teszik.
Magyarország észak-nyugati részén 
az úgynevezett prágai módra készül 
a sonka. Semmi mást nem használ-
nak hozzá, mint sót és salétromot. 
Először bedörzsölik, majd hideg 
sós páccal lefedik úgy, hogy a lé 
egészen ellepje. Naponta forgatják, 
és négy-öt hétig tartják a lében. 
Kivétele után tiszta, hideg vízben 
áztatják, a vizet többször cserélve, 
hogy a sonka elveszítse fölösleges 
sótartalmát. Szárazra törlik, egy 
napig szárítják, majd gyenge füstön 
lassan megfüstölik.
A bugaci sonka, amely méltán 
kedvelt hazánkban, a legegysze-
rűbb recept alapján készül. Nem 
kell hozzá más, mint fél kiló só, 
három dkg egész bors, egy nagy fej 
hagyma és egy evőkanál borókabo-
gyó. A sonka megformázása után a 
sóval bedörzsölik, majd két napig 
hűvös helyen lefedve tárolják. A 
harmadik nap a fűszerekkel felfor-
ralt vizet ráöntik a húsra. Hűvös 
helyen egy hónapig pácolják, 
háromnaponta forgatva, egy napig 

szárítják, majd mindössze öt-hat 
napig hideg füstön füstölik.
Az ünnepi asztalról nem hiányozhat 
a húsvéti hidegtál. Alapja természete-
sen a sonka, amit hazánkban a lehető 
legegyszerűbben készítenek el: páclé-
ben vagy hideg vízben puhára főzik, 
leöblítik, és máris kész a finomság.
Manapság azonban a főtt sonkát 
gyakran kiegészítik főtt-füstölt 

csülökkel, szalonkocsonyával, ke-
mény tojással, s jár hozzá frissen 
reszelt torma, amely lehet ecetes 
és tejszínes is, fiatal hagyma, snid-
ling vagy hónapos retek. Tálalása 
egyszerű: a húsféléket tetszés és 
ízlés szerint egy tálra helyezzük, 
külön tányérra tesszük a meg-
hámozott, cikkekre vágott főtt 
tojásokat és a tavaszi zöld féléket 
illetve a tormát.
Mostanság igen népszerű a sonkás 
töltött tojás is. A recept szerint 
öt tojáshoz vagdalt főtt sonkát te-
szünk, apróra vágott petrezselyem-
zöldet, csipetnyi sóval és borssal 
fűszerezzük, egy evőkanál tejszínt 
és ketchupot adunk hozzá, két evő-
kanál vajjal összekeverjük, majd 
visszatöltjük az elkészített masszát 
a főtt tojásokba.
Az ünnep jelképei közé tartozik a 
barka, a bárány, a nyúl és a tojás.
A barkának különleges gyógyerőt 
tulajdonítottak eleink. Ha a családi 
tűzhelybe dobták, megóvta a házat 
a bajoktól, lenyelve pedig gyógy-
szerként hatott.
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. 
Eredete a Bibliában keresendő. A 
húsvéti bárány Jézust is jelképezi. 
A Bibliában Krisztus előképe volt 
az a bárány, amit a zsidók Egyip-
tomból való kimenetelük alkal-
mával ettek, és amit nap mint nap 
feláldoztak a jeruzsálemi templom 
oltárán. Az Újtestamentumban Jé-
zus Krisztus az emberiség megvál-
tására jött a földre, „Krisztus a mi 
bárányunk”, „aki megáldoztatott 
érettünk.”

A másik húsvéti jelkép a nyúl. Meg-
jelenésének magyarázatát homály 
fedi máig is. Egyes vélemények 
szerint a termékenység szimbóluma. 
A nyúl és a tojás ősi kapcsolata a 
kutatók szerint germán istennők 
legendájában keresendő. A tojás 
az élet újjászületésének, a termé-
kenységnek legősibb jelképe, az 
élettelenből az élőbe való átmenet 

rejtélyét jelképezi. A tojások színe-
zése, díszítése régi korokra nyúlik 
vissza. A leggyakrabban használt 
szín a piros, melynek védőerőt tu-
lajdonítottak. Más feltevések szerint 
a szín Krisztus vérét jelképezi. Ma-
gyarországon a festett, díszített tojás 
ajándékozása elsősorban a húsvéti 
locsolkodáshoz kapcsolódik. A 
díszített tojások festésének formái, a 
minták elrendezése tájegységenként 
változott. 
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Marosvásárhelytől a Penna Regia díjig
schéda szilVia

Volt egyszer egy marosvásárhelyi lány, aki egy 
napon párjával kézen fogva felkerekedett, hogy 
meglátogassa Várpalotán élő rokonait. A kiruc-
canásból hosszas magyarországi tartózkodás 
lett, olyannyira, hogy mára ebből a lányból el-
ismert fehérvári médiaszemélyiség vált. Közel 
két évtizedes tevékenységét az elmúlt hetekben 
rangos díjakkal is jutalmazták. Kozma Ágnes, a 
Vörösmarty Rádió szerkesztő-műsorvezetője, 
a Fehérvár Médiacentrum munkatársa március 
7-én a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
kitüntetését vehette át a Pákozdi Katonai Em-
lékparkban. A Székesfehérvár önkormányzata 
által alapított Penna Regia díjat pedig március 
13-án vehette át kolléganőnk, hiszen idén az ő 
munkáját jutalmazta a város a sajtó képviselői-
nek járó elismeréssel.

Marosvásárhelyről indultál. Hogy 
jutottál el a fehérvári médiáig?
Azt vallom, hogy igenis vannak 
véletlenek. Az akkori párommal tu-
lajdonképpen egy kis kalandos útra 
indultunk, hogy a születésnapomat 
megünnepeljük az itteni roko-
naimmal. De valahogy itt ragad-
tunk. Nem volt akkor még igazán 
kiforrott elképzelésünk arról, hogy 
mivé szeretnénk kinőni magunkat, 
hiszen kis zöldfülűek voltunk, de 
megtaláltuk a helyünket. Egy idő 
után láttuk, hogy nem Várpalota 
vagy Pétfürdő lesz számunkra a 
jövő. Aztán adódott egy lehetőség, 
így Fehérvárra kerülve elkezdtem 
az akkor induló rádióban dolgozni. 
Bepillantást nyerhettem a média vi-
lágába, de valójában nem szerettem 
volna akkor még rádiózni. Gye-
rekorvos, szemész vagy biológia 
szakos tanár szerettem volna lenni. 
Ezek voltak az álmaim, de mégis 
valahogy ez a lehetőség adódott. 
Természetesen örömmel fogadtam 
a felajánlást, hogy kipróbáljam a 
rádiózást. Akkor még nem volt 
szakirányú végzettségem sem. 
Belekóstoltam, megszerettem, 
elvégeztem a főiskolát, és röviddel 
utána rögtön jött a Vörösmarty Rá-
dió, ahol most már lassan huszadik 
évemet töltöm.
A Vörösmarty Rádió kezdeteinél már 
ott voltál. Hogyan tudtátok elindítani 
és felépíteni?
Eleinte nagyon nehéz volt. Először 
a szó szoros értelmében rendet 
kellett tenni a szerkesztőségben. 
Söprögettünk, porszívóztunk, 
elrendeztük a papírokat. Nem 
tudtuk, hogyan kell működtetni 
a pultokat, így technikust kellett 
keresni, fel kellett építeni egy 
stábot. Hírszerkesztőt, riportert 
kellett keresni, majd felvettük a 
kapcsolatot a különféle szervekkel, 
intézményekkel. Aztán elkezd-
tek jönni a meghívók a különféle 
eseményekre. Virágh Ildikó akkori 
főszerkesztőnek voltak elképzelé-
sei, hiszen ő tapasztalt rádiós volt 
akkor is, és voltak tanácsadóink a 
Kodolányi János Főiskola kommu-
nikáció szakáról. Mozaikszerűen 
építettük fel a rádiót. Elindítottuk 
az egész struktúrát, és folyamato-
san csiszoltuk.
Édesanyád sokáig a Magyar Rádió 
marosvásárhelyi főszerkesztőjeként 
tevékenykedett, tehát ő is szakmabeli. 
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Mit szólt ahhoz, hogy a nyomdokaiba 
léptél?
Nagyon örült. Egyszer az akkori 
rádióból felhívtuk élő adásban, és 
kapcsoltuk őt. A marosvásárhelyi 
rádiózás legfontosabb kritériuma-
iról kérdeztem. Ő profin válaszolt, 
majd a végén megkérdezte, hogy 
valami tréfának volt-e az áldoza-
ta. Akkor elmondtam neki, hogy 
rádióban dolgozom. Boldog volt, 
és azóta is ő a világ leghűségesebb 
hallgatója.
Kritikus füllel hallgat?
Miután interneten is elérhető a 
rádió, mindig meghallgat. Nagyon 
élvezi ezeket a beszélgetéseket. Ő 
nagyon profi rádiós volt, és nagyon 
örülök, ha elmondja az építő jel-
legű véleményét, dicséretét.
Mit szóltál a feladathoz annak idején, 
amikor a Médiacentrumhoz csatlakoz-
tál, és megkaptad az Esti beszélgetések 
című műsort a rádióban?
Azt megelőzően zömmel szerkesz-
tő-riporterként, hírszerkesztőként, 
ügyeletes riporterként dolgoztam, 
és voltak magazinműsoraim is. 
Szerteágazó volt a napi tevékeny-
ségem, teljesen más jellegű munka 
volt. Majd kaptam egy műsorsávot, 
amit minden este nyolctól tízig ki 
kell tölteni kétszer ötven perccel, 
hétvégén ismétléssel. Bevallom, 
nagyon megijedtem, mert ismerem 
az emberek szokásait. Többnyire 

este már tévézünk, vacsorázunk, 
gyermekeket rendezünk, nekem 
pedig a feladatom az volt, hogy 
hallgatottságot hozzak. De azt 
hiszem, sikerült megoldanom a 
feladatot. Tavaly február óta jó 
hallgatottsággal fut a műsor. Ezt a 
műfajt nagyon megszerettem, mert 
amúgy kíváncsiskodó típus vagyok. 
Nem is tudom, hol tartok már az 
interjúalanyok számát tekintve, de 
azt hiszem, az ezret is elértem.
Mi alapján válogatod a beszélgetőpart-
nereidet?
Figyelem a heti aktualitásokat, ese-
ményeket a városban, a megyében 
és országosan is, de érdekelnek a 
nagyvilágban előforduló témák is. 
Ha érdekes személyiséget találok, 
azonnal felveszem vele a kapcsola-
tot. Így Zalaegerszegtől Miskolcon 
át Szegedig sok helyről jöttek már 
hozzám vendégek. Hihetetlen 
érdekes szakmákkal, hivatások-
kal volt szerencsém ilyen módon 
találkozni. De itt vannak a belső 
ismeretségi körök, oktatási intéz-
mények, művelődési központok, 
sportesemények is. Mindig lehet 
találni valakit, aki mások számára 
is érdekes lehet.
Mindig mindenre, mindenkihez van 
kérdésed?
Úgy tűnik, ez egy istenadta tehet-
ség. Maximalista vagyok, sok időt 
töltök azzal, hogy az adott interjú-

alanyból vagy szakmából felké-
szüljek, hiszen a riporternek nem 
az a dolga, hogy mindent tudjon, 
hanem hogy érdeklődjön, és amit 
megtudott, azt átadja a hallgató-
ságnak, nézőknek, olvasóknak. 
Ha élesben beszélgetek valakivel, 
és véletlenül leáll a beszélgetés 
fonala valami miatt, akkor is hir-
telen beugranak újabb kérdések. 
Nem tudom honnan, de rögtön 
jönnek a vésztartalékok, és már 
gördül is tovább a beszélgetés. 
Persze ez interjúalany-függő is.
Ezek szerint soha nem fogysz ki az 
ötletekből.
Ötletem nagyon sok van, és azon 
dolgozom, hogy mindig valami 
újat vigyek bele. Ez az a műfaj, 
amiben elég nehéz megújulni. 
Megpróbálom minden beszélge-
tőtársamat más-más oldalról meg-
közelíteni. Külön egyéniségként 
szeretnék mindenkit bemutatni. 
Meg kell találni az utat minden-
kihez.
A megújult Vörösmarty Rádióban 
milyen új feladatok elé nézel?
A műsor tartalmi részét továbbra 
is meghatározhatom. Én döntöm 
el, hogy kit hívok meg és hogy 
építem fel a műsort, de a koráb-
biakhoz képest egy kicsit szellő-
sebbé tesszük. Időnként megsza-
kítjuk zenékkel, ajánlókkal, így 
kicsit fiatalosabbá, lendületeseb-
bé válhat a napi két óra.
Műsort vezetsz, iskolában tanítasz, 
és a munkád elismeréséül most már 
több rangos díjjal is büszkélkedhetsz. 
Hogy érnek az ilyen elismerések?
Többek között jutalmaztak már 
Fejér Megye Sajtódíjával, Fejér 
Megye Gazdaságáért díjjal, 
2009-ben a Fejér Megyei Príma 
díj egyik különdíjasa voltam. 
Kaptam már számos oklevelet is, 
és most a város egyik legnagyobb 
elismerésével büszkélkedhetek. 
Az elismerés mindig meghat. Az 
ember nem a díjakért dolgozik, 
de jólesik. Egyszer Jordán Tamás 
járt nálam, aki azt mondta, hogy 
az embernek szüksége van arra, 
hogy visszajelzést kapjon, mert 
ha például egy színész felmegy 
a színpadra, és taps nélkül jön 
le, a szíve megszakad. Engem 
nem tapsol meg senki, vagy ha 
mégis, akkor nem hallom, mert 
a rádiókészülék előtt ül. Viszont 
nagyon jó, ha van valamiféle 
visszajelzés. Tehát szükség van az 
elismerésekre, amiket ezúton is 
hálásan köszönök a városnak és a 
hallgatóknak.
Téged ismerve tudom, hogy lép-
ten-nyomon a következő vendégen 
jár az eszed. Hogyan próbálsz meg 
néha mégis kikapcsolódni?
Amikor az utcán megyek, akkor 
is mindenben a lehetőségeket ke-
resem. Ha nem keresem, akkor is 
meglátom. Ez sajnos nem mindig 
jó, mert néha a lazítás kárára is 
mehet. Miután tényleg ennyire 
megszállottja vagyok ennek a hi-
vatásnak, ez nem könnyű. De egy 
jó könyvvel, egy-egy jó sorozattal, 
egy kis wellness-szel azért ki 
tudok néha kapcsolni, és persze a 
hazautazásokat is mindig várom.



25közéleti hetilap FehérVárKözélet

Közösségben mozogni jó!
Cél a fogyatékkal élő diákok sportolási lehetőségeinek bővítése

A Fodisz országos rendezvényeiről nem hiányoznak az Arany János Iskola tanulói sem

Heiter DáviD tamás

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidő-
sport Szövetsége együttműködő partnereivel 
arra törekszik, hogy a fogyatékos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű diákok körében is 
minél szélesebb körben elterjedjen az igény a 
mozgásra és az egészségesebb életvitelre. Erről 
szólt a szerdai szakmai megbeszélés az Arany 
János iskolában. 

Szabó László, a FODISZ elnöke 
elmondta, hogy a megyei szövetsé-
geik szervezésében járják végig az 
országot, hiszen bővülési folyamat-
ban vannak, és minél több tapasz-
talatot szeretnének szerezni annak 
érdekében, hogy több fogyatékkal 
élő diákot meg tudjanak mozgatni 
és különféle sportokba be tudja-
nak vonni. Szavai szerint vannak 
az országban olyan területek, ahol 
nem egyszerű az ez irányú munka 
megszervezése, de Fejér megyében 
kifejezetten jó a helyzet, hiszen Szé-
kesfehérváron és Dunaújvárosban 
is elhivatott kollégák dolgoznak. A 
szakmai megbeszélés éppen ezért 
arról szólt, hogyan tudják ezt a 
munkát még tovább fejleszteni. Sza-
vai szerint a cél az, hogy mindenki 
megértse: közösségben mozogni jó!
Az Arany János iskola központi 
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szerepet kíván betölteni a sport 
területén is, hogy országos rendez-
vényeket is le tudjon bonyolítani. 
Mint Bartyik Mihályné intézmény-
vezető mondja, sok rendezvényt 
szerveznek önerőből illetve az 
önkormányzat és a KLIK segítsé-
gével, de a FODISZ, mint országos 
szervezet támogatásával munkájuk 
egyszerűbbé válhat.
Székesfehérvár önkormányzatát 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok képviselte a meg-
beszélésen. Kérdésünkre elmondta, 
hogy városunk nagy hangsúlyt 
fektet az esélyegyenlőségre, hiszen 
a fogyatékkal élő fiatalok számos 
kulturális és sportrendezvényen 
részt vesznek, de minden területen 
lehet még javítani, vannak kiak-
názatlan lehetőségek. A sportolási 
lehetőségek pedig fontos, megha-
tározó sikerélményt jelenthetnek 
a diákoknak. Kiemelte, hogy a 
kölcsönös tapasztalatcsere során el-
ismerték Székesfehérvár munkáját, 
amit ezen a területen végez.
A Fodisz minden megyeszékhelyen 
tart szakmai egyeztető fórumot 
ezekben a hónapokban azokkal a 
szakemberekkel, intézményekkel, 
önkormányzatokkal, akik a fogyaté-
kos diákok sportjával foglalkoznak.
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Mi a Versünnep? Közösségformálás, tehetséggondozás és a versek szeretete.

látráNyi viktória

Több mint harminc lelkes fiatal jelentkezett a 
VI. Fehérvári Versünnepre. Az irodalomkedvelő 
diákok ezúttal is a Szent István Művelődési 
Házban állhatnak a „világot jelentő” deszkákra, 
és szavalhatják el kiválasztott verseiket. A 
március 28-i elődöntőt követően az is eldől 
majd, hogy kik jutnak tovább a döntőbe. 

Idén immáron hatodik alkalommal 
versenghetnek egymással az iroda-
lomkedvelő fiatalok, hiszen a Fehér-
vár Médiacentrum a Székesfehérvári 
Egyházmegyével, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatával, a Szent István Művelődési 
Házzal és a Vörösmarty Színházzal 
együttműködve ismét Fehérvári Vers- 
ünnepet szervez. A programsorozat 
fővédnöke Spányi Antal megyés 
püspök valamint Cser-Palkovics 
András polgármester. Az utolsó pil-
lanat meghozta a jelentkezők kedvét, 
a határidő közeledtével a fiatalok vál-
lalkozó kedve megerősödött, és egyre 
több nevezés futott be a Fehérvár 
Médiacentrumhoz.

Kezdődik a Versünnep!
Nyilvános elődöntő március 28-án
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Tipp

Március 28-án a helyszínen is nyomon követhetik az eseményeket. A VI. Fehérvári 
Versünnep elődöntője 10 órakor kezdődik a Szent István Művelődési Házban.

A VI. Fehérvári Versünnep zsűrijének 
elnöke ezúttal is Kubik Anna Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas, Érdemes Mű-
vész. A zsűri tagjai: Závodszky Noémi 
színművész, a Vörösmarty Színház 
tagja, Varga Sándor újságíró, Bobory 
Zoltán költő valamint a Székesfehér-
vári Egyházmegye képviseletében 
Tornyai Gábor plébános.

Kövesse nyomon a versenyt a prog-
ram hivatalos honlapján, a  
www.versunnep.hu oldalon!

Számos ismerős névvel is találkoz-
hatunk majd a tehetségkutatón. 
A nagy múltú verseny a város és a 

elődöntőt közvetíti felvételről. A 
megmérettetéshez az idei évben is 
mentorprogrammal csatlakozik a 
Vörösmarty Színház. Azok a fiata-
lok, akik bekerülnek a döntőbe, a 
felkészülés során avatott előadómű-
vészektől konkrét, az iskolai 
oktatási folyamatban nem megta-
pasztalható gyakorlati tanácsokat 
kapnak a választott vers értelme-
zéséhez és tolmácsolásához. Az 
immáron hatodszor megrendezésre 
kerülő megmérettetésre a diákok 
két verssel jelentkezhettek. A ver-
seny két fordulóból, a válogatóból 
és a döntőből áll.

térség egyik jelentős tehetséggon-
dozó, értékközvetítő programja. 
Feltehetőleg idén sem lesz könnyű 
helyzetben a zsűri, hiszen a koráb-
bi évek bebizonyították már, hogy 
jól felkészült versenyzők érkeznek 
a Versünnepre.
A Fehérvár Televízió a teljes 
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Névjegy

Angyal-Csóra Renáta
fitneszedző, életmód-tanácsadó
Mottó: Stronger than yesterday
Végzettség: Hot iron instruktor, Iron 
box trainer, Pilatesoktató, szemé-
lyi edző, SMR System-szakértő, 
FMS-szakértő, táplálkozási tanácsadó.

Fussunk Renivel!

Március 20-án, pénteken 16:30-ra 
egy közös futásra vár mindenkit Reni a 
Halesz parkba. Alapos közös bemelegí-
tés után mindenki annyit fut, amennyi 
jól esik!

Diákolimpia: kiosztották az érmeket

Nő, anya, sportoló, edző
A tóvárosi rét göröngyei sem akadályozhatták a mezei futókat

Reni nemcsak mondja, mit kell csinálni, maga is keményen edz

A városi diákolimpiai versenysorozatok döntői-
ben kiderült, kik képviselhetik Székesfehérvárt 
a megyei vagy akár országos döntőkben. Eheti 
számunkban az általános iskolák eredményei 
közül válogattunk.

Kosárlabda
Lányok
III. korcsoport
1. Tóvárosi 2. Vizivárosi 3. Ciszter 4. 
Bory.
IV. korcsoport
1. Hétvezér 2. Tóvárosi 3. Ciszter, 
Vasvári.
Fiúk
III. korcsoport
1. Ciszter 2. Széna téri 3. Tóvárosi.
IV. korcsoport
1. Tóvárosi 2. Tóparti 3. Ciszter 4. 
Széna téri.

Röplabda
Lányok
III. korcsoport
1. Felsővárosi 2. Vörösmarty 3. István 
Király 4. Munkácsy
IV. korcsoport
1. Felsővárosi 2. Vörösmarty 3. Munká-
csy 4. Ciszter
Fiúk
III. korcsoport
1. Felsővárosi 2. Tóvárosi 3. Munkácsy 
4. Széna Téri

Mostantól kéthetente Angyal-Csóra Renáta 
látja el a Fehérvár magazin olvasóit élet-
módtanácsokkal. Reni – mert a legtöbben 
így ismerik – tizenkét éven keresztül kaja-
kozott, ma két kisgyermek édesanyja, aki 
hetente több, mint kétszáz embert mozgat 
meg edzőtermében.

Mióta játszik fontos szerepet az 
életedben a sport?
Kilencéves korom óta, akkor 
kezdtem kajakozni. Elég jól ment, 
két magyar bajnoki címet is 
nyertem, legutóbb harmincévesen 
álltam dobogón.
Hogyan került az életedbe a fitnesz?
2008-ban láttam egy hot iron-os 
plakátot, amin volt egy mondat, 
amire minden nő „bukik”: 24 óra 
utózsírégető hatás! Azonnal el-
kezdtem edzésre járni, ott voltam 
minden órán, és rájöttem, edző is 
lehetnék.
És akkor edző lettél…
2010-ben tartottam az első órá-
mat. A célom pedig az volt, hogy 

Jó kis küzdelmet hozott a IV. korcsoport 
kosárdöntője: Tóvárosi-Tóparti 88-75
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Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu
www.facebook.com/rgymhu

minél több emberrel megismer-
tessem a mozgás örömét. Mivel 
szülőként és nőként nagyon fon-
tos számomra az egészség, erre 
próbálom felhívni a vendégeim 
figyelmét is.
De te nem csak edzést tartasz, mert 
akármikor nálad jártam, a vendége-
iddel mindig szóba került az étkezés 
is, sőt többször is láttam, hogy tőled 
vitték a lányok az ebédet. Ennyire 
fontos a komplex „kiszolgálás”?
A kaja nagyon fontos! Ha nem 
figyelünk oda a táplálkozásra, 
akkor az edzés hatékonysága a 
nullához közelít.
A Fehérvár magazin olvasói mire 
számíthatnak tőled kéthetente?
Táplálkozási tippeket minden 
alkalommal kapnak a kedves 
olvasók. De ízelítőt adok majd 
a különböző mozgásformákból. 
Mint anya, számomra fontos, 
hogy már időben megszeressék a 
gyerekek a sportolást, a mozgást, 
így lesz gyereksarok is. A lényeg, 
hogy minél több mozogni szerető, 
egészséges fehérvárival találkoz-
zunk a jövőben, akár nálam, akár 
a különböző parkokban.

IV. korcsoport
1. Felsővárosi 2. Munkácsy 3. Tóvárosi 
4. Kossuth

Labdarúgás
II. korcsoport
1. Felsővárosi 2. Tóvárosi 3. Teleki 4. 
Németh László 5. Hétvezér 6. Vörös-
marty.

Mezei futó diákolimpia
Lányok:
II. korcsoport:
1. Fein Jázmin 2. Siklósi Zsófia 3. 
Dobák Panna
III. korcsoport:
1. Szarka Luca 2. Ribek Adrienn 3. Kiss Borbála
IV. korcsoport:
1. Punk Adrienn 2. Mátó Sára 3. Kole-
szár Zsófia

Fiúk:
II. korcsoport:
1. Polyák Imre 2. Bese Marcell 3. Tasná-
di Ádám
III. korcsoport:
1. Horváth Bálint 2. Fehér Márton 3. 
Belegrai Dániel
IV. korcsoport:
1. Málics Péter 2. Csokász Nikolasz 3. 
Bárány Péter
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Középszakasz: egyelőre semmi változás
somos ZoltáN

Botladozás, egyensúlyvesztés, avagy egy szimbolikus kép az idei Albáról

Góbi Henrik cserét jelez – de mindenkit nem cserélhet le...

Hazai pályán, majd idegenben is kikapott a 
TLI-Alba Fehérvár a kosárlabda-bajnokság 
középszakaszában. Az edzőváltás sem segített 
tehát, a zsinórban ötödször vesztő együttes távol 
van a  rájátszástól.

Egy héttel ezelőtt azt írtuk, óvatosan 
kell bánni a történelmi statisztikák 
citálásával a TLI-Alba Fehérvár kap-
csán, mert ebben a szezonban sajnos 
sok korábbi jó szezon mutatóját alul-
múlta a csapat. Bárcsak ne jött volna 
be ez a pesszimizmus! De hiába hitte 
mindenki, hogy a Fehérvártól koráb-
ban mindig vereséget szenvedő Sze-
ged már csak a hagyomány miatt is ki 
fog kapni a Vodafone Sportcentrum-
ban, a középszakasz első mérkőzésén 
nem a múlt, hanem a jelen tendenciái 
érvényesültek. Ahogy előzőleg tíz al-
kalommal, ezúttal is úgy kapott ki az 
Alba, hogy a végén két kosárnyinál 
nagyobb különbség nem volt a csapa-
tok között. És az sem újdonság, hogy 
hiába vezet tíznél többel az Alba, a 
rettentő szellős védekezéssel felse-
gíti ellenfelét. A meccs hajrájában 
ráadásul a szekeret húzó légiósok is 
büntetőket hibáztak, így újabb hazai 
vereség lett a vége. Ezúttal 93-90-re 
nyertek a vendégek.
Nehéz megbarátkozni a ténnyel, 
hogy a Kaposvár, a Pécs, a Szom-
bathely, a Kecskemét után a Szeged 
is győzni tudott abban a csarnok-
ban, ahol évtizedek óta bravúrnak 
számít még a nagycsapatoktól is, ha 
nem kapnak ki. „Dobtunk kilencven 
pontot, kiosztottunk tizennyolc gól-
passzt, ezek a számok mutatják, nem 
a támadójátékkal van gondunk. De 
amíg védekezésben hiába gyakorolunk, 
mert a meccseken elkövetjük ugyan-
azokat a fegyelmezetlenségeket, addig 
az ilyen lelkes, a hibáinkat kihasználó 
ellenfelek elviszik a pontokat.” – adott 
diagnózist a fő problémáról Góbi 
Henrik a meccs után.
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Akinek nagyon nehéz dolga van, hi-
szen komolyabb vezetőedzői tapasz-
talat nélkül, a szezon legfontosabb 
időszakában kellene sikerre vezetnie 
(értsd: rájátszásba juttatnia) egy men-
tálisan nem túl jó állapotban lévő csa-
patot. Ráadásul Góbi „Ricsi” egyedül 
dolgozik, bár korábban ígértek mellé 
segítőt, akinek főleg edzéseken lenne 
fontos szerepe. Információink szerint 
Farkas Sándor, az Albacomp siker-
korszakának aranykovács mestere 
megnézett pár tréninget, és adhat 
tanácsokat Góbinak, de a hétköznapi 
munkában egyelőre a vezetőedző 
nem kapott társat.
A vereséggel szinte beláthatatlan 
távolságba került a rájátszástól az 

Alba. Persze nem matematikailag, 
hiszen a nyolcmeccses középsza-
kasz előtt úgy számoltunk, két 
vereség fér bele, ha el akarja érni 
a csapat a hetedik vagy nyolcadik 
helyet. De immár idegenben kellene 
bravúrt elérni. Erre az első alka-
lom szerda este Szombathelyen 
volt lehetősége a Fehérvárnak. És 
tényleg volt! A nyolcadik percben 
a jó támadásokat vezető, és ekkor 
még a palánkját jól védő Alba 
tizennégy ponttal vezetett a dobó-
formáját nem találó Falco ellen. 
Korai szakasza volt a meccsnek, 
de reménykedtünk, hogy sikerül 
elbizonytalanítani a hazaiakat, akik 
a Savaria Arénában mindig pont-
erősen támadnak, ám védekezésük 
nem az igazi. A támaszt ezúttal 
a büntetővonalon találták meg a 
szombathelyiek, az első negyed-
ben húsz pontjukból tizenkettőt 
személyi hiba után dobtak. Azaz 
próbált keményen védekezni az 
Alba… Sajnos el is olvadt a koráb-
bi nagy előny, mert elvesztette a 
fonalat az addig Kalve és Kromah 
pontjaira építő vendégcsapat. De 
jött Csorvási, és miután egy pontra 
felzárkózott a Falco, egymaga hetet 
szerezve ismét szellősebbé tette az 
állást. Várható volt, hogy a tripla- 
vonal mögül próbálja megnyerni 
a meccset a Szombathely, hiszen 
két fordulóval korábban a fehér-
vári csarnokban is elsüllyesztettek 
tizennégy hármast. Most azonban 
ez a fegyver nem annyira sült el, így 
szenvedtek, de zárkóztak a hazaiak. 
Perl és Váradi révén ismét két fiatal 
magyarral vitték végbe a fordítást 
még az első félidőben, de a szünetig 
csak minimális előnyt szerzett a 
Falco. Igaz, ez is fájó volt az említett 
jó fehérvári kezdés, a tizennégy 
pontos előny után.
Úgy tűnt, az öltözőben összekapták 
magukat Juhosék, mert a térfél-
cserét követően ismét magukhoz 

ragadták a kezdeményezést. Supola, 
Kromah és Kalve kosaraival egy 
7-0-s rohammal nyitottak, a vasiak 
délszláv különítménye, Majstorovic, 
Martinic és Krstanovic kellett hozzá, 
hogy tapadjon a továbbra is sok 
büntetőt dobó Falco. Az Albában 
ezen a meccsen volt a leghalványabb 
az eddig mindig remeklő Mitchell, 
Tóth Péter ellenben, ha kicsit késve 
is, de „beszállt”.  Ő és Simon Balázs 
tettek róla, hogy az utolsó negyed 
előtt fehérvári előnyt mutasson az 
eredményjelző (79-76).
A szezont jól ismerők persze fel-
tették a kérdést, mi lesz, ha megint 
szoros végjátékba futnak bele a 
csapatok – nos, az lett, ami eddig 
mindig. A negyedik negyedben 
nehezebben indult be a pontterme-
lés, ami kedvezett az előnyben lévő 
vendégcsapatnak, de hiába 86-81 
ide, majd hiába dobott triplát három 
perccel a vége előtt Kromah – a 
hazaiak mindenre tudtak válaszolni. 
Ekkor ők csináltak 7-0-át, és ezzel 
végleg átvették a vezetést, mondani 
sem kell, az utolsó percekben. Meg-
ismétlődött az is, amit a Szeged el-
len nehéz volt elhinni: kapott esélyt 
az Alba, hiszen Kromah és Mitchell 
is büntetőzhetett négypontos hát-
rányban, de mindketten kihagytak 
egyet. Az ellenfél nem tette meg 
ezt a szívességet, ráadásul az utolsó 
szalmaszálba kapaszkodó Fehérvár 
időkérése után Kromah vonalra 
lépett, vagyis visszaadta a labdát a 
hazaiaknak. Így aztán elkönyvelhet-
tük az „ezredik” bután, végjátékban 
elvesztett meccset. A sportban nincs 
„ha”, ezért felesleges számolgatni, 
hol tartana a csapat, ha ezeknek 
csak töredékét megnyeri. Aligha 
véletlen, hogy nem sikerül. A 100-
96-os vereség azt jelenti, akkor van 
valós esély a rájátszásra, ha minden 
további meccsét megnyeri az Alba 
a középszakaszban. Jövő szerdán a 
Pécs lesz az ellenfél hazai pályán.



29közéleti hetilap FehérVárSPort

kaiser tamás

Feczesin az MTK után a Ligakupában is betalált, a 93. percben büntetőből döntötte el a Debrecen elleni meccset

Az aranygól még nem született meg
NémetH ZoltáN

A listavezető Videoton a második MTK 1-0-s 
legyőzésével kilenc pontra növelte előnyét az 
OTP-bank Ligában. A meccset eldöntő találat 
Feczesin Róbert nevéhez fűződik. A csatár óva 
int attól, hogy az első számú üldöző legyőzése 
után a szurkolók már bajnokként tekintsenek 
a Vidire.

Több meghatározó játékosát, 
Nikolics Nemanját, Juhász Rolan-
dot és Sándor Györgyöt is nélkü-
lözte a listavezető az MTK-hoz tett 
látogatásakor, ám a csapat így is 
hozni tudta a rangadót. A győztes 
találat a bajnokságban mindössze 
másodszor kezdő Feczesin Róbert 
nevéhez fűződik. A csatár ugyan-
akkor nem tekint aranyérmet érő 
találatként a 78. percben fejelt 
góljára.
„Aranygólnak nem nevezném, ma-
radjunk a mérkőzést eldöntő gólnál. 
Aranygólról azért nem szerencsés be-
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Feczesin: Ez a fejes három pontot ért, bajnoki címet egyelőre nem

A Ligakupa negyeddöntőjének első meccsén a Videoton a  
DVSC-Teva otthonában lépett pályára. A találkozón Andó- 
Szabó játékvezető négy büntetőt is befújt, ezek közül hármat 
az első félidőben. A fehérvári gárda már a 10. percben meg-
szerezte a vezetést, Ivanovszkit Morozov buktatta a tizenha-
toson belül, a büntetőt Álvarez lőtte a debreceni kapuba. A 
31. percben ismét büntetőhöz jutott a Vidi, ezúttal Oliveira 
beadása érte Morozov kezét. A 11-est most Ivanovszki végezte 
el, aki a bal felső sarokba vágta a labdát, 0-2!

A büntetők meccsén a 37. percben jött a harmadik tizenegyes, 
ezúttal a hazaiak javára. Egy debreceni beadás után Szakály 
fejese Hefflert találta arcon, a játékvezető pedig óriási meg-
lepetésre kezezés miatt büntetőt ítélt. A labda mögé Mihelič 
állt, és magabiztosan lőtte a hálóba a vendéglátók szépítő 
találatát.

A DVSC kisebb hullámvölgy után a hajrát igyekezett meg-
nyomni, az erőfeszítések a 89. percben hoztak eredményt: 
egy jó kiugratás után Jovanović Sidibe elé tálalt, akinek 

Debrecenben kezdődik
a rájátszás

Győzelemmel zárta az 
alapszakaszt a Fehérvár KC. 
A női kézilabda NB I 22. 
fordulójában 26-24-re győz-
ték le a Mosonmagyaróvár 
együttesét. Az FKC majd az 
ötödik helyért zajló ráját-
szásban, a középházban 
folytatja, bár Bakó Botond 
vezetőedző szerint, ha van 
igazság, és mindenki be-
tartja a szabályokat, akkor 
csapata ott van az elődöntő-
ben. (Mint emlékezhetünk, 
az Érd úgy szerzett Fehérvá-
ron két pontot, hogy Kovács 
Anna annak ellenére lépett 
pályára, hogy az azt meg-
előző találkozón piros lapot 
kapott).

„Ez a csapat négyben van. 

Persze csak akkor, hogyha a 
szabályok mindenkire egyfor-
mán vonatkoznak. Ha egyes 
csapatokra – pozitív vagy 
negatív értelemben – nem 
ugyanazok a szabályok vonat-
koznak, akkor nem vagyunk 
négyben! De még egyszer 
mondom, a szabályokat és 
a versenykiírást figyelembe 
véve, a Fehérvár négy között 
van! Most azonban a szö-
vetség korrektségén múlik, 
hogy valóban ott leszünk-e. 
Azt gondolom, nem lehet 
szó nélkül elmenni amellett, 
hogy ez a csapat ebben a 
szezonban mit kibírt és átélt 
– gondolok itt a betegségekre, 
sérülésekre és egyéb hiányzá-
sokra – többször is erőn felül 
teljesített.”
Ezzel együtt a Fehérvár KC 
sajnos minden bizonnyal 
a középházban marad. De 
legalább küzdhet az ötödik 
helyért, amely a Siófok 
váci vereségének és az Érd 
várható Magyar Kupa-ér-
mének köszönhetően jó 
eséllyel EHF-Kupa indulást 
ér majd. Ezzel kapcso-
latban Tilinger Tamara a 
Mosonmagyaróvár elleni 
találkozó után a következőt 
mondta: „Arra készülünk, 
hogy mind a hat meccset 
megnyerjük a rájátszásban. 
Ezzel szeretnénk bizo-
nyítani magunknak és a 
szurkolóknak, hogy igenis 
jó csapat vagyunk!” Az FKC 
április 11-én Debrecenben 
kezdi meg a rájátszást.
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Mayer Szabina hét gólt dobott szom-
baton

szélni, mert vár ránk még tíz mérkőzés 
a bajnokságban. Minden egyes meccsre 
koncentrálnunk kell, csak a csapat előtt 
álló összecsapásra szabad figyelni, így 
haladhatunk lépésről-lépésre a célunk 
felé.”
Az MTK elleni siker is csupán egy 
lépés volt tehát. Feczesin Róbert 
szerint ezt a bizonyos lépést egyál-
talán nem volt könnyű megtenni.
„Egy nagyon jó MTK-val találkoztunk, 
mely teljes létszámban, majd ember-
hátrányban is nagyon szervezetten 
védekezett. Az egész második félidőben 
gyakorlatilag az az egy helyzetünk 
volt, amit szerencsére gólra tudtam 
váltani. Megmondom őszintén, nem 
ilyen meccsre számítottam. Úgy érzem, 
ha nem lett volna a kiállítás, akkor 
valamivel több helyzet alakult volna ki 
előttünk is, no meg az MTK is nagyobb 
súlyt fektetett volna a támadások-
ra. Ezzel együtt egy olyan riválist 
győztünk le, mely emberhátrányban is 
próbált veszélyesen futballozni.”

A Videoton a bajnokság mellett a 
Magyar Kupában és a Ligakupában 
is érdekelt, a cél itt is hasonló, mint 
a pontvadászatban.
„Természetesen a bajnokság megnye-
rése a legfontosabb. Az aranyérem, 
a Bajnokok Ligájában való indulás 
lehetősége minden játékosnak óriási 
motiváció. De a másik két sorozat is 
nagyon fontos nekünk, úgy viszonyu-
lunk hozzá, hogy minden sorozatban, 
ahol rajthoz állunk, próbálunk a lehető 
legjobb eredménnyel zárni.”
Feczesin Róbertre és társaira 
Felcsúton vár a következő nagy 
feladat: a Vidi március 21-én 14 
órától a Puskás FC vendége lesz. 
A megyei rangadót a Down-szind-
róma világnapján rendezik meg, 
ennek alkalmából 22 Down-szind-
rómás gyermek kíséri majd be a 
játékosokat a Pancho Aréna gyep-
szőnyegére. (Bővebben erről lapunk 
3. oldalán olvashat Heiter Dávid 
kollégánk tollából!)

Ligakupa: Vidi-siker a büntetők meccsén
nem okozott gondot az üres kapuba passzolnia. Ezzel 
azonban még nem volt vége a meccsnek! A 91. percben egy 
jobb oldali beadás után Feczesin fejelt, Verpecz bravúrral 
védett, a kipattanó azonban Pajac elé került, akinek a 
lábát Jovanović rúgta el, újabb büntető! A negyedik tizen-
egyest Feczesin magabiztosan vágta a kapuba, a Vidi így 
3-2-re nyert, előnnyel várhatja az április 21-i, fehérvári 
visszavágót.

Ligakupa-negyeddöntő, első mérkőzés
DVSC-TEVA – Videoton FC 2-3 (1-2)

Videoton FC: Horváth – Brachi, Vinícius, Fejes, Maréval – Luijckx 
(Trebotić 52.), Simon – Álvarez (Pajac 46.), Oliveira (Kovács 
72.), Heffler – Ivanovszki (Feczesin 79.)

Gólszerző: Mihelič (37., büntetőből), Sidibe (89.) illetve Ál-
varez (10., büntetőből), Ivanovszki (31., büntetőből), Feczesin 
(93., büntetőből).
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„Az atlétikában az elvégzett munka
a tied, senki sem veheti el tőled!”

Babos Rita huszonkét magyar bajnoki címet nyert. Ma már az edzősködés tölti ki idejét. 

„A világ legboldogabb bronzérmese”

NémetH ZoltáN

somos ZoltáN

A tavalyi év egyik legemlékezetesebb fehérvári 
sportsikerét számomra az atlétikai országos 
bajnokság hozta. Elfogult vagyok, nem vitás, de 
nincs felemelőbb, mint amikor egy másfél esztendőn 
át súlyos sérüléssel bajlódó sportoló összeszorított 
foggal megküzd a rá váró feladattal. De még inkább 
megküzd magával, saját teljesítőképességével. Ba-
bos Rita megküzdött. Achillesín-sérülése miatt más-
fél évet kihagyva, a felkészülést pokoli fájdalommal 
végigcsinálva bronzérmes lett magasugrásban. 
Számomra nem volt kérdés: egy igazi SPORTEMBER. 
Így, nagybetűvel.

Talán kevesen tudják, hogy a magyar 
atlétika huszonkétszeres bajnoknője kez-
detekben egészen más sportágban próbálta 
ki magát.
Bármilyen furcsán is hangzik, én a 
mozgást a néptánccal kezdtem hétéves 
koromban, mellette kézilabdáztam és 
kosárlabdáztam. Aztán egyszer egy 
csapatbajnokság miatt bekerültem az 
atlétákhoz, ahol rögtön országos bajno-
ki címet nyertem, ezzel pedig ott is ra-
gadtam. Édesapám atléta volt, de soha 
nem erőltette, hogy kövessem az ő 
pályáját, hagyta, hogy én találjam meg 
a saját utamat. Gyerekként igyekeztem 
mindent kipróbálni, ami megtetszett 
vagy érdekelt, végül kisebb-nagyobb 
kanyarokkal kikötöttem az atlétikánál.
Ez a bizonyos első bajnoki cím mekkora 
szerepet játszott a döntésedben?
Egy gyereknek mindig nagyobb az 
önérzete, a csapatsportokban sokszor 
belefutottam abba, hogy hiába éreztem 
úgy, hogy én mindent megtettem. Ha 
nincs mellettem egy jó csapat, akkor 
hiába az erőfeszítésem. Az atlétika 
viszont arról szól, hogy ami munkát 
elvégzek, az az enyém, abból én táplál-
kozom, az elért sikerek az én sikereim. 
Ezek az érzések erősítettek meg abban, 
hogy ez az a sportág, melyben hosszú 
távon el tudom képzelni magam.
A fő számod a hármasugrás volt, de tá-
volban és magason is rengeteg szép sikert 
értél el. Miért pont ezeket a szakágakat 
választottad?
Ez az évek során folyamatosan 
változott. Azon a bizonyos első csa-
patbajnokságon egy serdülő távolug-
rócsapatban szerepeltem, és rögtön 
aranyérmesek lettünk. Egy évvel ké-
sőbb szintén távolugrásban megnyer-
tem a Diákolimpiát, majd kipróbáltam 
a hétpróbát, amivel kiszélesedett a 
paletta. Bejöttek a dobószámok, a 
sprintek, de a legfontosabb hozadéka 
mégis a magasugrás volt. Edzőim-

Tévé, tele sporttal

Sportcsatornát is indít az MTVA, 
a hírek szerint nyártól. Nem azért 
írom, mert a témához kapcsolódva 
csatlakoznék a nemzeti hírcsatornát 
érintő kritikaáradathoz, elvégre olyat 
kritizálni, amit még nem látunk, nem 
ildomos. Persze most sokan legyinte-
nek az átalakított főadón tapasztalt 
bakiparádé kapcsán, hogy minek ide 
még sport is – de mint sportrajongó és 
sportriporter, én nem teszem. Bármi-
lyen lesz ugyanis a humán erőforrás 
a sportcsatornán (azért erről még pár 
szót később), a sport szerencsére az a 
műfaj, amely eladja magát. Feltételezve, 
hogy a kép rendben lesz (és ezt azért 
mégis csak elvárhatjuk egy, a főadónál 
hosszabb előkészítéssel létrehozandó 
sporttévétől), csak oda kell kapcsolni a 
helyszínre, és élvezni a látványt. Ver-
senyt, sportolókat, közönséget, színeket. 
Ahol küzdelem zajlik, nem fordulhat 
elő, hogy le kell keverni az adást, mert 
nem hallani a hangot. Persze nem baj, 
ha focit ígérnek, akkor nem cselgáncsra 
kapcsolnak, de ennyi bizalom kijár így 
hónapokkal előre. Ami pedig a megszó-
lalókat illeti, van olyan rutinos kom-
mentátor állomány Magyarországon, 
hogy összehozható belőle egy erős bázis 
a vélhetően első számúnak tervezett 
hazai sportcsatornára. Az más kérdés, 
hogy amíg világ a világ, a sportripor-
terek jó beköpéseiért hálás közönség 
ugyanakkora hévvel szidja őket, ha nem 
tetszik, amit mondanak. Nehéz szakma 
ez, higgyék el! A szurkolói elfogultság 
besorolja a kommentátort is egyik vagy 
másik oldalra, ha két csapat játszik, és 
a túlinformált riporter pont annyira 
idegesíti a nézőt, mint a semmit sem 
mondó. De akárhogy is, nem a mikro-
fon mögött ülő ember a főszereplő, és 
ha a nemzeti sportadón ígért rengeteg, 
eddig ritkábban látott sportág tényleg 
mind képernyőre kerül, az se baj, ha a 
hang úgy jön össze, mint Pozsonyból 
pár napja. Csak egy fontos részletre 
figyeljenek: a lila szín egy sportadón 
biztos zavarni fogja a fradistákat!

Sportműsor
Az a jó egy olyan eseménydús sport-
szerdában, ami lapzártánk előtt tör-
tént, hogy a lapzárta utánra is bőven 
jut belőle – de nem az újságba, hanem 
a Fehérvár TV-be. Így aztán csütörtö-
kön a Vidi büntetőkkel teli debreceni 
győzelmét nézhetik meg, pénteken 
a kosarasok szombathelyi kalandjait 
– izgalmas program főműsoridőben. 
A szombat este sem kalandfilmet, 
hanem focimeccset hoz: Puskás 
FC–Videoton pikáns párosításban. 
Felvezetőképp is felfogható a Tóth 
Balázzsal készült stúdióbeszélgetés, 
hiszen a középpályás a Vidiből került 
Felcsútra, személye (is) összeköti a 
két csapatot. Pénteken és szombaton 
látható a Fehérvári beszélgetésekben. 
Ebben a műsorban lesz még sportos 
vendég, a jövő héten Szabó Krisztián 
sakknagymester mellett a jelenlegi 
móri alpolgármester, korábbi NB I-es 
focibíró, Arany Tamás is mesél pálya-
futása érdekes kanyarjairól. 
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mel évekig erre fektettük a nagyobb 
hangsúlyt, majd érdekes módon újra 
egy csapatbajnokság hozott változást. 
Elindultunk egy versenyen a hármas- 
ugró csapattal, ahol aranyjelvényes 
szintet ugrottam. Kellett pár év, míg 
összecsiszolódtak az ugrószámok, 
de szépen lassan megfértek egymás 
mellett. Sokak szerint e számok nem 
szerencsések egymás mellett, ne-
kem mégis azok az ob-k sikerültek a 
legjobban, amikor a hármasugrás után 
szó szerint rohantam, hogy odaérjek a 
magasugrás döntőjére.
A huszonkét magyar bajnoki cím között 
akad kedvenc, ami „magasabb polcra” 
került a többinél?
A legemlékezetesebb a 2009-es fedett 
pályás szezon. Éppen akkor igazoltam 
ide Fehérvárra, az ARAK-hoz. A klub 
színeiben az volt az első országos 
bajnokságom, mely úgy indult, hogy 
pénteken letörtem a csigolyámról egy 
darabot az egyik átmozgató edzésen. 
Szerencsére másnap ott lehettem a 
távolugrás mezőnyében. Ezt igazából 
amolyan ráhangoló számnak szántuk, 
hogy szokjam a verseny légkörét. Ez a 
ráhangolódás olyan jól sikerült, hogy 
egyéni csúccsal aranyérmes lettem. 
Másnap jött a hármasugrás és a  
magasugrás, ezeket is megnyertem, 
ráadásul újabb egyéni csúcsokkal. 
Magyarországon addig ez senkinek 
sem sikerült. Ez a három arany, három 
egyéni csúcs kombináció a legemléke-
zetesebb győzelmeimet jelenti.
Az elmúlt években nem kíméltek a sérülé-
sek, de a tavalyi ob-t a világ minden kin-
cséért sem hagytad volna ki. Emlékszem, 

amikor eldőlt, hogy Fehérváron lesz a ver-
seny, hihetetlen energiával kezdtél készülni 
rá, aminek meg is lett az eredménye.
A legemlékezetesebb versenyek 
sorában ez a másik kedvencem. Ugyan 
nem aranyérem, de nekem ez felér 
egy bajnoki címmel! Másfél évig nem 
versenyeztem sérülések miatt, de az a 
bronzérem engem mindenért kár-
pótolt, ráadásul hazai környezetben, 
a saját tanítványaim előtt állhattam 
dobogóra, ami felejthetetlen pillanat az 
életemben!
A test, az edzések vagy a lélek, az akarat 
diadala volt az a bronzérem?
A hazai pálya, a közönség szerete-
te rengeteg pluszt jelentett. Nagy 
lendülettel kezdtem neki a felkészü-
lésnek. Bár igazából nem is nevezném 
felkészülésnek: a lábam miatt túl nagy 
munkát, túl kemény edzéseket nem 
tudtam végezni. De mégis olyan pluszt 
jelentett a hazai pályán való verseny-
zés lehetősége, hogy a végeredmény, 
a harmadik hely minden várakozást 
felülmúlt. Én úgy vágtam neki az 
ob-nak, hogy a döntőbe szeretném be-
verekedni magam. Előzetesen 174-175 
cm-t vártam magamtól, ebből lett végül 
178 cm. Szerintem én voltam a világ 
legboldogabb bronzérmese.
A tavalyi bronzérem ellenére a sérülésed 
miatt most már edzőként neveled a jövő 
nagy atlétáit. Mennyire volt nehéz a 
váltás?
Annyiban könnyű dolgom volt, hogy 
az edzősködést már korábban elkezd-
tem. Régóta foglalkozom gyerekekkel. 
Számomra ez egy nagyon jó váltás 
volt, bár korábban azért tartottam tőle. 
Nem úgy éltem meg a dolgot, hogy a 
versenyzés befejezésével összedől a 
világ. Rengeteg energiát, új impulzust 
kapok a gyerekektől.
Hosszú évek óta élsz Fehérváron. Eddigi 
beszélgetéseink során már meggyőződhet-
tem róla, beleszerettél a városba.
Én itt találtam rá az otthonomra. So-
káig ingáztam busszal, az nem volt túl 
kellemes, nem szerettem, de mióta itt 
élek, azóta kerek az életem. Ha valami 
dolgom van például a belvárosban, 
akkor inkább kerülök, hogy láthassam, 
érezhessem a sétálóutca hangulatát. 
Ráadásul itt nemcsak egy nagyon jó 
közösségben dolgozom, hanem egy 
hasonlóan jó közösségben is élek, ez 
pedig mindennél fontosabb!
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Feszültségből nem volt hiány a párharc során

A helyzeteket be kell(ett volna) lőni!

Egy álom véget ért – kiesett a Volán
kaiser tamás

Csodás szezont futott a Fehérvár AV 19, és 
úgy nézett ki, a csoda folytatódik a Vienna 
Capitals elleni negyeddöntőben is. A Volán 
2-0-ra vezetett a párharcban, a bécsiek 
azonban zsinórban hoztak négy meccset, és 
ezzel bejutottak az EBEL elődöntőjébe. Erre, 
mármint története első EBEL-elődöntőjére 
a fehérváriaknak még legalább egy évet 
várniuk kell.

Nem sokan gondolták volna, hogy 
szerda este az életben maradá-
sért lép pályára a Fehérvár AV 
19 Bécsben az EBEL negyeddön-
tőjének hatodik meccsén. Nem 
is olyan régen még azon filozo-
fálgattak a fehérvári drukkerek, 
hogy a Volán hány mérkőzést 
„enged” a Vienna Capitalsnak. 
Igaz, akkor még 2-0-ra vezetett a 
Rob Pallin dirigálta gárda, miután 
nemcsak a párharc nyitómeccsét 
nyerte meg a csapat, de az első 
bécsi összecsapást is hozta, mi 
több, simán tette ezt. Aztán előbb 
jött a szépítés, amit még lehetett 
kisebb kisiklásként aposztrofál-
ni, majd pedig jött egy, a játé-
kot nézve akár simán nyerhető 
újabb bécsi összecsapás. Múlt 
pénteken ugyanis megáshatta 
volna a Fehérvár a Capitals sírját, 

Döntőben az U20-as csapat

Szerda este hazai pályán fogadta az EBYSL elődöntőjének mindent eldöntő harmadik 
meccsén a Fehérvár AV 19 az Olimpija Ljubljanát. Tyler Dietrich fiataljai már az első 
harmadban előnybe kerültek, Hamvai Szilárd vágott be egy kipattanót. A második 
játékrészben Vokla Roland egy bivalyerős lövéssel duplázta meg a hazai előnyt. Még 
a harmadban szépített az Olimpija: Hadzic mattolta Kornakkert. A végén minden 
mindegy alapon, kapusát is lehozva harcolt az egyenlítésért a szlovén gárda, de egy 
korongszerzés után Kocsis passzolt Nemes Benjáminhoz, aki játszi könnyedséggel 
lőtt az üres kapuba. A Fehérvár AV 19 U20-as együttese 3-1-re nyert, és 2-1-es 
összesítéssel jutott az osztrák junior liga döntőjébe. A Salzburg elleni finálé első 
mérkőzését szombaton rendezik Székesfehérváron.

Elődöntők

Az EBEL elődöntőjének egyik párosí-
tása már kialakult, miután a Red Bull 
Salzburg 4-1-re verte a Villachot, a 
Klagenfurt pedig ugyanilyen arányban 
az őket választó Znojmót. Így az egyik 
ágon a rekordbajnok játszik tehát a 
liga leggazdagabbjával. A Linz–Bol-
zano párharcban a hetedik találkozó 
dönt majd, a győztesre pedig a Vienna 
Capitals vár.

Fo
tó
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sz
ló

azzal, hogy ellép 3-1-re. Nem így 
történt. 1-1-es rendes játékidőt 
követőn a hosszabbításban Peter 
lőtt óriási gólt jobbról, a találatról 

szegény Engstrand nem tehetett, 
hiszen szinte semmit sem látott 
a szituációból. Ezzel együtt nagy 

És ennek ittuk meg a levét a 
nemzeti ünnep miatt hétfőre 
halasztott meccsen, annak is 
elsősorban az első harmadában. 
Pedig az osztrákok egyenlítése 
nem szegte kedvét a fehérvári 
szurkolóknak, ismét telt ház 
fogadta a két egymásnak ugró, 
egyre feszültebb és fáradtabb 
társaságot. Az első játékrészt az 
ötödik meccsen nagyon elrontot-
ta a Volán, 0-3-nál volt is olyan 
szurkoló, aki kijelentette: a ne-
gyediknél megyek! Sajnos még a 
harmadban jött a negyedik, igaz, 
a fenti mondat gazdája maradt. 
Egészen a végéig. 5-2-re nyert 
Székesfehérváron a Vienna, és 
ezzel egy nyert meccsnyire került 
a továbbjutástól. A szurkolók 
szeretetéről – amire mindig lehet 
építeni – sokat elmond, hogy a 
vereség ellenére is megtapsolták 
a találkozó végén kedvenceiket. 
Egyébiránt volt is miért, az elron-
tott kezdés után nagyon nyo-
mott csapat, és nagyot harcolt, 
sokszor szó szerint. Az ugyanis 
világosan látszott, bele kell men-
ni a bécsiek által diktált, olykor 
a sportszerűség határát súroló 
játékba. Az egyik ilyen alka-
lommal vastaps közepette ülte 
le büntetését az egyik osztrákot 
a jégbe pofozó Orbán Attila, a 
fehérváriak „bunyófelelőse”, aki 
igazán kitett magáért a rögtön-
zött bokszmeccsen, pillanatok 
alatt nyert K. O.-val.
De nem szabad elmenni szó nél-
kül amellett sem, hogy a találko-
zón a Fehérvár kétszer is nagyjá-
ból másfél percig játszott kettős 
emberelőnyben, és nem hogy gól 
nem lett egyikből sem, de igazán 
nagy helyzetet sem sikerült eny-
nyi idő alatt kidolgozni, ami egy 
ilyen kiélezett párharcban nem 
megengedhető.
Szerdán este tulajdonképpen 
az életéért utazott az osztrák 

lehetőséget szalasztott el akkor a 
Volán, és az összesítésbeli egyen-
lítés után érthető módon vérsze-
met kaptak a „sógorok”.

fővárosba a Fehérvár AV 19. Az 
első harmadban ismét lehetett 
érezni, mindkét csapat tudja, 
komoly tétje van a meccsnek. 
Ennek megfelelően gólt nem ho-
zott a játékrész, kiállítást viszont 
igen, ezt a hazaiak 3-1-re meg-
nyerték, megfejelve Nödl kettő 
plusz tíz perces büntetésével. A 
következő húsz percet is túlélték 
a kapusok kapott gól nélkül, így 
kétharmadnyi játékot követő-
en 0-0-ra állt a meccs. A záró 
periódusban valamivel több, 
mint hat perccel a vége előtt jött 
Andrew Sarauer, és megszerez-
te a szezon egyik legfontosabb 
fehérvári gólját! Négy perccel 
később azonban jött az egyenlí-
tés, pedig először a játékvezetők 
nem adták meg Carson találatát, 
valószínűleg kisles miatt, de el-
menetek videózni. Így jöhetett a 
hosszabbítás, melyben több em-
berhátrányt is hősiesen kivéde-
kezett a Fehérvár. Majd másfél 
perccel azelőtt, hogy letelt volna 
az első húszperces hosszabbítás, 
Varga Arnold kezdett cselezni 
a saját harmadban, de elvették 
tőle a korongot, Foucault pedig 
bevágta a párharc utolsó gólját. 
A Vienna Capitals nyert 2-1-re, 
és összesítésben 4-2-vel ott van 
az elődöntőben, ahol majd a 
Linz–Bolzano párharc győztesé-
vel találkozik.
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2015. 3. 21. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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:	Paczur	Ferenc	
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Szemánszki Renáta

11:45	 Paletta	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szilády	Dezső
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Vastag	Tamás

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán.	Vendég:	Tóth	Balázs
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	kispályás	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Balatoni	utazás	–	
ismeretterjesztő	
film	19.	rész	

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

Vendég:	Heinrich	Péter
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

19:00		Jó	estét,	Fehérvár!
19:20	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
19:50	 Trópusi	hőség	–	Üzérek	

– am. sorozat (12)  
20:50	Puskás	FC	–	Videoton	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:30	FehérVászon	–	
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

23:20 Képes hírek 

2015. 3. 22. 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:	Heinrich	Péter

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán.	Vendég:	Tóth	Balázs
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Paczur	Ferenc	
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:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Szemánszki Renáta

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	–	ismétlés	

16:30	 Balatoni	utazás	–	
ismeretterjesztő	film	20.	rész	

17:00	 A	Fehérvár	TV	archívumából
17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Szabó Krisztián

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	Szex,	

hazugság,	altató	–	
am. sorozat (12)  

20:50	Március	15.	2015
 Összefoglaló a nap 

székesfehérvári	ünnepi	
eseményeiről	

22:50 A hét hírei 
23:10 Képes hírek 

2015. 3. 23. 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	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Németh	
Zoltán.	Vendég:	
Szabó Krisztián

17:00	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Heiter	
Tamás,	Heiter	Dávid

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	Kortárs	Nyugdíjas	

Ki	mit	tud?	
 A fehérvári 

szépkorúak 2014-es 
megmérettetésének 
gálaműsora.	1.	rész

21:40	 Szerelem	egy	életen	át	és	
még	azon	is	túl	–	dok.	film

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 3. 24. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Heiter	
Tamás,	Heiter	Dávid

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	Zoltán.	

Vendég:	Arany	Tamás
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	magazin	
20:15 Hírek
20:20	Kortárs	Nyugdíjas	

Ki	mit	tud?	
 A fehérvári 

szépkorúak 2014-es 
megmérettetésének 
gálaműsora.	2.	rész

21:30 Karok és lábak 
művészete	–	dok.	film

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 3. 25. 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:	Németh	
Zoltán.	Vendég:	
Arany	Tamás

17:00	 Paletta	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ampli	Ferenc
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	 Világjobbítók	–	

magyar	film	(12)
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek 

2015. 3. 26. 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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Ampli	Ferenc

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Molnár	Tamásné

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	TLI-Alba	Fehérvár	–	Pécs	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 3. 27. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Molnár	Tamásné

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:	
Katona	Klaudia

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 Fehérvári beszélgetések 

extra
	 Beszélgetés	a	Magyar-

madjar	találkozó	című	
dokumentumfilmről.	
Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Nagy	
Zoltán	Péter,	a	film	készítője.

21:40	 Magyar-madjar	
találkozó	–	dok.	film

22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:30 Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek  

Kiemelt ajánlatunk: március 21. 20:50 Puskás FC – Videoton labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről


