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Szijjártó: sikeres külpolitika

Rekordösszegű költségvetés-tervezet

A miniszter Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselőjének meghívására érkezett városunkba

Bóka Viktor, a város jegyzője és Cser-Palkovics András polgármester a tervezettel

Novák Rita

Szabó PetRa

Folytatódott a közéleti beszélgetés-sorozat 
a Városházán. Az érdeklődők ezúttal Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
előadását hallgathatták meg.

Ma már minden jelentős hatalmi 
centrum, ami Magyarországra 
hatással van, hazánk sikerében 
érdekelt és ez az elmúlt négy-öt 
év külpolitikájának köszönhető 
– mondta el a külgazdasági és kül-
ügyminiszter a közéleti fórumon. A 
Városházán tartott tanácskozáson 
kitért arra, hogy a magyar külpo-
litikát sok támadás érte, ennek 
ellenére olyan külpolitikát valósí-
tottak meg, amely a hazai érdeke-
ket szolgálja. Szijjártó Péter úgy 
fogalmazott, a minisztérium helyes 
döntést hozott, amikor világossá 
tette, hogy a külpolitikát Magyaror-
szágról irányítják. „Az elmúlt négy-
öt év alapján mostanra sikerült 
elérnünk azt, hogy a világ minden 
olyan jelentős hatalmi centruma, 
amely Magyarországra hatással 
van, mára Magyarország sikerében 
érdekelt. Tehát az Egyesült Államok 
a gazdasági kapcsolatok, Német-
ország a gazdasági kapcsolatok 
és Európa jövőjére vallott nézetek 
miatt, Oroszország a pragmatikus 
viszony, Kína a befektetési és keres-

Február elején benyújtotta Székesfe-
hérvár idei költségvetési rendeleté-
nek tervezetét Cser-Palkovics András. 
A város polgármestere szerint a 
fehérváriak jelentős fejlődést 
tapasztalhatnak az idén.

Ebben az évben rekordösz-
szegből, közel 68 milliárd 
forintból gazdálkodhat Szé-
kesfehérvár. Ezt az összeget 
a város fejlesztésre, progra-
mokra költheti. A tervezet-
ben szerepel az általános- 
és középiskolák fejlesztése, 
a Saára Gyula Program 
kibővítése, melynek során 
1000 új parkolóhelyet 
alakítanak ki. A város új 
programot indítana, mely-
ben a digitális oktatás és az 
érzékenyítés kapna helyet. 
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245 millió az egészségre

Amennyiben Székesfehérvár Közgyűlése pénteki ülésén elfogadja a város 2017. évi 
költségvetését, akkor elindulhat a Kégl György Városi Egészségügyi Program, amely 
az eddigi egészségügyi támogatások rendszerbe foglalását és jelentős kibővítését 
jelenti.
Egy, a háziorvosokkal kötött megállapodás szerint 10 millió forintból megújulhatnak 
a rendelők, illetve a költségvetés-tervezet tartalmazza, hogy 30 milliót fordíthatnak 
az orvosi ügyeletet ellátók illetményének megemelésére és új gépkocsik beszer-
zésére az ügyelet számára. A program tartalmazza az egészségfejlesztő, szűrő- és 
prevenciós programok folytatását és kiterjesztését, mintegy 40 millió forintból. 
Dönthet a Közgyűlés 70 millió forint sorsáról, amelyet a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház működésére és fejlesztésére fordíthatnak.

Óvodák újulhatnak meg az Ybl-program keretében

A tervezetből kiderül, hogy az önkormányzat 290 millió forintot költene óvodafelújítás-
ra, melynek következtében kilenc óvodában 1300 kisgyermek elhelyezési körülményei 
javulnának. Az Ybl Miklós és a Vízivárosi oviban tetőfelújítási munkákat terveznek. A 
Hosszúsétatéri Óvodában és a Palotavárosi tagóvodában a villamos hálózatot korszerű-
sítenék. A Napsugár oviban nyílászárókat cserélnének, szigetelnék a lapostetőt és itt is 
megérett az elektromos hálózat a korszerűsítésre. A Nefelejcs Tagóvodában és a Tolnai 
Utcai Óvodában szintén sor kerül az ablakok, ajtók cseréjére. A Tóvárosi Tagóvodában a 
leromlott állapotú, hőhidas, acél tetőbevilágító szerkezetek cseréje vált szükségessé, 
megfelelő árnyékolás kialakításával. A Szivárvány Óvodában több jelentős felújítás is 
szükséges, így a csapadékvíz-elvezetés és az épület körüli járdaépítés mellett a tetőhé-
jazat cseréje és a homlokzat felújítása is a tervek között szerepel.

A rendőr-főkapitányságot új 
autók beszerzésével segítené 
az önkormányzat és kiemelt 
programként elindulhat az 
egészségügyet támogató 
Kégl György program is, 
amely magába foglalja az or-
vosok-, háziorvosok támoga-
tását, a rendelők és a kórház 
fejlesztését. Vésztartalék 
is a város rendelkezésére 
áll, erre 250 millió forintot 
különítettek el. Dr. Cser- 
Palkovics András kiemelte, 
hogy az adósságkonszolidá-
ció nélkül idén 2.4 milliárd 
millió forintot kellett volna 
hitel visszafizetésre for-
dítania a városnak, így a 
saját forrásból ütemezett 
fejlesztések egy része nem 
valósulhatna meg a mostani 
tervek szerint.

kedelmi kapcsolatok, Törökország 
pedig a stratégiai viszony miatt. 

Mind az öt hatalmi centrum, amely 
Magyarországra, Közép-Európára 

jelentős hatással van ma, Magyaror-
szág sikerében érdekelt.”
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Navracsics Tibor kulturális, oktatási és ifjú-
ságpolitikai európai biztos, a diákparlament 
nyitó ülésén a jövő feladatait fogalmazta 
meg a küldöttek előtt.

„Az önök számára a következő 
három nap nagyon nehéz gyakorlat 
lesz, hiszen a viták során mindvégig 
szem előtt kell tartaniuk azt, hogy a 
viták nem rombolhatják a közössé-
get. Sem az önök közösségét, sem azt 
a közösséget, akiket képvisel majd. 
Segíteni, kiegészíteni kell, amikor 
a jövő útjairól beszélnek. A jövő 
felé vezető utakat nem egyszerű 
megtalálni sem Magyarországon, 
sem Európában. Nemcsak a magyar, 
de az európai oktatási rendszer is 
alapproblémákkal küzd. Egy olyan 
korszakváltás határán vagyunk, 
amikor az oktatási rendszer alapin-
tézményei és az ezzel kapcsolatos 
eddigi elképzelések kérdőjeleződnek 
meg. Ma már a fiatalokat erre, a csa-
ládok válsága miatt, az iskoláknak 
kell megtanítaniuk. Átadni a tudást, 
hogy hogyan kell a véleményüket jól 
kifejezni, konszenzusra törekedni, 
csapatban gondolkodni, egymás 

A Diákparlament az oktatási rendszer átalakítását is segíti

A pénteki flashmob egyértelműen tudtunkra adta: diákfővárossá vált Székesfehérvár

Az ünnepélyes záró ülésen került sor a parlament által elfogadott ajánlások átadására

Cser-Palkovics András Polgármester, Nav-
racsics Tibor az Európai Bizottság kulturá-
lis, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi 
biztosa köszöntötte a Diákparlamentet, 
végül Sipos Imre köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár nyitotta meg az ülést

Voltak, akik a parlamenti ülések szünetében Kati nénivel múlatták az időt

vakleR lajoS

Befejeződött az Országos Diákparlament 
programsorozata. A háromnapos székesfe-
hérvári tanácskozás keretében a diákok a 
szekcióüléseken fogalmazták meg legfontosabb 
kérdéseiket.

A zárónap plenáris ülésén a kül-
döttek egy ötvenkét pontból álló 
ajánlást nyújtottak át a szaktárcát 
képviselő Palkovics László okta-
tásért felelős államtitkárnak. A 
szakpolitikus sikeresnek ítélte meg 
a parlament munkáját, amely je-
lentősen segíti az oktatási rendszer 
átalakítását is.
„Nagyon sok támpontja van a tanács-
kozásnak, három nap alatt több mint 
háromszáz küldött ötvenkét pontban 
foglalta össze a lényeget. Kiemelten
fontosak a képviselethez kapcsolódó
ügyek. Ide tartozik például, hogy ne
három, hanem kétévente rendezzük
meg a Diákparlament ülését, a megyei
diákparlamentek pedig évente ülésezze-
nek, illetve igény mutatkozik a diák-
tanácsok megalakulására is. Nagyon  
fontos az, hogy ne csak néhány évente 
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találkozzunk, hanem legyen a kettő 
között is olyanfajta megoldás, ami 
az ügyeket továbbviszi, illetve újabb 
ügyeket generál, hiszen ehhez termé-
szetesen finanszírozást kell biztosítani, 
jogszabályi hátteret módosítani. Ezek 
azok a feladatok, amelyeket ebben a 
csoportban meg kell jelenítenünk.”
Székesfehérvár büszke rá, hogy a 
fiatalok három év után, ismét vá-
rosunkban vitatták meg a diákság 
mindennapjait jelentősen befolyá-
soló kérdéseket – emelte ki köszön-
tőjében a zárónapon Cser-Palkovics 
András polgármester.

„Az ország különböző részeiről érkező diá-
kok felelősséggel álltak saját társaik szolgála-
tába. Hozták a véleményeket, a javaslatokat, 
a kritikákat, a kérdéseket, és tartalmi érdemi 
vitát folytattak, bizonyos tekintetben példát 
mutatva a felnőtteknek is. Bízom benne, 
hogy az általuk megfogalmazott ötvenkét 
pont megvalósulhat a jövőben.”
A háromnapos fórum hozadéka, 
hogy a diákság által megfogalma-
zott ajánlásban a diákönkormány-
zatok működése, a finanszírozás 
jogszabályi hátterének megteremté-
se, illetve a nemzeti alaptantanterv 
tervezett változásai is szerepelnek.

Korszakváltás határán vagyunk

érdekeit odafigyelve képviselni és 
mindezeket összehangolni. Nem 
csupán a technikai tudás, hanem a 
társadalmi ismeretek, az értékalapú 
ismeretadás is kulcsfontosságú a 
jövő szempontjából. Éppen ezért, 
ha azt akarjuk, hogy önöknek egy 
boldogabb, biztonságosabb jövőjük 
legyen, a mai oktatási rendszerekben 
kell megtalálnunk azt, ami megala-
pozhatja mindezt Székesfehérváron, 
Magyarországon, Európában.”
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Jankovics Marcell és A DÖNTÉS

Jankovics Marcell, ikonok között az ikon

vakleR lajoS

Rangos vendéget köszönthettünk A DÖNTÉS című 
kiállításon. Jankovics Marcell, a magyar ani-
mációs filmművészet legendája munkatársaival 
együtt folytatja a Magyar szentek és boldogok 
című filmsorozatát, amihez ezúttal Somogyi 
Győző festményei adtak ihletet. A magyar 
történelem korszakos pillanatait és személyi-
ségeit bemutató filmekben a tárlat által sugallt 
gondolatsorok is teret kapnak.

Somogyi Győző munkái történelmi 
távlatokban mutatják meg nagyjainkat. 
Miként lehet ezt a film nyelvén megfo-
galmazni?
Nem könnyű erről egy-két szóval 
beszélni. Mikor az ember ráközele-
dik a feladatra, mindig az adott téma 
dönti el, miként keresi meg a téma 
mélységeit. Az, amiért én itt vagyok, 
a Magyar szentek és boldogok 
című tévésorozatomról szól. Ehhez 
veszünk fel képeket Somogyi Győző 
alkotásaiból. Itt számomra a feladat 
azért különösen érdekes, mert ren-
geteg dokumentáció van.
A történészek által feldolgozott életuta-
kat hogyan lehet úgy megmutatni, hogy 
újabb adalékkal szolgáljanak, kiegészül-
jenek az eddig nem ismerttel?
Önmagában véve ezek egyházi 
szemmel tisztázott történetek. 
Engem igazából az érdekel, hogy 
a szentségnek milyen megnyil-
vánulásai vannak ezekben a 
történetekben. Egyfelől az olyan 
szent asszonyok esetében, mint 
Erzsébet, aki azt a típust képviselte 
fiatal fejedelemasszonyként, amit 
Calcuttai Teréz anya idős asz-
szonyként. A következtetés, hogy 
korszerű a dolog, hiszen nem ő az 
egyetlen példa, mert ugyanezt tette 
Szent Margit is, tehát az Árpád-há-
zi családban ilyenek voltak az 
asszonyok. De említhetném Prágai 
Ágnest is, bár ő egy kicsit távolabbi 
rokon.
Essék szó a férfiakról, hiszen hazánk 
sorsát, többségében az ő ambícióik, 
államférfiúi nagyságuk határozta meg.
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A férfiak, Szent István és Szent 
László, de tulajdonképpen Szent 
Imre is, kaptak az egyházi tolmá-
csolásban egy olyan gellert, amitől 
elveszett bennük a földi nagyság, 
mert az egyház számára nem az 
volt a fontos elsősorban. Hogy 
nekem Szent István mit jelent, a 
film három epizódjában, ami már 
elkészült, elmondom. Szent István 
soha egyetlen csatát nem veszített 
el, ami nem akármilyen dolog, mert 
Szent Lászlónak a lovagkirálynak 
voltak vesztett csatái, de ettől 
még őt tartjuk a Vitéznek, Szent 
Istvánról pedig soha nem az jut az 
eszünkbe, hogy nagy katona volt.
Fontos ezt kimondani?
Igen, mert hajlamosak vagyunk 
elfeledni, hogy István úgy teremti 
meg a magyar államszervezetet, 
az egyházit és a világit, ami persze 
kézenfekvő volt, hiszen az összes 
ún. civil vezető, nem civil volt, 
hanem egyházi személyiség, mert 
ők tudtak olvasni, írni. Az összes 
vezető egyházi ember volt. Azonos 
volt a rendszer, egyaránt a tízes 
számra épült a vármegye és egy-
házi rendszer is. Ő ezt a magyar, 
a pogány katonai rendszerből merí-
tette. Egy olyan harmóniát terem-
tett, amitől letérdepelek, ha arra 
gondolok, hogy milyen egyszerűen 
meg lehetett ragadni ezt, egy olyan 
időben, amikor igazodni kellett egy 
egészen más világhoz, Európához. 
Nagy feladat volt. Nekem ezért is 
nagy példa ő.
A Szent László legendák is kiegészítés-
re szorulnak?
Szent László is példa, de nem 
azért, mert imádkozott csata előtt, 
hanem mert, ahogy a legendái 
mutatják, hatalmas szellemi múlt 
van mögötte. Előttem az a híres 
iráni történet jelenik meg, hogy 
vizet fakaszt a sziklából, amit nem 
a Mózesi történetből veszünk, 
hanem azt még Iránból hoztuk 
magunkkal. Ez az összes Szent 
László legendában benne van, te-

Fontos új, más kultúrtörténeti szempon-
tokat keresni?
Azt tartom, az a fontos, hogy az ember 
egy bizonyos témában, egyszerre pár-
huzamosan több síkon gondolkozzék. 
Tudjon rajzolni, tudjon kommunikálni  
szóban és lássa mögötte a tartalmat, a 
lényeget, az üzenetet is. Ebben a soro-
zatban ez lesz a többlet. Szent Imrét 
nem hamvas, liliomos, ifjú szűzként 
ábrázoljuk, akivé a köznyelv tette - ez 
is megmarad természetesen -, hanem 
a magyar hadsereg főparancsnoka-
ként. Ő győzött a halála előtt, a német 
hódítókkal szemben. Ez elsikkadt 
korábban, mert izgalmasabb volt az 
egyházi neveltetés korában a szemér-
mes ifjúság elé ilyen példaképet állí-
tani. Ebben egyébként Fehérvár élen 
jár, itt több olyan szobor van, ahol ez 
dominál, de Veszprémben például már 
a negyvenes években készült szobro-
kon is próbálnak változtatni ezen az 
egysíkú ábrázoláson. Az a kiindulási 
pont, hogy Szent Imre szűzként élt a 
feleségével dogma, honnan tudnánk? 
Azt tudjuk, hogy nem volt gyermekük, 
de talán ha nem hal meg fiatalon, 
lehetett volna később. A hivatkozás a 
mintaadó, Szent Henrik és Kunigun-
da, Gizella királyné bátyja, és az ő fele-
sége, mert ők állítólag szűzi házasság-
ban éltek. Ez ma már nem elég.Nézzen körbe a kápolnában! A panorámaképet itt találja: http://360szekesfehervar.hu/pano/dontes.html vagy olvassa le a kódot telefonjával

hát benne van a műveltségünknek 
az a része, ami közismert. Ezekről 
írtam könyveket is.
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Meló munkát keres
látRáNyi viktóRia

Mi történik egy sárkánnyal, ha a befizetetlen 
számlák hegyekben állnak? Hogyan találhat 
munkát? Mindez kiderül a Nagyi meséi – Meló 
munkát keres című alkotásból. A köztévé 
tematikus csatornáján, az M2-n láthattuk az 
elmúlt év végén a szerethető kisfilmet, melyet 
városunkhoz kötődő alkotók készítettek: az 
animációs filmet Hegedűs 2 László és Hegedűs 
Hanna Léna rendezte. A film mesélője Molnár 
Piroska. A filmről Hegedűs 2 Lászlót kérdeztük.

Régi kapcsolatod van a filmgrafikával, 
az animációs filmekkel. Talán az sem 
túlzás, hogy mindez az egész családo-
dat „behálózta”. Mióta tart a varázs?
Több évtizedes a kapcsolat, de 
akkor kezdjük az elején: 1975-
ben a Pannónia Filmstúdió rám 
bízta – az akkor még NSZK-nak 
nevezett ország által gyártott 
nagy sikerű – Egér a Marson című 
gyermekrajzfilm sorozat magyar 
epizódjainak filmgrafikáit. Ez több 
mint egy évig készült. A rajzfilm-
stúdió a legjobb teljesítményeket 
évente szakmai díjjal is jutalmazta. 
Ezt az elismerést az Egér a Marson 
rajzfilmsorozat is megkapta. Ezt 
követte a Magyar népmesék kezdő 
epizódjai háttereinek elkészítése, 
amire Jankovics Marcell kért fel. 
A filmgrafikáim meghatározták 
a mesék vizuális világát, ami ezt 
követően, mások által készítve el-
kerülhetetlenül egyre másabb lett. 
Az egyiket – A só című epizódot 
– elkészítettük diafilmben is, ami 
a Magyar Diafilmgyártó Vállalat-
nál az év diafilmje lett. A magyar 
népmesék első négy epizódja után 
Jankovics Marcell a Fehérlófia 
egész estés rajzfilm háttér-tervezé-
sére kért fel, amit feleségemmel, 
Debreczeni Katalinnal együtt 

„A sárkányok hatalmas és ijesztő lények. A tűzokádáson és az ijesztgetésen kívül nemigazán 
értenek semmihez. Meló nem ilyen volt. Míg társai többnyire barlangban vagy elvarázsolt 
kastélyban éltek, ő egy panelház kilencedik emeletének 38 m2-es lakásában élt. Az asztalán 
pedig hegyekben álltak a befizetetlen számlák. Elhatározta, hogy munka után néz. Többszöri 
próbálkozás után végre egy szemétégetőben alkalmazzák. Itt olyat csinálhat, amihez igazán 
ért, és még hasznos is.” – ez szerepel az animációs film rövid ismertetőjében.
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Horváth Lénárd Télbúcsúztató 
Gorsium-est

Figyelj, emberfia!

A Gorsium együttes fergeteges télbúcsúztató 
buliján, a Szent István Művelődési Házban, 
évről-évre kiválóan szórakozhatnak a székes-
fehérvári klasszikus könnyűzene szerelmesei. 
Ezen az estén ismét bebizonyosodott, a zene 
mindenkor eltünteti, feloldja a generációs 
ellentéteket.                                                     V. L.

A Reform egyház közössége, a vasárnapi 
istentisztelet előtt ismerkedhetett meg Horváth 
Lénárd grafikai kiállításával. A matéria és me-
tafizika című tárlat a képzőművész, művészpe-
dagógus anyagelvű, szakrális rendszerbe foglalt
alkotásaival enged bepillantást a gondolataiba.

Horváth Lénárd, a keresztény-orto-
dox ikonok tisztelőjeként véglete-
sen egyszerű, ugyanakkor rendkí-
vüli mélységet, gondolkodásmódot
tükröző alkotásai tisztaságot és 
magasrendű elhivatottságot sugá-
roznak.
„ Alapvetően érdekelnek az ikonok, 
magam is ezek készítési módjaival 
próbálkozom. Számomra ez a kiállítás 
azért is érdekes, mert szakrális térben 
sikerült bemutatni munkáimat, ami 
régi vágyam volt, örülök, hogy adódott 
ez a lehetőség. A keresztény-ortodox 
ikonokat, mint kiinduló rendszereket 
használom. Egy régi meghatározás jut 
eszembe az ikonokról, mint nem kézzel 
alkotott képmásokról. Azt gondolom, 
ezeket számomra mintegy kontempláci-
ós, szemlélődési támasznak szánták.”
A művész egyfajta tükröt állít 
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egy éven át készítettünk. Később 
Lázár Ervin meséjéből, Két reggel 
címmel készítettem el egy rajzfil-
met, ami ma is nagyon aktuális, 
nemcsak a gyerekek, hanem főleg 
a felnőttek számára. Székesfehér-
várra való költözésünk után sem 
adtuk fel az animációs filmmel 
való kapcsolatunkat. Én egyedi fil-
mekkel pályáztam a Magyar Moz-
gókép Alapítványnál. 1993-ban 
hivatalosan is, mint filmrendező a 
Magyar Filmművészek Szövetsé-
gének, 2015-ben pedig a Magyar 
Filmakadémiának a tagja lettem. 
Összességében negyven éve, hogy 
animációs filmek megvalósításával 
is foglalkozom.
Ha már a gyermekek és az animáció 
szóba került, feleséged nagyon régóta 
tart szakkört itt Székesfehérváron.
A feleségem, DebreczeniKatalin 
a gyerekek animációs filmmel 
való oktatását vállalta fel. Húsz 
éve tart szakköri foglalko-
zást általános és középiskolás 
gyerekeknek, most évek óta a 
Művészetek Háza ad otthont az 
Animonó Filmkészítő Műhely-
nek. Az elkészült kisfilmekkel 
szerepeltek már Németor-
szágban, Indiában, Pakisztán-
ban, Csehországban. A hazai, 
gyerekfilmeseknek rendezett 
fesztiválokon is rendszeres 
résztvevők. Több díjat hoztak a 
Gyerekszem Filmfesztiválról és a 
Diákfilmszemléről is.
A lányod is tevékenykedik ebben?
Hanna Léna szintén a Művésze-
tek Házában vezeti a Start kreatív 
csoportot és a Grafikai műhelyt. 
Kiállításokon, pályázatokon 
vesznek részt munkáikkal, többen 
sikeresen felvételiztek művészeti 
iskolákba.

Nemrégiben az M2 csatornán futottam 
bele az egyik filmes munkádba. Mit 
kell tudni a Nagyi meséiről?
Az ötlet megszületése a lányunk, 
Hanna Léna diplomájához kötődik, 
amikor a Képzőművészeti Egyetem 
aulájában kiállított diplomamun-
kájának megvédésére felutaztunk 
Budapestre, akkor a többi diplo-
mamunkát nézegetve megakadt a 
szemünk egy vidám gyerekkönyv 
tervben szereplő figurán. Gondol-
tuk, hogy ez rajzfilmben életre kelt-
ve még mulatságosabb, kedvesebb 
lehetne. Összeültünk, elkészítettük 
a képes forgatókönyvet és beadtuk 

az MTVA Mecenatúra pályázatá-
ra, amit az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma is támogatott. Az 
első epizódnak Meló volt a címe, ez 
akár jelképes is lehetne ránk nézve, 
mivel a folytatásra nincs elegendő 
támogatás. Sajnos az a tapasztalat, 
hogy a pályázatokra beérkező film-
tervek támogatási igénye többszö-
rösen meghaladja a szétosztható 
anyagi keretet, amit többnyire az 
animációs filmstúdiók és a főváros-
ban élő pályázók kapnak meg, így a 
sorozat megvalósítása bizonytalan-
ná vált, de reméljük, hogy a Nagyi 
meséinek nem ez lesz a vége.

nekünk és önmagának azzal a 
meggyőződéssel, hogy a köznapi 
létünket is meghatározó hitet átörö-
kítse a mindennapokra is.
„Aki Istenhívő ember, annak fontos a 
magasabb rendű minőség. A művészet 
egyfajta kifejeződés lehet annak a 
fajta világnak, ami nem csak a látható 
világban jelenhet meg, hanem amit 
belülről élünk meg. Úgy érzem, ezek a 
képek egy folyamat, egy továbblépés 
részei. Az elmúlt három-négy évben 

történt egy komolyabb változás a mun-
káimban és bennem is. Ennek a belső 
lényege, ahogy a keleti keresztény 
művészet filozófiában fogalmazzák 
meg, hogy a műveknek funkcióval is 
kell rendelkezniük, egyfajta magasabb 
rendű értékek, rendszerek irányába kell 
hatniuk. Tehát nemcsak egy öncélú
alkotófolyamat részesei vagyunk, nem
tehertől akarunk megszabadulni, 
hanem tükröt próbálunk állítani 
önmagunknak és környezetünknek.”
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• a kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen

• a családi adózás egymillió családnak jelent segítséget

• január 1-jétől 30 ezer forintra nő a kétgyermekes családok 

havi adókedvezménye

NŐ A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY
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Koncert a veronai áldozatokért Csoóri Sándor az irodalmi emlékfalon

A századelő építészete Magyarországon

Kontur András szobrászművész, a dombormű alkotója és Balogh Júlia, Csoóri Sándor özvegye

Sárosi István hazánk egyik legnagyobb képeslapgyűjtője. A Tolnai utcai könyvtárban ezúttal a 
XX. század elejének magyarországi építészetéből nyújtott válogatást az érdeklődőknek.     V. L.

lászló-takács krisztina stettler zsuzsanna

Orosz-ortodox kórusművekből álló önálló kon-
certet adott a székesfehérvári kórus a Mátyás 
templomban. Az est célja a veronai buszbaleset 
áldozatainak megsegítése volt.

„Amikor a kórus tagjai hallottak a 
veronai busztragédiáról, úgy döntöt-
tek, hogy a koncert teljes bevételét 
felajánlják a testi és lelki sérülteknek 
és hozzátartozóiknak” - tudtuk meg 
Zemlényi Katica karnagytól.
A Mátyás templomban tartott zenei 
est kezdetén Tardy László Liszt-dí-
jas karnagy, a templom zeneigaz-
gatója köszöntötte a kórust és a 
megjelenteket. „A templomok belső 
szépségéből fakadó élményt fokozzák 
tovább ezek az ortodox dallamok, ame-

Csoóri Sándor portréja is felkerült 
ma arra az emlékfalra, amely a 
Fejér megyéhez kötődő, de az egész 
magyarság irodalmában meghatáro-
zó szerepet játszó alkotóknak állít 
emléket. A tavaly szeptemberben 
elhunyt költő, prózaíró dombormű-
vét özvegyének jelenlétében avatták 
fel Agárdpusztán, a Gárdonyi Géza 
Emlékháznál. „Őt kihagyva nem 
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Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya- az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Szé-
kesfehérváron  február 16-án (csütörtök) 16 órakor a 
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér. 1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Közéleti és Kulturális Szalon
Folytatódott a Zsolt utcai közösségi házban a Krisztus Király Plébánia és a Vox Mira-
bilis Közhasznú Kulturális Egyesület portrébeszélgetés sorozata. Bobory Zoltán ven-
dégei a Közéleti és Kulturális Szalonban Bakonyi István, József Attila-díjas irodalom-
történész és Rónai László, Szent István-díjas idegsebész főorvos voltak. A bensőséges 
hangulatú diskurzus vendégei megtapasztalhatták, milyen is az, ha három ismert és 
elismert, egymást és embertársait tisztelő ember megnyílik és legbensőbb gondo-
latait is közkinccsé teszi.                                                                                                       V. L.

lyek segítenek, hogy még inkább elmé-
lyüljünk” – fogalmazott a karnagy.
A Vox Mirabilis kamarakórus 
koncertje nagy siker  volt, a Mátyás 
Templom csaknem teljesen megtelt. 
Jeles zenei személyiségek is eljöttek 
erre a különleges zenei áhítatra. 
Összesen százhúszezer forint gyűlt 
össze a nagylelkű adományokból. 
„Megkíséreltük a zene hangjain keresz-
tül felemelni az elnehezült szíveket, 
enyhíteni a gyász fájdalmát, ha ez egy-
általán lehetséges. Felvettük a kapcso-
latot a Szinyei Merse Pál Gimnázium 
igazgatóhelyettes asszonyával, akinek 
felajánlottuk, hogy szívesen megismé-
teljük ezt a koncertet, hogy a lelkeket 
gyógyítsuk. Az összeget a napokon be-
lül eljuttatjuk az iskolának” - számolt 
be a Vox Mirabilis karnagya.

lehet hitelesen megírni az elmúlt 
száz év történetét, a Kárpát-meden-
ce magyarjainak sorsát - mondta 
avatóbeszédében Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere, aki 
felhívta a figyelmet az eltávozó nagy 
alkotók hagyatékának megőrzésére 
is. Csoóri Sándorra emlékezett L. 
Simon László is az általa szerkesz-
tett irodalmi olvasókönyv második, 
kibővített kiadásában, amelyet 
szintén szombaton mutattak be.
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A Jövő szakemberei – szakmai technológiai 
újdonságai címmel indított programot a Vö-
rösmarty Mihály Ipari Szakgimnázium és Szak-
középiskola. A szakmai délutánok keretében a 
résztvevők előadásokat hallhatnak a szakképzés 
szükségszerű megújulásáról.

A megnyitón Mészáros Attila 
hangsúlyozta, hogy Székesfe-
hérváron, ahol egyre erősödik 
a gazdaság, nem lehet kérdés a 
szakképzés elsődlegessége. Az 
alpolgármester kiemelte, hogy tá-

Szakmai fórum a jövőért

.

Kiadó üzletek és raktárak
a Városi Piacon

Földszint: 5 db üzlet 9-25 m2-ig
Galéria: 11 db üzlet  (raktár céljára is) 9-31 m2-ig
Pavilon: 2 db  11-22 m2 –ig
Őstermelői asztal: 9 db 1m2-es asztal

További részletekért érdeklődni a Piacfelügyelő-
ségen (22-314-156) vagy Mika László piacfelügye-
lőnél lehet a 06-70-66-99-157-es telefonszámon.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Várjuk jelentkezését:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

OKJ-s tanfolyamainkra, továbbá 1 napos
• Kazános 5 évenkénti továbbképzésünkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A009-011)

• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő 

• Emelőgépkezelő 
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
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A siker sok munka gyümölcse. A Vörösmarty diákjai már tudják ezt.

Együtt a jövőért: vállalkozók, gazdasági szakemberek, pedagógusok és diákok
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Otthoni munka !
Reklámtárgyak összeállítása. Egyebek.

Érd.: 06-90-60-36-07
(www.audiopress.iwk.hu 635Ft/min,

tel.: 06 20 910 4517)

KOVÁCS TEOFIL-becsűs, 
műgyűjtő, készpénzért vásárol 

festményt, bútort, ezüstöt, aranyat, 
szobrot, festményt ,borostyánt, 

Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)382-7020

mogatják a programot, melynek az 
általános iskolások megszólítása 
az egyik célja, s reményének adott 
hangot, hogy a programnak kö-
szönhetően egyre többen kötelezik 
el magukat a szakképzés mellett. 
Szépné Holczer Piroska, a vendég-
látó intézmény megbízott vezetője 
az iskola alapvető feladatának 
tartja, hogy egyfajta kapocsként 
segítse a diákok és a gazdasá-
gi szereplők együttműködését: 
„Hagyományteremtő szándékkal 
rendezzük meg az előadássorozatot, 
hogy a szakközépiskolai képzéstől a 

felsőoktatásig bemutathassuk, milyen 
lehetőségek vannak a diákok számára. 
Emellett fontos, hogy a technológiai 
újdonságokat bemutassuk a diákoknak 
és az iparban dolgozó vállalkozók-
nak.”
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum főigazgatója 
elengedhetetlennek tartja, hogy a 
hasonló rendezvények teljes körű-

en megmutassák a terület fejlesz-
tési lehetőségeit: „Nagyon fontos, 
hogy az összes diákunk tudomást 
szerezzen a szakmai fejlődési lehetősé-
gekről. A szakmai újdonságok azért 
is fontosak, mert azt a világot éljük, 
amikor minden pillanatban találko-
zunk azokkal a műszaki fejlesztések-
kel és változásokkal, amelyeket nekik 
követniük kell.”
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koVács V. orsolya

Február 15-én lezárul a középiskolai jelent-
kezések határideje. A felvételi tesztek ered-
ményeivel már megismerkedhettek a tanulók 
és szüleik. Bár a matematika feladatoktól 
sokan visszahőköltek, az intézményvezetők 
biztatnak mindenkit: az alacsonyabb pont-
szám még nem feltétlenül jelent sikertelen-
séget. 

Szabó Gábor, a Teleki Blanka 
Gimnázium igazgatója lapunknak 
elmondta, a tavalyival lényegében 
azonos létszámú gyerekcsoport írt 
felvételi vizsgát az intézményben. 
Ez még nem azonos azzal az adat-
tal, ahányan konkrétan jelentkez-
nek majd, hiszen a jelentkezési 
határidő február 15-e.  A felvéte-
liztetés során minden iskolának 
minden érdeklődő kisdiákot 
fogadnia kell, akik szeretnének 
bejutni a város valamelyik közép-
iskolájába.
A felvételi teszteket már láthatták 
a diákok, sőt a szülők is. Ahogy a 
Teleki Blanka Gimnázium hon-
lapján szerepel, a vizsgalapokat 
le is fotózhatták az érdeklődők, a 
szülőknek pedig lehetőségük volt 
visszajelzéssel élni egy adatlap 
segítségével, ha gyermekük dolgo-
zatának javításával kapcsolatosan 
kifogásaik merültek fel.

Idén nehezebb volt a matek felvételi

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2017. január 1-vel 
az INTERREG DANUBE Program keretében, nemzetközi konzorcium 
tagjaként elindította az „Accelerator – Az innovatív KKV-k 
finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésének támogatása” 
című projektjét. A nemzetközi projekt célja az innovációkhoz kapcsolódó 
akcelerátor tevékenységek lehetőségeinek kiszélesítése. A projekt 
keretében új típusú finanszírozási és támogatási eszközök kerülnek 
kidolgozásra. Az eredményeket pedig pilot jelleggel a régió húsz 
vállalkozásának bevonásával teszteljük. A munka eredménye többrétű. 
Egyrészt a résztvevő vállalkozások közvetlen segítséget kapnak 
fejlesztési céljaik megvalósításához. Másrészt az új eszközök hosszú távú 
működéséhez szükséges szervezeti és szakpolitikai beavatkozások is 
megtörténnek.
A projekt elsődleges célcsoportját azok a KKV-k jelentik, amelyeknek 
további fejlődésükhöz tőkebevonásra van szüksége, de nem rendelkeznek 
megfelelő ismeretekkel ennek lebonyolításához. Ennek fejlesztése 
érdekében a Duna Régióra kiterjedő nemzetközi szakértői hálózatot 
hozunk létre. 
A magyar vezető partnerrel (Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.) megvalósuló 
projektben 15, magyar, román, szlovén, bolgár, cseh, osztrák, szerb, 
bosnyák és horvát partner vesz részt. A projekt részleteiről és folyamatosan 
frissülő híreiről a www.kdriu.hu oldalon bővebben is olvashat. 

Újabb program térségünk innovatív 
vállalkozásainak támogatására

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

Amit kínálunk:
• biztos háttér egy multinacionális vállalatnál,
• alapbér plusz 20%-os délutános és 60%-os éjszakás

műszakpótlékok,
• negyedéves bónusz,
• havi jelenlétösztönző,
• cafetéria,   
• céges buszjáratok a környező településekről,
• kedvezményes dolgozói termékvásár,
• kedvezményes sportolási lehetőségek,
• jó hangulat,
• változatos munka.

Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői 

tapasztalat a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

A Győri Keksz Kft. 
székesfehérvári 
csapatába

GÉPKEZELŐ
munkatársat keres. 

Matematikából a tavalyihoz képest alacsonyabb lett a felvételizők átlagpontszáma - tudtuk 
meg Szabó Gábortól
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A matekkal gyűlt meg a bajuk

Az idei felvételi vizsgákon több-
nyire a matematika feladatlapok 
okozták a nagyobb nehézséget a 
tanulóknak. „Magam is átfutottam a 
feladatokat, és az értékelő kollégákat 
is kikérdeztem – mondja a Teleki 
igazgatója. - Együttesen azt állapí-
tottuk meg, hogy az anyanyelvi teszt 

hasonló nehézségűnek bizonyult, mint 
tavaly. A matematika feladatok, ha 
nem is nehezebbek, de munkaigénye-
sebbek, elgondolkodtatóbbak voltak a 
korábbi évekhez képest. Ezért birkóz-
tak meg vele nehezebben a gyerekek.” 
Akadtak, akik egész egyszerűen 
nem tudtak végezni vele, mások 
szelektáltak, átugrottak bizonyos 
feladatokat. Éppen ezért várhatóan 

a matematika tesztek pontszá-
mai lesznek általánosan alacso-
nyabban. A száz pontos elérhető 
maximumon belül ötven pontot 
kaphatnak az anyanyelvi dolgoza-
tért és ötvenet a matematikáért. 
Az igazgató elmondta, várható-
an a negyven pont feletti matek 
eredmény nagyon kiemelkedőnek 
számít majd.

Ne ijedjünk meg az alacsonyabb 
pontszámtól!

Szabó Gábor felhívta a figyelmet 
arra, hogy egy esetleges alacso-
nyabb pontszám ne szegje kedvün-
ket, az még nem jelent feltétlenül 
rosszabb felvételi esélyeket. „Mi a 
nyílt napon is elmondtuk mindenki-
nek: senkit ne riasszon vissza, ha az 
elért összpontszáma a tavalyi felvételi 
ponthatárokhoz képest alacsonyabb. 
Nem a korábbi adatokkal kell össze-
hasonlítani ugyanis. Az számít, hogy 
az idén felvételiző diákok egymáshoz 
viszonyítva hogyan teljesítettek. 
Ha mindenkinek alacsonyabbak a 
pontszámai, akkor mindenkinek nehéz 
volt.” A Teleki igazgatója abban 
reménykedik, hogy az írásbeli 
felvételik beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket, sikerül általuk 
felállítani a gyerekek közti képes-
ség-, készség-sorrendet. 
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Már tizenöt éve ennek. Akkor még 
a zeneboltok tele voltak CD-kkel 
sőt magnókazettákkal is, melyek 
szinte az összes stílusirányt kép-
viselték. Jó minőségű erősítőkön 
keresztül állandóan szólt valami, a 
különálló kis fejhallgatós bokszok-
ban pedig bele lehetett hallgatni a 
lemezekbe.
Születésnapra kerestem zenei aján-
dékot. Ahogy válogattam, egyszer 
csak egy valószínűtlenül mély 
hang töltötte be a teret. Műkedve-
lő zenészként azt hittem, elég jól 
ismerem a világzenei palettát, ezt 
a hangot azonban még soha nem 
hallottam. A pultnál balga módon 
találgatni kezdtem, mire a kislány 
elnéző mosollyal felvilágosított: Le-
onard Cohen. Azonnal megvettem 
a Ten New Songs című albumot, és 
ezzel nagy sikert arattam. Nőisme-
rőseim első hallásra a mély hang 
rabjaivá váltak.
Először nem is tudtam volna ponto-
san megfogalmazni, mi fogott meg 
ezekben a dalokban. A sajátos, 
karcosan dörmögő beszéd-ének is 
lenyűgözött, a spirituális töltött-
ségű üzenetek pedig a képzeletem-
nek adtak szinte korlátlan teret. A 
néhány hangnyi tartomány nem is 
volt különösebben mély fekvésű, 
mégis a hangszín és a domináns 
felhangok mélysége miatt úgy tűnt, 
mintha valahonnan a pincéből 
szólna. A gyönyörű hangú fekete 
énekesnő, Sharon Robinson felső 
szólama csodálatosan egészítette ki 
Cohen hangját, és bennem azt az 
érzést keltette, hogy két egymáshoz 
nagyon közel álló ember tökéletes 
összhangban mond el fontos dolgo-
kat az életről, szerelemről, sorsról, 
útkeresésről. Az üzenetek sokszor 
jelképesek, átvitt értelműek voltak, 

gyakran zseniálisan valamilyen 
bibliai háttérbe ágyazva. Ezekről a 
dalokról írta egyik kritikusa: „...a 
sötét, sebzett helyek koronázatlan 
uralkodója visszatér, és megragadja a 
veszteség törékeny szépségét”. Még 
mielőtt bármit is tudtam volna 
Cohenről, az volt a benyomásom, 
hogy ezek nem dalszövegek, 
hanem versek, melyek önállóan is 
megállnák helyüket az irodalom-
ban, ugyanakkor a zenéhez erősen 
vonzódó emberként úgy éreztem, 
hogy igazából ezzel az előadásmód-
dal teljesednek ki.
De ki is volt ez a kalandos életutat 
bejárt búslakodó, bohém nőcsá-
bász, aki először költőként és író-
ként próbált meg érvényesülni és a 
megélhetését biztosítani. Egyikben 
sem lett igazán sikeres, bár művei 
figyelmet érdemlőek voltak. Miután 
második regénye sem hozta meg 
a várt áttörést, 32 éves korában 
a dalszerzés felé fordult. Nagy 
példaképének, az irigyelt-tisztelt 
Bob Dylannek a hírnevére vágyott, 
akinek verseit, dalait az egész 
világ ismerte, és közülük nem egy 
örökzölddé vált. És valóban, míg az 
átlagember is gond nélkül felsorol, 
sőt eldúdol nyolc-tíz Dylan dalt, 
addig Cohentől legfeljebb a Hallel-
ujah jut eszünkbe. 
Az első Cohen lemezemet gyorsan 
követte a többi. Zenebolt mellett 
sem itthon, sem külföldön nem 
tudtam anélkül elmenni, hogy fel-
mértem volna a kínálatot. Így aztán 
több albumon keresztül csaknem 
a teljes zenei életmű a birtokomba 
került. Karrierjének – bár ezt a szót 
ő nagyon nem szerette – kétség-
kívül egyik csúcspontja a 2008-as 
koncertkörútja volt. Erre kevésbé 
az elhivatottság, sokkal inkább az 

átmenetileg megingott pénzügyi 
helyzete késztette, mégis maradan-
dót alkotott. Sikerült kimagasló 
képességű zenészeket és hátté-
rénekeseket megnyernie az útra, 
akikkel hetvennégy évesen is felejt-
hetetlen élményt nyújtott többek 
között Montrealban, Londonban, 
Dublinban. Egyre jobban széteső 
hangját mesterien kompenzálta a 
coheni bölcsesség. Amikor kellett, 
a háttérben maradt, és hagyta, 
hogy varázslatos hangú énekesnői 
vigyék a szólamot. Az összhatás 
pedig a legfiatalabb korosztálytól 
kezdve mindenkit lenyűgözött.
Cohen nem volt a pillanat hatása 
alatt alkotó zseni; versein, dalain 
sokat dolgozott. A Hallelujah vég-
leges változata például 18 hónap 
alatt készült el. Zenei értelemben 
ugyan nem bonyolult a dal, szövege 
viszont nem könnyen értelmezhető 
azok számára, akik keveset tudnak 
az Ószövetségről. Van, aki a zsol-
tárt hallja benne, mások szerint 
meg olyan, mint egy utazás a spiri-
tualitás, az érzékiség, a szeretet és 
a félelem világában. A versszakok 
végén pedig mantraként szólal 
meg a Halleluja. A legkülönbözőbb 
zenei stílusok képviselői tudtak 
azonosulni a sugallattal, hogy a 
konfliktusokat néha csak egy meg-
adó, szívből feltörő Halleluja képes 
feloldani, és a dal így meghódította 
a világot.
2016 nyarán más hírek jöttek  
Cohenről: maga is a halálra készülve 
elbúcsúzott a számára legfontosabb 
nőtől, a súlyosan beteg Marianne 
Ihlentől, akinek akkor már csak 
napjai voltak hátra. November 7-én, 
82 éves korában, pár nappal búcsú-
lemezének megjelenése után aztán 
ő is követte.

SaitoS lajoS

balajthy Ferenc
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Özönvíz előtt

Portölcsérek riadóznak
esőfelhők harsonáznak
minden cseppjük egy-egy 
elegy ami máris megered…
eredj Noé apánkhoz te
gyerek kérdezd a jó öreget
bárkájával elkészült-e
s Isten barmai/jószágai mellé
mi emberek bekérezkedhetünk-e
mielőtt még leszakad az ég
mielőtt ránk dől ez a 
villámsújtotta fal – tető?!

Halleluja

Megszólal egy titkos hang
Az Úrnak kedves szív-harang

Több, mint zene, több, mint szó: ez óhaj
Száll a dallam egyre fel
A dúr a mollra ráfelel

Egy tévedt király lantján: Halleluja!
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Erős hitnél több kellett,
A nő, kit holdfény fürdetett
Szépsége az éjben elbűvölt

Gúzsba köti a lelkedet
A trónod kéri, nem szíved

S néma ajkad súgná: Halleluja!
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Hálaének a (h)ősökért

Hány magyar szíve dobog szívemben,
Hány magyar szívben maradok meg én?
Ősi (h)arcok győzelmi csatarendben,
Világolnak, mint vészben a jóremény.

Rendíthetetlen hit tart meg országot,
S újrateremti, mi egykoron elveszett, --
Legyen annak minden porszeme áldott,
Ki értünk küzdött és értünk szenvedett!

Az igaz utódoknak ezt követni kéne, --
Mert van kiért és van miért s mi végre:
Az ősszív őriz, s megment az érzelem!

Föltódul a mélységes mélyből is egyre, 
Mi régen volt, de nem múlhat el sosem,
Örökké való, -- mert maga a végtelen…

Nem akarom

Nem akarom beutazni a Földet
Hinni akarom, hogy még mindig végtelen
Az embernemjárta sztyeppék hullámzó füve
Önmagában az égbolt öröme
Az ősvadonban örök szörnyek bújnak
Fák odvában, minden szemtől rejtve
A hegyeken túl új hegyek születnek
És új világok a szurdokok mögött
Parttalan, hatalmas mély vizek
Óceánok, kéklő tengerek
Bennük szigetvilágok száz titkos csodával
Melyek magukban és maguknak élnek
Tükrük saját arcuk és saját szemük 
A csillagok is csak őrájuk nevetnek
S a két végtelen csendben összemosolyog

Lackenhof

Alszik a hó és
Alszik a csönd,
Alszik a bánat 
Is idefönt.

Alszik a harag,
Alszik a tűz,
Ártó szellem itt
Lelket nem űz.

Alszik a hó és
Alszik a ház   -
Szíved csendjére
Angyal vigyáz.

Egy költő-zenész emlékére
győri andor

Házad, várad ismerem
Jártam én e köveken

Magam voltam, de végül rád találtam
Téged látlak mindenben

Nem győzelem ez: szerelem
Fáradt és fájó Halleluja 

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Volt idő, hogy elmondtad
Ami történt, tán megbántad

Rég volt, elmúlt, még ha fáj is 
De emlékezz, ha bent voltam,
A galamb felszállt mámorban

S lelkünk együtt zúgta: Halleluja!
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Ha lát az Isten odafenn,
Ő tudja, hogy ez szerelem,

Csak lőttem vakon, ha téged más megkívánt
Ez nem kiáltás a sötétben,
Nem vakítás a napfényben

Egy tört és fáradt, fájó Halleluja 
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Sokat tettem, de mind kevés
Nem több, mint egy érintés

Bár igaz, álmot rombol a valóság
Ha rossz is volt az életem

Az Isten előtt bűntelen
A Dal Urának szól a Halleluja!

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

(Győri Andor fordítása)
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Nemzedékek által ismert dalok és egy tör-
ténet, amit mindenki átélt, aki volt fiatal és 
szerelmes. Az első, vad szerelem története az 
idén ötvenöt éves Omega együttes huszonegy 
ikonikus slágert feldolgozó táncos musicalje, 
a Gyöngyhajú lány balladája. Román Sándor, 
Benkő László és Pozsgai Zsolt vallanak a méltán 
nagy sikerű produkcióról, a darabhoz fűződő 
emlékeikről és székesfehérvári kötődésükről.

Az örökzöld Omega-slágerek több 
korosztály életét végigkísérik, min-
denkinek fűződik hozzájuk emléke: 
az első szerelemről, csalódásról, az 
élet különböző pillanatairól. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint a magyar 
értékek valamint azok népszerűsítése 
iránt elkötelezett Magyar Termék 
Nagydíjas ExperiDance Production 
és a Kossuth-díjas Omega együttes 
közös musicalje, a Gyöngyhajú lány 
balladája. 
 „A musicalben hallható Hazug lányok és 
Régi csibészek c. dal kísérte produkcióban 
a karakterek és a táncos bravúr egyaránt 
megjelenik. Utóbbi visszaadta az ifjúsá-
gomat, felidézte a régi emléket, amikor 
ültünk a padon, szotyiztunk és elképzel-
tük azt a világot, melyben már felnőttek 
vagyunk. A Hazug lány pedig felidézi, 
amikor a szerelmeink boldogan vagy szo-

A gyöngyhajú lány balladája: 
egy történet, amit mindenki átélt
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morúan alakultak, vagy meg sem valósul-
tak. Egy zseniális forgatókönyv született, 
aminek a költészete egyszerűen adta, hogy 
a darabnak egy olyan zenés műfajnak kell 
lennie, amely a musical stílusvonalait kö-
veti. Ennek megfelelően lettek a zenék is 
áthangszerelve, amik nagyon kreatívan és 
lendületesen hatottak rám a koreográfia 
megalkotásában is.” – emlékezett vissza 

Román Sándor, az ExperiDance alapí-
tója, művészeti vezetője és a Gyöngy-
hajú lány balladájának koreográfusa. 
Sándornak rengeteg emléke fűződik 
Székesfehérvárhoz, a színházhoz. 
Nagyon sokat dolgozott együtt Iglódi 
Istvánnal, amikor még a Nemzeti 
Színház igazgatója volt. „Én voltam a 
koreográfusa, mindig magával vitt szerte 
az országban. Illetve az első darabomnak, 
A pokol színeinek is Székesfehérvár adott 
edzőtábori lehetőséget.” – tette hozzá 
Román Sándor.
Pozsgai Zsolt kamaszkorában igazi 
Omega-rajongó volt, szinte minden 
dalt ismer a zenekartól. Az Egy lány 
nem ment haza, a Tizenhat évesen és 
a Gyöngyhajú lány című dalok adták 
meg Zsolt számára a lendületet a 
szövegkönyv megírásához, majd állt 
össze a musical egy költői történetté. 
Egy fiatal lány és a Balaton szelleme-
inek találkozásáról. „Mind a produk-
ció, mind a kapcsolat a társulattal igazi 
szerelem számomra. Boldogan nézem 
ezt a rendkívüli tehetséghalmazt, amit 
a táncművészek jelentenek, és élvezem 
minden pillanatát a munkájuknak. Rend-
kívül tehetséges emberek kaptak szerepet 
a darabban. Minden karakter más és más, 
ezért érdemes megnézni mindannyiuk 
alakítását. Nagyon szeretem azt a részt, 
amikor a főszereplő kislány egy monológ 
formájában elmeséli, milyen volt az első 
együttlét az imádott férfival, de nem 
igazán lehet kiemelni egy részt, hiszen 
a Hazug lányban elképesztő hatású a 
táncosnői munka, vagy a férfiak közös 
száma a Régi csibészekben ugyanolyan 
fantasztikus élmény számomra.” – fűzte 
hozzá Pozsgai Zsolt, a Gyöngyhajú 
lány balladája c. musical rendezője. A 
rendező több évig a székesfehérvári 
színház irodalmi-művészeti vezetője 
volt. „Nagyon szerettem a társulatot 
és a helyi érzékeny közönségét. Öröm 
visszamenni abba a városba, melynek 
egykor majdnem polgára lettem, és ahol 
számos művemet, rendezésemet mutatták 
be. Mondhatjuk, hogy hazamegyek a 
Gyöngyhajú lány balladája c. musicallel.” 
– mondta el székesfehérvári kötődése 
kapcsán Pozsgai Zsolt.
A táncos produkciót az ExperiDance 
kimondottan az Omega együttes 

számára alkotta meg. Benkő László, 
az Omega zenekar tagja az első 
perctől kezdve nagyon örült a felké-
résnek. „Egy elképesztő és formabontó 
produkció született. Az Omega-művek 
nem a megszokott módon szólalnak meg, 
ahogy évtizedeken keresztül hallhattuk, 
hanem más hangon és hangszereléssel. 
A tánccal így kifejezni a dalok monda-
nivalóját, hangulatát szinte példátlan, 
nagyon kevés ehhez hasonló darab van.” 
– mondta el véleményét a musicalről 
Benkő László.
A zenész, amikor csak tudja, végig-
kíséri az előadást. „Sokadjára is megje-
lenik a szemem sarkában a könnycsepp, 
amikor beülök az előadásra. Minden 
egyes alkalommal újra és újra megérint.” 
– vallotta be a Kossuth-díjas Omega 
együttes tajga, Benkő László.
A dalok több korosztály életét is 
végigkísérik, és teszik azt most is. 
A darab megidézi az első szerel-
met, az első csalódást vagy akár a 
katonaságban töltött időt. A zenész 
úgy véli, hogy az ember minden 
életkorban másféleképpen éli meg a 
szerelmet, a kibontakozást. „Másképp 
fogja fel egy huszonéves és másként egy 
negyven-ötvenéves – akiknek történetei 
megelevenednek a színpadon. A dalok 
tökéletesen passzolnak a jelenetekhez, az 
átvezetésekhez.” – tette hozzá Benkő 
László. 
Ahogy Román Sándornak és Pozsgai 
Zsoltnak, úgy Benkő Lászlónak is 
van kötődése Székesfehérvárhoz. A 
zenész nagyon sokszor megfordul a 
városban, többek között családi kö-
tődése miatt. Mindig szívesen látott 
vendég, rengeteg barátja maradt, és 
hamarosan ismét ellátogat Székesfe-
hérvár városába. A helyi színházban 
szinte kivétel nélkül minden darabot 
látott.
Az élményt a színpadon 24 Experi-
Dance táncművész, a mikrofonoknál 
5 kiváló musicalszínész, valamint 
21 szenzációs Omega-sláger teszi 
teljessé.
A nagyközönség 2017. március 11-én 
15 és 19 órakor láthatja a Gyöngy-
hajú lány balladája c. nagyszabású 
ExperiDance produkciót az Alba 
Regia Sportcsarnokban.
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Zene és tánc a családi tűzhely körül

A családtagok balról jobbra: Balázs, Katalin a kis Kristóffal, Gábor, Judit Marcival és Danival, és a szülők, Gábor és Judit

koVács V. orsolya

Versekkel, népzenével és tánccal tele peregnek 
a hétköznapok a Cserta család életében, 
otthonában. A Pro Cultura díjas família az ősök 
szellemiségével átitatott házuk falai között 
látta vendégül lapunk munkatársait. 

Évszázados hagyományoktól kö-
rüllengve, a dédszülők egykori ott-
honában üli körül a családi asztalt 
vasárnaponként a Cserta család. 
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Tizenegyen az asztal körül

„Kezdetben hatan voltunk, mi és a négy 
gyerek. Most már 11-en üljük körül a 
családi asztalt vejeinkkel, unokáinkkal 
kibővülve – büszkélkedik a családfő, 
Cserta Gábor. – Régebben is megszo-
kottak voltak a nagy családi összejöve-
telek, feleségem nagynénje, nagybátyja 
is itt voltak a nagyobb ünnepeken. Ha 
születésnapi tortán gyújtunk gyertyát, 
évtizedek óta a „Serkenj fel, kegyes nép” 

kezdetű dalt énekeljük el együtt. A leg-
nagyobb unokánk, Dani már furulyázni 
is szokott hozzá. Igyekszünk tudatosan 
átadni a népi műveltséget a család 
legkisebb tagjainak is.” Négy gyerme-
kükből eddig a két lány házasodott 
meg. Juditnak két kisfia született, 
Dani és Marci, ők már óvodába jár-
nak. Kati pedig három hónapja adott 
életet kisfiának, Kristófnak. Boldog 
nagymamaként Bohn Judit fontos-
nak tartja hangsúlyozni: igyekszik a 
háttérben maradva segíteni lányait 
anyai hivatásuk kiteljesítésében. 
„A gyerekek neveléséért elsősorban ők 
a felelősek, és örömmel látom, hogy a 
kicsik személyiségének megfelelően, sze-
mélyre szabottan igyekeznek betölteni 

anyai szerepüket. Hálás szívvel látom, 
hogy gyermeknevelésükben mennyire 
érezhetőek a nyomai mindannak, amit 
édesanyjukként sikerült átadnom nekik. 
Gyakran vigyázunk az unokákra, hogy 
kettesben is elmehessenek a férjükkel 
különböző programokra, sőt, ha úgy 
adódik, nálunk is alszanak a gyerekek.” 
Judit, Kata, Gábor és Balázs egykori 
gyerekszobája most is zsúfolásig 
telve játékokkal várja az újabb 
generációt.

Ősi székesfehérvári gyökerek

A család lelke, a családi tűzhely me-
legének őrzője az édesanya. Csertáné 
Bohn Judit különösen nagy ajándék-
nak tartja, hogy a mai napig egykori 
szülőházában élhet, ide várhatja 
haza finom étellel, nagy szeretettel 
leszármazottait. „Édesanyámék heten 
voltak testvérek. Szüleimmel és öcsémmel 
ebben a házban éltünk. A születésnapokat, 
névnapokat mindig együtt töltöttük, annál 
a családnál, aki éppen az ünnepelt volt. 
Így vonultunk, sokszor együtt a váro-
son keresztül, és ünnepeltünk. Ellestük 
öcsémmel, hogy is csinálják ezt a felnőttek, 
hogyan tartják össze a családot. Tulajdon-
képpen ezt az egymásra figyelést még gye-

rekkoromból  hoztam magammal. Mindig 
fontos volt számunkra, hogy mi történik 
a másikkal, de közben hagytuk egymást 
szabadon élni.” A városhoz kötődő ha-
gyományok pedig folytatódnak, hiszen 
a lányaik mindketten székesfehérvári 
fiatalemberhez mentek feleségül.

Kossuth utca, a varázsvilág

A család persze nem csak otthon 
tölti szívesen közösen az időt, gyak-

ran sétálnak például a belváros ut-
cáin is. Ilyenkor a kis unokák csillo-
gó szemmel hallgatják a nagyszülők 
meséit a hajdanvolt Székesfehérvár 
életéről.  „Sokszor elmondom ne-
kik, hogy a Kossuth utca számomra 
igazi varázsvilág volt gyermekko-
romban – emlékszik vissza Judit.  
- Ott volt édesapám, Bohn István 
kefekötő mester műhelye a 9-es 
szám alatt. Amikor meghalt, akkor 
volt száz éves a Bohn kefekötő ipar. 
Szép Sanyi bácsival, aki műköszö-
rűs volt, egymás mellett volt az 
üzletük. Kicsi korunkban sokszor 
beszöktünk a műhelyükbe ellesni 
a titkaikat. A szomszédos üzletek 
is legendásak voltak Fehérváron a 

Négy felnőtt gyermekükből hárman 
már kirepültek, csak a fiatalabb 
fiú, Balázs lakik a szülőkkel. Cserta 
Gábor és felesége, Csertáné Bohn 
Judit palotavárosi háza mégis tele 
van élettel és nyüzsgéssel. „Mosta-
nában leginkább Balázs zenésztársai 
vendégeskednek nálunk – meséli az 
édesanya.  -  Ha úgy alakulnak a 
fellépéseik, nálunk is alszanak. Együtt 
vacsorázunk, beszélgetünk. Úgy gon-
dolom, az ember fiatalosabb is marad, 
ha megpróbálja megérteni a mostani 
ifjak gondjait, problémáit, ha szükség 
van rá, segíti őket.” A gyerekek, uno-
kák gyakran hét közben is beugra-
nak, vasárnaponként pedig aki tud, 
náluk ebédel.

évszázados hagyományok a Cserta család otthonában
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Emlék a családi albumból: szemüvegben Balázs, édesanyja ölében Katalin, jobbra Gábor és Judit mosolyog a kamerába
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A családtagok bemutatása

Az édesapa, Cserta Gábor távközlési mérnök, a város irodalmi estjein énekelt versek-
kel lép fel, a Vörösmarty Társaságnál végzett ilyen tevékenységét, népzenei fellé-
péseit Székesfehérvár Pro Civitate Emlékéremmel ismerte el. Főként a szülőföldhöz, 
Fejér megyéhez kapcsolódó versek megzenésítésével értékes örökséget hozott létre.
Az édesanya, Csertáné Bohn Judit Fejér Megyei Príma Díjas mentálhigiénikus, jelen-
leg is végez szociális segítő tevékenységet
Az idősebbik fiú, Gábor elismert néptánc pedagógus és fotográfus, egykor az Alba 
Regia Táncegyüttes és a Vörösmarty Színház táncosa is volt.
A fiatalabb fiú, Balázs a fúvós hangszerek mestere, népzenei munkásságáért Artisjus 
díjat kapott. Színpadi fellépései mellett tanít is.
Az idősebb lány, Judit óvónő és az Alba Regia Táncegyesület óvodás csoportjait 
vezeti. Gáborral több évig tagjai voltak a Vörösmarty Színház tánckarának.
A fiatalabb lány, Katalin üzleti főiskolát végzett, tánc mellett a Bakony Népzenei 
Együttes egykori tagjaként komoly népzenei tevékenységet tudhat magáénak. 

Felpezsdült az életük 
a díjtól

Eddig is pezsgő társadalmi és kultu-
rális kapcsolatok jellemezték a Cserta 
család életét, a most kapott díjnak 
köszönhetően azonban ez még inkább 
felélénkült. A család tagjai meghatottan 
árulták el: nem is gondolták volna, hogy 
ilyen sokan figyelik őket, sok rég látott 
kedves ismerősük is újra megjelent az 
életükben. „Az, hogy méltónak találtak 
minket erre az elismerésre, egyrészt 
hálával tölt el, másrészt további 
feladatokra sarkall minket.” - hangsú-
lyozta Csertáné Bohn Judit. 

maguk szakmájában. Ott volt Mül-
ler Panni néni a kalapos, Aposz-
tolovicsék a vegytisztítók, Kovácsné 
Bezdegh Zsuzsa néni kézimunka 
üzlete és még sorolhatnám. Bohn 
nagymamám is ott lakott a Kos-
suth utcában. Gyakran mentünk 
át hozzá vasárnap, és kutattunk a 

finomságok után, egy kis mandula, 
egy kis dió, egy kis aprósütemény 
mindig illatozott a konyhájában.”

A közös történet kezdete

Mi is a Cserta család történetének 
kezdete, hogyan ismerkedett meg 

hogy Judit Gábornak, Kata pedig 
Balázsnak volt a párja egy fellépésen. 
Felemelő érzés volt látni őket együtt.” 
Később Balázs a Bakony együttes-
ben  elkezdett klarinétozni, Kata 
népénekelt, Judit és Gábor pedig 
táncolt. Édesapjuk és édesanyjuk a 
külföldi szerepléseikre néhányszor 
elkísérték őket, különösen nagy 
büszkeséget éreztek, hogy gyerme-
keik a magyarság hagyományait 
képviselik a nagyvilágban. „Szeret-
tem a sok ruhát vasalni, keményíteni, 
a szalagokat, a gyöngyöket vásárokban 
válogattuk a népviselethez.”

Négy gyerek, négy egyéniség

Balázsra már pici korában jellemző 
volt a szórakoztatás, látható volt, 
hogy szeretne örömet szerezni. Ami-
kor a nővérének, Juditnak tüdőgyul-
ladása volt, lázasan feküdt, az alig 
három éves Balázs ott bohóckodott 
a betegágya mellett, a játékgitárját 
pengetve próbálta felvidítani.  Már 
akkor megmutatkozott benne, hogy 
másokat szeretne gazdagítani a 
humorával. Gábor egy nagyon mély 
érzésű gyermek volt, már kicsiként 
is sok minden érdekelte a művé-
szetekkel kapcsolatban is. Nagyon 
szépen beszélt, alsó tagozatban 
díjat is nyert szép beszédből. Több 
sportág kipróbálása után végül is 
a néptánc világát választotta. Judit 
nagyon anyáskodó volt, pici korá-
ban is látszott, hogy a gyerekekhez 
kapcsolódó pályát fog választani. 
„Karácsonykor született, ezért egy hetes 
késleltetéssel a karácsonyfa alá tettük. 
Elkezdett sírdogálni, mire Gábor rögtön 
megteáztatta. A jó testvéri kapcsolat 
már korán megmutatkozott.” - idézte 
fel édesanyjuk. Kata szintén nagyon 
szereti a művészeteket. „Kiskorában 
lakott a környéken egy festőművész, 
hihetetlen érzékenységgel tudta kivá-
lasztani 4-5 évesen a festmények közül 
a minőségieket. Már ekkor látszott a ki-
állásán a magyar néptáncosoktól elvárt, 
külföldiektől annyiszor megcsodált 
büszke testtartás.” 
Mind a négyen olyan családcentri-
kusak, hogy sokak csodálkozására 
felnőttként is együtt nyaralnak 
a szüleikkel. „Ha csak tehetjük, 
Balatonfüreden, a nagybátyámék 
nyaralójában töltünk közösen egy 
hetet minden évben.  - tudtuk meg 
a családanyától. - A levegő, a víz 
közelsége, a végtelen szabadság érzése 
meghatározó élmény volt itt már az én 
gyerekkoromban, majd a gyerekek és 
most már az unokák számára is. Talán 
Gábor vitorlázás iránti szenvedélye 
is innen eredeztethető. Balázs pedig, 
ha teheti, horgászni jár, a karácsonyi 
vacsorához is ő fogta a halat.”

egymással Judit és Gábor? „A 
70-es években a Bazilikában volt egy 
ifjúsági énekkar, ahol Gábor gitározott, 
én pedig énekeltem. A harmóniák 
összehoztak bennünket.” – osztja meg 
gondolatait Judit, aki még a Fehér-
váron akkoriban nagyon ismert 
Kósa Ferenc atya Szt. Cecília kóru-
sában is énekelt, emellett a Bazilika 
kántorától, Hellenbach Dénestől tíz 
évig tanult zongorázni. A zene te-
hát kezdettől meghatározó szerepet 
játszott a házaspár életében.

Gyógyító népzene

Judit asszony a népzenének 
egyenesen gyógyító erőt tulajdonít, 
meggyőződése, hogy a gyermeke-
ik a zene lélekerősítő hatásának 
köszönhetően voltak csak ritkán 
betegek gyerekkorukban. Születé-
süktől fogva fogékonyak voltak a 
zenére, táncra, gyakran szerepeltek 
együtt is a színpadon az Alba Regia 
Néptáncegyüttesben. „Előfordult, 
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Konyhai falvédők tárlata és farsangi salsaparty
Programok február 10-től 19-ig

Szabó PetRa

Február 10.
Régi korok konyhai falvédői
15 óra, Művészetek Háza
Varga Magdolna gyűjteményének 
bemutatkozó kiállítása. Megtekinthető: 
február 10-én 15-19 óra, február 11-én 
10–18 óra.

Csodálatos világ
17.30, Köfém Művelődési Ház
M. Kishonthy Éva és Gy. Simon Margit 
kiállítása. A kiállítás március 3-ig láto-
gatható a művelődési ház nyitvatartási 
idejében, hétköznapokon 08-17 óráig.

Ozone Mama, Fueled, Mert
20 óra, Nyolcas Műhely
Ozone Mama zenekar tavaszi turnéján 
Székesfehérvárra is ellátogat. Az estét 
a Fueled és a Mert zenekarok fogják 
teljessé tenni.

Burján Orsi & a Pálinkálom
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A koncerten Mester Dániel (szaxofon), 
Klimász Tamás (bőgő), Tóth Mátyás 
(gitár), Hoff Marcell (dob) és Burján 
Orsi (ének) zenél majd. Zenéjükben 
egyedi stílusban ötvözik a jazzes meg-
szólalást és harmóniavilágot a magyar 
népdalokkal, egy olyan elegyet alkotva, 
mely egyszerre vibráló, meglepő, friss, 
máskor melankolikus.

Farsangi party a Salsa Jam Táncklubbal
21 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Élő zene, konga show és handpan per-
formance várja az érdeklődőket.

Február 11.
Bőrműves műhelybemutató
09 óra, Mesterségek Háza
Műhelyfoglalkozások:
10 óra: Ősi díszítőmódok a bőrmunká-
kon. Kézműves mester: Sipos Tamás
13 óra: Fonások bőrrel. Kézműves mes-
ter: Varga Magdolna
A bőrműves-, csuhé- és szalmafoglalko-
záshoz alapanyagot, eszközöket a hely-
színen biztosítanak az érdeklődőknek.

Csuhé, szalma szakmai nap
10 óra, Művészetek Háza
Szakmai beszélgetések, ötletek 
csereberéje, kézműves foglalkozások, 
amelyekbe bátran be lehet csatlakoz-
ni. Kézműves mester: Bárány Mara. A 
bőrműves-, csuhé- és szalmafoglalkozás-
hoz alapanyagot, eszközöket a helyszí-
nen biztosítanak az érdeklődőknek. 
Bővebb információ: Komendó Gabriella: 
06/30/955-1742, gabriellakomendo@
fejermmk.hu.

Fess velünk!
14 óra, Művészetek Háza
A Derkovits Képzőművészeti Kör 
segítségével bárki kipróbálhatja magát 
festőként. A kör tagjai a vizes alapú 
festékek (vízfestékek, akvarell, tempera) 
festési technikáit mutatják be az érdek-
lődőknek.

Farsangi családi mulatság
17 óra, A Szabadművelődés Háza
17 óra: a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola gyermek néptánccsoportja és 

Gyereksarok

Látogatható kiállítások

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

A DÖNTÉS
című kiállításon

Összekötni az eget és a földet, 
természetet és a Teremtőt

www.adontes.hu | www.szikm.hu | facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeumwww.adontes.hu | www.szikm.hu | facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum

február 14., kedd, 18 óra
Csók István Képtár

(Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)

Esti beszélgetés

a Dallam AMI csákvári táncosainak 
jelmezes bemutatója, kísér a Barátok 
zenekar.
18 óra: János Vitéz – Boka Gábor bábe-
lőadása, kézműves foglalkozás
19 óra: Slawomir Mrozek: Nyílt tengeren 
( A Szabad Színház előadása)

Alba Fehérvár - Jászberényi KSE
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki mérkőzés.

Faded Life lemezbemutató koncert, 
vendégek: The Rebels, Basemen
19 óra, Nyolcas Műhely
A székesfehérvári Faded Life megjele-
nő „Az én játszmám” című lemezének 
bemutató koncertje.

Belga koncert
20 óra, Fezen klub

Február 12.
BabaruhaBörze
08 óra, Videoton étterem
Kinőtt, megunt holmik és kiegészítők 
cseréje. Asztalfoglalás: 06/30/316-3197

Országos Adománygyűjtő körút
15 óra, Vasútállomás mögötti tér
Országos Adománygyűjtő körút szé-
kesfehérvári állomása. Patocska Olivér 

előadóművész magánjellegű kezde-
ményezése. Az adományok a Magyar 
Vöröskereszthez kerülnek. Tartós 
élelmiszereket és használati tárgyakat 
gyűjtenek.

Február 13.
Virtuózok és az Alba Regia Szimfoni-
kusok
19 óra, Vörösmarty Színház
Közreműködik Boros Misi és a Virtu-
ózok döntősei. Vezényel: Dubóczky 
Gergely. Műsor: G. Rossini: Olasz nő 
Algírban – nyitány, W. A. Mozart: C-dúr 
zongoraverseny K.467 Km.: Boros Misi,
G. P. Telemann: F-dúr versenymű 3 
hegedűre Km.: Váradi Gyula, Sándor 
Zoltán, Bácsy-Schwartz Zoltán, R. Schu-
mann: II. C-dúr szimfónia op 61.

Február 14.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Varrókészlet készítés lesz a téma,a fog-
lalkozást Kalmár Lászlóné vezeti.

Valentin napi séta
17 óra, Találkozó: Tourinform Iroda előtt
Vajon melyik romantikus helyen val-
lottak szerelmet városunk hírességei? 
Kit ihlettek meg a fehérvári lányok, 
olyannyira, hogy a szerelem híre  

Gárdonyi Kultúrdisco
Február 10. 17 óra, Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár
Érdekes témák, kötetlen beszélgetés. Téma: 
farsangi hagyományok, népi szokások. 
Jelmezes beöltözés várja a gyerekeket.

Farsangi játszóház
Február 11. 11 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtár
Játékos foglalkozás. A részvétel ingyenes.

Gyermekjóga
Február 11. 11 óra, Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztályt várják.

Dínom-dánom családi foglalkozás
Február 11. 16 óra, Művészetek Háza
Farsangi maszkok, álarcok, farsangi 
huncutságok – vizuális alkotófoglalkozás a 
Játszótárs Játékkészítő Műhellyel.

Az igazmondó juhászlegény
Február 11. 17 óra, Köfém Művelődési Ház
Zenés mesejáték a Tihanyi Vándorszínpad 
előadásában.

A Derkovits Képzőművészeti Kör évadnyitó 
kiállítása
Művészetek Háza
A tárlat február 18-ig látogatható.

A színek varázsa
Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasóterme
Simon G. Kata az Ősfehérvár Alkotókö-
zösség tagjának festménykiállítása. A tárlat 
megtekinthető február 18-ig.

Képeslap kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtár
A XX. század első felének építészete képes-
lapokon. Sárosi István kiállítása. A tárlat 
február 18-ig látogatható.

Drégely László-emlékkiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
A kiállítás február 19-ig tekinthető meg.

„Színek és formák”
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtár
A Székesfehérvári Kárpitszövő szakkör 
kiállítása. A kiállítás megtekinthető február 
24-ig.

5 festő Móron
Pelikán Galéria
A 2016-os Móri Művésztelep öt festőművész 
résztvevője: Koppány Attila, Revák István, 
Szegedi Csaba, Szentes Ottokár, Szolnoki 
Szabolcs. Megtekinthető február 24-ig, 
keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Formakultúrák
A Szabadművelődés Háza
Sági Vanda kiállítása. A tárlat február 25-ig 
tekinthető meg.

Wurst Zoltán kiállítás
Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlat február 26-ig tekinthető meg.

Rabok tovább... - 1956 és Székesfehérvár
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete
A kiállítás megtekinthető 2017. február 26-
ig, szerda-vasárnap 10-18 óráig.

A DÖNTÉS
Csók István Képtár
A kiállítás Somogyi Győző 127 festményét 
valamint Párkányi Raab Péter 66 fotóg-
rafikáját, fény-, tér- és illatinstallációkat 
vonultat fel. Megtekinthető április 30-ig.
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A Barátság mozi műsora

A Vörösmarty Színház műsora

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

II. Székesfehérvári Székely Bál

Március 4. 18.30, Szent István Művelő-
dési Ház, Szent István-terem
A Kárpát-medencei magyarság 
ünnepén lesz népzenei és élő zenés 
műsor, többfogásos székely vacsora, 
sztárvendégek és határon túli fellépők, 
igazi csíki sör, áfonyapálinka, értékes 
tombolanyeremények és tánc hajnalig. 
Az idei jótékonysági bál célja a külhoni 
barátság erősítése mellett Böjte Csaba 
csíksomlyói otthonából és a székes-
fehérvári Szent Imre Iskolaházból 
gyermekek csere-táboroztatása, illetve 
egy kárpátaljai község és a székelyföl-
di Szentegyháza javára is gyűjtenek. 
A II. Székesfehérvári Székely Bálra 
belépőjegyek kapatók több árkategó-
riában a VÁLASZ Egyesület Prohászka 
út 67. szám alatti irodájában, illetve 
megrendelhetők postai úton is. Ezen 
kívül támogatójegyeket is vásárol-
hatnak az érdeklődők elővételben és a 
helyszínen egyaránt, ugyancsak több 
árkategóriában. A részvételi szándékot 
a szekelybal.szfvar@gmail.com címen, 
továbbá a 20 251 9113-as számon 
jelezhetik a vendégek.

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:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

38 m2 irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában 

(89 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m2) 

használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2);
• József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db 

parkolóhely

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

New Yorkig szállt? Kiknek a szerelmé-
hez kapcsolódik az első magyarországi 
tűzijáték, melyre Fehérváron került sor? 
Kit szöktetett meg Rigó Jancsi, a Magyar 
Király Kávéház cigányprímása? Valen-
tin-napon erre is fény derül, miközben 
az érdeklődők végigjárják a szerelmesek 
által kedvelt utcákat és randi helyeket.

Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Szalkó József: Az őskereszténység kiala-
kulása című előadása.

Disputa Dr. Lukácsy Józseffel
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Beszélgetés a Vörösmarty Társaság 
alelnökével, közíróval.

Összekötni az eget és a földet, termé-
szetet és a Teremtőt
18 óra, Csók István Képtár
Folytatódik a beszélgetéssorozat A 
DÖNTÉS című kiállításon, melynek 
résztvevői Sebestyén Márta Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, az 
UNESCO Artist for Peace magyarországi 
nagykövete, Kő Pál Kossuth- és Magyar 
Örökség díjas szobrászművész, a Nem-
zet Művésze, valamint Tóth Norbert, a 
kiállítás kurátora lesznek, beszélgetőtár-
suk Vakler Lajos szerkesztő, újságíró.

Február 15.
Kodolányi Szabadegyetem, Harmadik 
Kor Egyetem
16 óra, Városi Levéltár és Kutatóintézet
Rendszerváltó évek címmel előadás-so-

rozatot hirdet a Városi Levéltár és 
Kutatóintézet a Kodolányi János 
Főiskolával közösen.

1956 székesfehérvári tanúi
17 óra, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete
Dr. Demeter Zsófia székesfehérvári 
ötvenhatosokkal beszélget.

Szépkorúak jógája
18 óra, Művészetek Háza
Foglalkozások minden szerdán. 
Információ: 20/525-2526, jogazzun-
kegyutt@gmail.com.

Női szerepek - férfi szerepek a 21. 
században
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtár
Pap Csilla life coach, párkapcsolati 
mediátor, életvezetési tanácsadó 
előadása. 

Mocorgó
16.30 óra, Hétvezér Általános Iskola
A nagycsoportos óvodásokat várják 
játékos-mozgásos foglalkozásra

Február 17.
Karrier nap
17.30, Új Nemzedék közösségi tér
Az Ifjúsági Klub újabb rendezvénye:
Program:
17.30: Nyitás, bemelegítő játék
18 óra: Vállalkozásindítás - Grósz 
Ákos, Fiatal Vállalkozók Országos 
Szövetségének Fejér megyei elnöke

18.40: Multinacionális környezet 
- Juhász Roland, Emerson Process 
Management Magyarország Kft. 
operációs igazgatója
19.20: Civil szféra, önkéntesség - 
Fenyvesi Viktória, HROD fejlesztési 
igazgatója, önkéntes szakértő
20 óra: szendvics vacsora, beszélge-
tések, játékok
Információk: Németh Blanka: 
06/70/613-4340, andrea.blanka.
nemeth@gmail.com.

Cloud 9+ koncert
20 óra, Fezen klub

Auróra, Sidol, Ingerküszöb
20 óra, Nyolcas Műhely

Február 18.
V. Jótékonysági szeretetfutás
10 óra, Halesz-park
Részletek az esemény facebook 
oldalán.

FehérvART III.: RaktárKrú, The 
Rug, Wakablack, Slam Poetry, 
Beatbox
16 óra, Nyolcas Műhely
Alternatív összművészet.

Vigasságcsinálók bálja
18 óra, Táncház
Vendégváróval kezdődik, majd az 
Alba Regia Táncegyüttes nyitótáncá-
val és bállal folytatódik az esemény. 
A fergeteges rendezvényen három 
felvonásos vacsora, meglepetés 
műsorok, tombola és Gájer Bálint, a 
swing hercege várja a vendégeket.

Kowalsky Meg a Vega
20 óra, Fezen klub

Február 19.
Patikusinas Szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
A résztvevők szappant készíthetnek 
természetes anyagokból. Infó, re-
gisztráció: Krizsány Anna krizsany.
anna@szikm.hu, 22/315-583, 70/338-
6173, www.szikm.hu, tunderkonder.
tanf@gmail.com, 30/216-4440.

A számolás joga
Február 10. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.

Jackie
Február 11. 18 óra, február 13. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai-chilei-fran-
cia életrajzi dráma.

Az állampolgár
Február 10. 18 óra
Magyar filmdráma.

Mi ez a cirkusz?
Február 11. 16 óra
Magyar dokumentumfilm.

Széttörve
Február 11. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai thriller.

Mártírok
Február 13. 18 óra
Feliratos orosz filmdráma.

Anti-Valentin-nap
Február 14.
Úttörő jelleggel Anti-Valentin-na-
pi műsort állított össze a mozi 
február 14-re azoknak a pároknak, 
akik nem kedvelik az egy napra 
mindent elöntő szívecskéket.
Program:
18 óra: Széttörve (Magyarul beszélő 
amerikai thriller.)
20 óra: A martfűi rém (Magyar 
thriller.)

Makrancos évszakok
Február 10. 10 óra, február 14. és 15. 
15 óra, Pelikán Kamaraszínház

Három nővér
Február 10. 17 óra, február 18. 19 óra, 
Kozák András Stúdió

SingSingSing
Február 10. 19 óra, Nagyszínpad

Apák és fiúk
Február 11. és 12. 19 óra, Nagyszínpad

Pukedli – Hajsza
Február 12. 19 óra, Kozák András 
Stúdió

Virtuózok és az ARSO
Február 13. 19 óra, Nagyszínpad

Anconai szerelmesek
Február 14. 19 óra, Nagyszínpad

Tündérhon vándorai
Február 16.17 óra, Pelikán Kamara-
színház

Hernádi pont
Február 16. 19 óra, Nagyszínpad

Figaro házassága
Február 17. és 18. 19 óra, Nagyszínpad

A Herner Ferike faterja
Február 17. 19 óra, Kozák András 
Stúdió

Play Strindberg
Február 19. 19 óra, Pelikán Kamara-
színház



A Vörösmarty Rádió műsora február 11-től 17-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport, aktualitások 
és érdekességek

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

13:10 Gazdikereső. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi (Herosz)

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Környezetvédelmi műsor. 
Vendég: Mihály Gyula

18:10 Irodalmi műsor. Vendég: 
Dr. Bakonyi István

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival, benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

2017. 2. 12. Vasárnap 2017. 2. 13. Hétfő 2017. 2. 14. Kedd 2017. 2. 15. szerda 2017. 2. 16. CsütörtöK 2017. 2. 17. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Heti hírmagazin Palkó 
Zsuzsa szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsa. Témák: 
műsorajánló, 
kalendárium, névnapok

09:10 Pénzügyek kezelése 
párkapcsolatban. 
Vendég: Séllei Györgyi 
és Galántai Gergely

10:10 Fogyókúrás tippek 
és tévhitek. Vendég: 
Antal Vali

11:10 Kisgyerekek és az idegen 
nyelvek elsajátítása, 
szülői tapasztalatok. 
Összeállítás 

12:10 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos 

13:40 Ép testben jó lélek. 
Vendég: Pletser Ádám

14:10 A társadalom működése. 
Vendég: Rózsás Ildikó

15:10 Újdonságok, 
érdekességek a világból: 
Gemeiner Lajos

16:10 Filmkocka. Vendég: 
Pavlics Tamás

18:10 Fehérvár Aréna 
– sportműsor. 
Szerkesztő: Somos 
Zoltán, Kaiser Tamás

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Romhányi Anikó 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Aktualitások és 
érdekességek. 
Műsorvezető: Heiter 
Dávid Tamás

08:10 Érdekességek életmódról, 
családról, programokról

11:10 Vörös Jankával 
beszélget Mits Marci 

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

14:10 Rebi, Dodó és 
Bundi bácsi

15:10 Városgondnoksági hírek
15:40 Fehérvár TV –

műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória, 
hírigazgató

16:10 Vörösmarty kocka 
– informatika. 
Műsorvezető: Németh 
Gábor, Barabás 
Ferenc. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

17:10 A Seuso-történet 
nyomában. Látrányi 
Viktória műsora 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2017. 2. 11. szOMBat

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport és aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

11:10 Lajoskomárom jelene 
és tervei. Vendég: 
Pirtyák Zsolt

13:10 Természetesen 
egészségesen. Supliczné 
Tóth Máriával Sasvári 
Csilla beszélget

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival, 
benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor 

10:10 Műsorvezető:Németh 
Gábor

10:10 Vértesboglár évértékelő 
és tervek. Vendég: 
Sztányi István

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Aktualitások, 
érdekességek.

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Jóban-rockban. 
Műsorvezetők: 
Bokányi Zsolt és 
Heiter Dávid Tamás

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival, benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ.

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
fontos, aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 
Benne: Aktualitások, 
érdekességek.

11:10 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. Benne: 
érdekességek, napi téma

16:10 Református hitélet. 
Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival, benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport és aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 
Benne: aktualitások, 
érdekességek

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács Krisztina 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. Benne: 
érdekességek, napi téma

15:10 Székesfehérvár 
Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival, 
benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

A Fehérvár Televízió műsora február 11-től 17-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

14:30 Fehérvári titánok – MAC 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Benkő-
Igaz Krisztina

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Grenyovszky Károly

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár – ZTE 

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: Február 12. 21:35 Virtuózok – Csodabogarak

2017. 2. 11. SZOMBAT

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25  Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Gorsium Floralia
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Bringa Fieszta 2016 
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 A 313. ugrás – portréfilm 
17:00 A Fehérvár TV 

archívumából
17:35 Zorán és barátai 
18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Pechtol Lajos

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 In Memoriam Vargas 

– Kubik Anna és a 
Misztrál közös estje

20:50 Székely Kolbásztöltő 
Verseny 2. rész

21:15 Szent István emlékek 
Rómában

 Róma mindannyiunk közös 
hazája – Vakler Lajos filmje

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 2. 12. VASárnAp 2017. 2. 13. Hétfő 2017. 2. 14. Kedd 2017. 2. 15. SZerdA 2017. 2. 16. CSüTörTöK 2017. 2. 17. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Aranybulla Művészeti 
Napok

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 I. Országos Főnix 

Táncverseny
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 A mi kis városunk
 Beszélgetés a Thornton 

Wilder-darab készítőivel
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:00 Muksó, a szaxofon királya 
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 TáncPercek
16:20 Aqvital FC Csákvár 

– Sopron labdarúgó-
mérkőzés közvetítése 
felvételről

18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Eszterhai Katalin 
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár – Jászberény 

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:10 VI. jótékonysági estély
21:35 Virtuózok – Csodabogarak 
22:10 A hét hírei 
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hét hírei ismétlése

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 Épí-Tech Magazin
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Eszterhai Katalin 

17:00 Épí-Tech – ismétlés  
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Jákob János

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár KC – HC 

Leipzig kézilabda-
mérkőzés közvetítése 
felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Jákob János

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

Dávid Tamás. Vendég: 
Bokányi Zsolt

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Corvinus Beetető  
  Vendég: Cloud 9 + 
21:35 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából  
 Benne: A szabadságharc 

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Heiter 
Dávid Tamás. Vendég: 
Bokányi Zsolt

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

Lajos. Vendég: 
Sziebert Gergely

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Miklósa Erika koncert 

a Bazilikában
21:40 Fény-szín-harmónia 

– Endrey-Nagy Attila 
kiállítása a budapesti 
Vándorfény Galériában

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Sziebert Gergely

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Lajos. Vendég: Benkő-
Igaz Krisztina

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvár AV19 – Dornbirn 

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése
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Még javában advent idején jártunk, amikor utoljára rejtvényt fejthettek a 
FehérVár magazin olvasói. Akkor a Fehérvári Versünnep döntősei és a Misztrál 
együttes zenés-verses előadással tették emlékezetessé advent harmadik vasárnap-
ját. Mi volt az előadás címe? - erre voltunk kíváncsiak. A helyes válasz: Lángolj és 
világíts!
A karácsonyi időszakban is lehetett fényüzenetet küldeni a fehérváriaknak. 
Második kérdésünk arra vonatkozott, hogy hol vetítik ki ezt az üzenetet. A helyes 
válasz: a Püspöki palota homlokzatán.
Harmadik kérdésünk volt: Milyen programmal várták a családokat? A harmadik 
megfejtésből kiderült: Betlehemezés és pásztormese volt.

Idén először jelentkezünk rejtvénnyel, ezúttal is aktuális eseményekhez kapcso-
lódnak megfejtéseink, olyan témákhoz, amelyekről cikkek is születtek magazi-
nunkban. Alig van fehérvári, aki ne ismerné a Cserta családot, róluk szólunk e 
heti portré rovatunkban. Első megfejtésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
milyen díjat vehetett át a család a közelmúltban.
Második megfejtésünk fókuszában egy múlt hét végi esemény áll, az országos Di-
ákparlament. Mi a legfontosabb döntése a háromnapos tanácskozásnak? A helyes 
választ a második megfejtésben találhatják.
Harmadik kérdésünk a következő: Milyen nevet visel az a hajó, amellyel Fa Nándor 
kilencvennégy nap után nyolcadik helyen célba ért a földkerülő vitorlásversenyen?
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Azon a kemény és drámai januári napon az iskola igazgatója, Sajtos József fényképezte le a 
lángokban álló iskolát

Kolbásztöltés hagyományos székely-magyar felállással: a férfi teker, a hölgy bököd 

A versenyzők – mielőtt a kolbásznak valót dögönyözni kezdték – sírja előtt emlékeztek meg az 
ötletadóról, Varga Sándorról

A versenyt a helyiek nyerték, de nemcsak a fokhagyma, hanem az ízléses tálalás miatt isA zirci főapát, Dékány Árpád Sixtus zeneszóval érkezett a kolbásztöltés helyszínére

A magyar szó a legnagyobb kincs Erdélyben, 
ezért is vélik úgy a helyiek, hogy a könyvek 
pusztulása komoly érvágás a magyaroknak
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nagy zoltán péter

nagy zoltán péter

Rosszul kezdődött az idei év a legkeletibb ma-
gyar településen, Kommandóban. A Kárpátok 
könyökében megbúvó falu iskolájának egy 
része január kilencedikén leégett.

A történelmi Magyarország legke-
letibb határtelepülése az a Kom-
mandó, ahol az ezer lakos kilenc-
venöt százaléka ma is magyarnak 
vallja magát. E település központi 
helye az iskola, melynek könyvtá-
ra, informatikai berendezései és 
történelmi irattárának soha nem 
pótolható anyagai égtek el. Össze-
sen 360 négyzetméter égett ki az is-
kolaépületből. Adományozás indult 

Elkél a segítség a magyar iskolának

Fokhagymával vagy anélkül?

Erdély-szerte, hogy a kommandói 
iskolának segítsenek. A gyűjtés 
eddigi eredménye, hogy négyezer 
kötet könyv érkezett Kommandóra 
a magyarok lakta erdélyi települé-
sekről. 
A tüzet a mínusz harminc fokos 
hideg terhe alatt üzemelő kazán 
kéménye okozhatta, mert a kémény 
résein át parázs került a tetőtérbe. 
A nagy hideg miatt a kézdivásárhe-
lyi tűzoltók csak két órával a riasz-
tás után érkeztek ki a katasztrofális 
állapotú, közel negyven kilométe-
res úton. Egy helybéli vállalkozó 
markolójával kettéválasztotta az 
égő és a még lángokat nem kapott 
iskolarészeket. Ezzel megmentette 
a faépítmény kétharmadát. 
Jelenleg összevontan tanulnak a 
magyar gyerekek az iskolában, a 
legkisebbek pedig a tanács épületé-
ben kaptak helyet. A kommandói-
ak könyvadományok, informatikai 
berendezések, padok és pénzado-
mány formájában kérnek segítsé-
get. Utóbbit azért, hogy a maguk 
erejéből épített iskolát visszabővít-
hessék az eredeti méretre, esetleg 
új iskolát építhessenek. Magyaror-
szágon a Baptista Szeretetszolgálat 
foglalkozik gyűjtéssel a komman-
dói iskola megsegítésére.
„Január 9-én délután fél ötkor 
szaladtak az emberek, hogy füstöl az 

iskola. Óriási fekete füst gomolygott 
az iskola hátsó oldalán, az emeleti 
részről. Mindenki szaladt a faluból, 
aki csak tudott, de már segíteni nem 
lehetett.” – emlékezett vissza a tra-
gikus napra Szabó Mária, a Kom-
mandó Falumúzeum igazgatója. A 
település életét jól ismerő kutató 
szakmai munkásságának jelentős 
része veszett oda a tűzben, mégis 
inkább a helyi magyar gyerekek 

jövője foglalkoztatja: „Csak magyar 
iskoláról beszélünk. Valamikor régen 
volt egy osztály román, de mindig 
is magyar iskola volt a kommandói. 
Szükség van könyvekre, számító-
gépekre, padokra, de szükség van 
pénzadományra is, mert ugyan 
ígéretet kaptunk egy új iskolára, csak 
ahhoz nagyon sok pénz kell, amit a 
román állam nem valószínű, hogy 
biztosít.”

Február negyedikén, szombaton tartották Csíkcsomortánban a székely kolbásztöltőversenyt, ahová 
a csíkieken kívül budapestiek, zirciek és székesfehérváriak is vitték gasztronómiai tudásukat. 
Az valamennyi csapatnál alapelv volt, hogy a kolbász – hasonlóan a kenyérdagasztáshoz – akkor 
a legfinomabb, ha készítőjének verejtéke is benne van. A paprikán, són kívül jól megválasztott 
házisertésre és annak húsára van szükség. A vélemények erősen megoszlottak a fokhagyma adago-
lásával kapcsolatban – míg a fehérváriak, pestiek és zirciek a szolid mennyiségre esküsznek, addig 
a székelyek azt mondják, kilónkénti húshoz jár a két nagy fej fokhagyma!
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Telekis adományok a Kríziskezelőnek Újra útnak indul a vándorbölcső

Újra babára vár a vándorbölcső

szabó Miklós bence koVács V. osrolya

Több doboznyi tartós élelmiszert és meleg 
ruhát gyűjtöttek a Teleki Blanka Gimnázium és 
Általános Iskola tanulói. A tésztát, konzerveket, 
pokrócokat és cipőket rejtő csomagokat az arra 
rászorulóknak szánták a Kríziskezelő Központba.

Tartós élelmiszereket, olajat, tésztát 
és konzerveket, valamint tisztál-
kodási szereket, meleg ruhákat, 
cipőket és takarókat rejtettek azok 
a dobozok, melyeket a telekisek 
gyűjtöttek össze. A diákok, a 
tanárok és a szülők közösen fogtak 
össze az ellátottak segítésére. Az 
adományokat az utcai szolgálat 
juttatja el az utcán élőknek az éjjeli 

Ismét útjára indítja vándorbölcsőjét a SZÉNA 
Egyesület. A civil szervezet a Három királyfi, 
Három királylány Mozgalom alapításának öt 
éves évfordulója alkalmából nyerte el a bölcső 
használatának jogát.

„Szervezetünk célja, hogy segítsük 
a kisgyermeket tervező és vállaló 
családokat abban, hogy a kívánt 
gyermekek megszülessenek – mondta 
Bálesné Elekes Rita, az egyesület 
vezetője. – Céljaik elérését segíti 
most ez a bölcső, melyet szeretnének 
minél több család számára eljuttatni. 
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teajáratok során, de az anyaott-
honban lakóknak is jut belőle. A 
Kríziskezelő Központban jó szívvel 
fogadták a hasznos adományokat. 
Zsabka Attila, az intézmény vezető-
je úgy fogalmazott: korábban több 
iskola is tett már felajánlásokat 
számunkra, a Teleki akciója pedig 
jótékony meglepetés volt. Különö-
sen értékes, hogy a fiatalok maguk 
ajánlották fel a segítséget. Hozzá-
tette: Székesfehérváron és kör-
nyékén 150-170 körül mozog azok 
száma, akik az utcán éjszakáznak, 
míg a téli időszakban éjjel is nyitva 
tartó, Sörház tér 3. szám alatti nap-
pali melegedőben 56 főnek tudnak 
elhelyezést biztosítani.

A vándorbölcső, benne a megszületett 
gyermekkel szimbólum, mely felhívja a 
figyelmet a gyermekvállalás, a család 
jelentőségére, szépségére.” A bölcső-
ért jelentkező családok közül egy 
nyilvános sorsoláson választják 
ki azt a családot, aki hazaviheti a 
bölcsőt, és használhatja, amíg a kis-
babájuk ki nem növi. Ezután ismét 
kisorsolják a következő kis lakót. 
A bölcsőt a családok ingyenesen 
vehetik igénybe, cserébe csupán 
annyit kérnek tőlük, hogy egy fotót 
készítsenek a benne fekvő babáról, 
melyet egy babanaplóban őriznek 
majd.
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A védőoltások világszerte nagy szerepet játszanak a 
fertőző betegségek megelőzésében. Magyarorszá-
gon a beoltott gyermekek aránya közel kilencvenki-
lenc százalék. Más európai országokhoz viszonyítva 
ez igen magasnak mondható. A vakcinálás korszerű, 
ingyenes, mindenki számára elérhető oltószerrel 
történik. Új jelenségként jelent meg az oltáselle-
nesség, a nézetek pedig folyamatosan terjednek 
az internetes oldalakon, közösségi portálokon. 
Ezek gyakran tárgyi tévedésekkel, csúsztatásokkal 
és nem létező kutatásokra, professzorokra való 
hivatkozásokkal vezetik félre az embert.

Az elmúlt időszakban évente öt-tíz 
olyan esetről is hallani lehet akár itt a 
városban, a megyében, hogy a szülők 
nem viszik el gyermeküket a kötelező 
védőoltásra. Ennek egyik oka, hogy 
nagyon sok téves információ kering az 
interneten. Nemrégiben készült egy or-
szágos, reprezentatív közvélemény-ku-
tatás, melynek eredménye azt tükrözi, 
hogy nagyon sokan nem hiszik, hogy a 
védőoltás hasznos dolog. S persze mind-
annyiunknak nagy barátja az internet, 
azonban ha kételkedünk az oltások 
valamelyikében, akkor arról érdemes 
szakavatott személyt megkérdeznünk. A 
védőoltásoknak köszönhetően felejthet-
tünk el szinte teljesen hazánkban olyan 
súlyos fertőző megbetegedéseket, mint 
a kanyaró, a járványos gyermekbénulás. 
A feledésbe merült fertőző betegségek 
azonban újra megjelenhetnek, ha az át-
oltottság egy bizonyos szint alá csökken.

Tények és tévhitek a védőoltásokról Fehérvári Orvosnapok

Ha az interneten böngészünk…

Számos oldalon, közösségi felületen keringenek információk a védőoltásokról. Mi egy 
szakmai oldalt szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, ahol számos kérdésükre kaphatnak 
választ! A www.oltasbiztonsag.hu oldal közérthetően foglalja össze a védőoltások 
hatásmechanizmusát, kitér a várható mellékhatásokra és azok gyakoriságára is. Min-
denki hiteles és valós tájékoztatást kaphat az immunizációról, a védőoltásokról.

Tények és tévhitek
1. Az oltások betegséget idéznek elő. 

Nem igaz. A megelőzésnek nem lehet nagyobb kockázata, mint magának a betegségnek.
2. Az oltások hatástalanok a betegségekkel szemben. 

Nem igaz. A védőoltásoknak köszönhetően például olyan súlyos betegségek tűntek el, 
mint a himlő, a járványos gyermekbénulás vagy a torokgyík.

3. Az oltás fogékonyabbá teszi az embert a betegségre. 
Nem igaz. Az oltás során vagy elölik a kórokozót (passzív immunizálás), vagy a szervezet 
immunrendszerét mozgósítják a kórokozó legyőzésére.

5. A beoltott gyerek megfertőzött gyerek. 
Igaz, de nem hatásos kórokozóval „fertőződik meg” a gyerek. Az így létrejövő védettség 
viszont megvédi a valódi fertőzéstől és a betegségtől.

6. Az oltásoknak számtalan szövődménye lehet. 
Igaz, vannak oltási szövődmények. Ezek átmenetiek, és nem is hasonlíthatók annak a 
betegségnek a lefolyásához, ami ellen a védőoltás véd. Gyakran tévesztik viszont össze 
az egyéb tünetek megjelenését az oltási szövődményekkel. Ezek elkülönítése miatt 
fontos, hogy forduljunk orvoshoz az oltási szövődmény tüneteinek és az esetleges egyéb 
tünetek elkülönítése miatt!

7. Nincs szükség védőoltásra. 
A kötelező oltások mindenkire nézve kötelezőek. A közösségi átoltottság miatt szükséges, 
hogy mindenki védőoltásban részesüljön. Az ajánlott oltásoknál egyéni megfontolás 
alapján kérheti vagy nem az oltást a szülő.

8. A védőoltások mögött profitérdekeltség van. 
A védőoltásokat előállító gyógyszercégek üzleti vállalkozások, viszont minden ország 
saját szakmai szervezetei és a WHO ajánlásai alapján dönti el, hogy egy oltás szükséges, 
kötelező vagy ajánlott-e. 

INTIM LÉZERES KEZELÉSEK
– FÁJDALOMMENTESEN, LÁBADOZÁSI IDŐ, HEGESEDÉS NÉLKÜL –

CSAK A LIFE-BAN!
A természetes öregedés és a szülés utáni változások az intim részeken negatív  
hatással lehetnek az életminőségre és a szexuális életre. A LUTRONIC által kifejlesztett 
ACTION II „Petite Lady” eljárás egy nem invazív biztonságos lézeres esztétikai beavat-
kozás. A párperces, fájdalommentes kezelés a kollagén-újrarendeződés stimulálásán 
keresztül a hüvely szűkülését, illetve fiatalítását eredményezi sebészeti beavatkozás 
nélkül, illetve zsugorító hatásán keresztül lehetővé teszi az inkontinencia kezelését is.

Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az OBI mögött) 
Bejelentkezés és információ: 22/340-048

www.lifecentrum.hu/intimlezer

HÖLGYEK FIGYELEM:
VILÁGÚJDONSÁG A 

LIFE EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!

Ugyanitt igénybe vehető egyedülálló szolgáltatásunk: VTI diagnosztika, 
a medencefenék és a hüvelyizomzat állapotának számítógépes -  3D-s felmérésére!

Pároknak, párosat,
páratlan áron!
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Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

FRANCIAÁGY

KEDVEZMÉNNYEL!25%MOST

MATRAC EGYÜTT+

A sürgősségi betegellátás került a fókuszba a 
hatodik alkalommal szervezett Fehérvári Orvos-
napokon. Hagyományosan minden évben február 
első hétvégéjén rendezik meg a programot, idén 
sem volt ez másképpen.  A kongresszusra mintegy 
százötvenen regisztráltak az alapellátásban és a 
szakellátásban dolgozók közül. 

A megnyitón a kórház főigazgató-
ja kiemelte, hogy 2010-hez képest 
huszonötezerrel több beteget láttak 
el a Szent György Kórházban ügyeleti 
szinten. Csernavölgyi István azt is is-
mertette, hogy a kórház az elmúlt öt 
évben tizenhárom és fél milliárdnyi 
fejlesztést hajtott végre. A következő 
években pedig több mint hét és fél 
milliárdos fejlesztéssel épül meg töb-
bek között az új belgyógyászati tömb.
A szimpózium résztvevőit a város 
polgármestere köszöntötte. Cser-Pal-
kovics András a Kégl György Városi 
Egészségügyi Programról is szólt a 
résztvevőknek, valamint azt hang-
súlyozta, hogy bár nem a város 
a fenntartója és a működtetője a 
kórháznak, de Fehérvár közössége 
joggal várja el azt, hogy a helyi gaz-
daság által befizetett adóból a város 
a kórházára is költsön. A szakmai 
szimpózium nem titkolt célja, hogy 
lehetőséget teremtsen a folyamatosan 
fejlődő orvostudomány és a felmerülő 
igények összehangolására, a lehetősé-
gek számbavételére és az együttgon-
dolkodásra.
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Tavaly az év első felében az előző 
évhez képest javult a Balaton láto-
gatottsága, derül ki a KSH kimuta-
tásából. Az év első négy hónapjában 
17,2%-kal növekedett a Balatonnál 
eltöltött vendégéjszakák száma, a 
belföldi turisták száma 23,2%-kal, 
míg a külföldieké 5,6%-kal nőtt 2015 
első negyedéhez képest.

HÉVÍZI
FELTÖLTŐDÉS
A Hévízi-tó csodálatos látványa, a sokszínű 
természet, a város szervezett, egész éves 
programjai, a szállodáink barátságos 
személyzete és a 200 éves tradicionális hévízi 
gyógykúrák teszik felejthetetlenné pihenését.

n HUNGUEST HOTEL PANORÁMA***SUPERIOR

9 500 Ft-tól / fő / éj

n HUNGUEST HOTEL HELIOS***SUPERIOR

9 900 Ft-tól / fő / éj

Érvényes: 2017.03.31-ig (kivéve ünnepi és kiemelt napok),         
min. 2 éj foglalása esetén. Visszavonásig érvényes!
A szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Az árak tájékoztató jellegűek és az idegenforgalmi adót nem 
tartalmazzák. (500 Ft / fő / éj)
Mindkét szálloda SZÉP kártya elfogadóhely.

P I H E N J E N  H É V Í Z E N
A  H U N G U E S T  H O T E L S  S Z Á L L O D Á I B A N !

OEP TÁMOGATOTT GYÓGYKEZELÉSEK A 
HUNGUEST HOTEL HELIOS***SUPERIOR-BAN!

INFORMÁCIÓ / SZOBAFOGLALÁS: 
Tel.:  06 (83) 341 - 580   •   06 (83) 341 - 074   •   06 (83) 342 - 895
hotelpanorama@hunguesthotels.hu  •  hotelhelios@hunguesthotels.hu
www.hotelpanorama.hunguesthotels.hu  •  www.hotelhelios.hunguesthotels.hu

Akár fagy, akár olvad, a Balaton nekünk a tenger
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lászló-takács krisztina

Ha nyár, akkor Balaton – nemzedékek nőttek és 
nőnek ma is fel ezen a szlogenen, és bizony van 
köztük olyan, aki az ország másik felén lakván 
még sohasem látta személyesen a Balaton türki-
zkék színét. Nekünk szerencsénk van, – mond-
hatják a fehérváriak és a környéken élők - hiszen 
nekünk egy órát sem kell utaznunk ahhoz, hogy 
partot fogjunk. És szerencsénk van azért
is – teszik hozzá a tájékozottak –, mert a Balaton 
télen is csodaszép!

Évek óta tartanak azok az infra-
strukturális fejlesztések és turiszti-
kai programok, amelyek a Balaton 
természeti értékeire, szépségeire 
hívják fel a figyelmet, és igyekeznek 
kiszabadítani ezt a régiót a nyári ska-
tulyából. Ősszel, télen és tavasszal 
is bőven akadnak itt jó programok, 
nem beszélve az egyre többféle 
szolgáltatást kínáló színvonalas 
szálláshelyekről. A Balaton környéke 
például kedvelt helyszín az időtöl-
tésre azoknak, akik finom borokra, 
kellemes kirándulásokra és pihen-
tető wellness-re vágynak. Ha ezzel 
párosul a hosszan tartó mínuszok 
hatására befagyott tó, akkor a téli 
sportok szerelmesei is jegükre talál-
nak. Egyesek szerint páratlan élmény 
a jégen csúszó korcsolyák „búgását” 
hallgatni, miközben a helyi borból 
készült forralt bort ízlelgetjük. Az 

Nem csak a nyár a Balatoné

sem baj, ha nincs befagyva a tó. 
Egyrészt azért, mert Balatonlellén a 
Balaton első műjégpályája is megnyi-
totta kapuit, másrészt azért, mert az 
azt jelenti, hogy az időjárás kevésbé 
zord, és nagyobb kedvvel indulha-
tunk neki egy-egy kirándulásnak. 
Nem csak a természet, az itt fekvő 
városok is tartogatnak csodálnivalót, 
felsorolni nem is lehet, annyi látniva-

ló van. Néhány kilométerre Balato-
nalmádi, valamivel odébb autózva 
Magyarország egyik legromantiku-
sabb települése, Balatonfüred várja 
a turistákat. Ha kicsit nagyobbat 
szeretnénk kirándulni, utazzunk 
Tihanyba, ahol a történelmi korok 
lenyomatai mentén akár ezer évet is 
visszarepülhetünk az időben, mind-
ez páratlan kilátással párosulva.
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Ha lánykérést tervezünk Valentin-nap-
ra, a gyűrűt akár a virágcsokorba is bele 
lehet köttetni.

koVács V. orsolya

 Virágdoboz lesz az idei trend Valentin-napon

Egy szív alakú virágdoboz igazán elegáns ajándék

Ha a csokornál tartósabb ajándékra vágyunk, ajtódíszt is készíttethetünk

Kedden elérkezik a szerelmesek ünnepe. Ha 
romantikus hangulatban szeretnénk tölteni, 
még nem késő kitalálni, mivel lepjük meg 
kedvesünket!

Közeleg a Valentin-nap, az üzletek 
polcai megteltek a piros szívecskés 
ajándékokkal, csokival, plüss-
mackókkal, bögrékkel és még 
folytathatnánk a sort. Bár február 
14-ét elsősorban a szerelmesek 
ünnepének tartják, sokan nem csak 
a párjukat ajándékozzák meg. Egye-
sek a barátaikat, családtagjaikat is 
meglepik valami kedves aprósággal. 
A legjellemzőbb persze még mindig 
az a gesztus, hogy a férfiak egy 
csokor virágot nyújtanak át szívük 
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Már nem olyan nagy divat

Milis Anita elmondta, tapasztalataik 
szerint a kilencvenes években „virág-
zott” igazán a Valentin nap kultusza 
Magyarországon, amikor új divatként 
betört Amerikából a szerelmesünk 
megajándékozásának szokása. Ma 
kicsit kevésbé divat megünnepelni ezt 
a napot, de természetesen a többség 
azért gondol ilyenkor a párjára. 

Lepje meg szerettét
Valentin napon
egy szép virág

kompozícióval!

Székesfehérvár,
Malom u. 34.

Telefon: 22/313-592

Horoszkóp
február 9. – február 15.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A munkahelyi problémái hanyagságából és halogatá-
saiból adódnak. Szerencsére nincs olyan komolyabb 
gond, amit ne tudna könnyen megoldani, de ehhez a 
hajlandóságra is szükség volna. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ez a hét arra alkalmas, hogy plusz pénzre 
tegyen szert, akár másodállás vagy plusz munka 
elvállalásának segítségével. Még akár egy kis 
hírnévre vagy jelentős elismerésre is szert tehet a 
munkahelyén.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten úgy érezheti, senki sem értékeli az erőfeszítéseit 
és olyan érzése van, mintha mindenki csak visszafogná. 
De valahol érzi azt is, hogy szüksége lenne egy kis leál-
lásra, már csak azért is, mert egészségileg sincs a topon. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Eredményes és izgalmas napok várnak Önre. Tele 
van energiával és lelkesedéssel. Kifejezetten jól érzi 
magát a bőrében. Menjen bátran a feladatai után, 
hiszen most mindent megvalósíthat, ne hagyjon ki 
semmit, amit meg szeretne tenni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Változatosságra vágyik. Szingliként ez nem 
jelenthet problémát, mert ha úgy tartja kedve, 
akkor minden napra találhat randi partnert, de 
azért legyen óvatos, ha alkalmi kapcsolatokba kíván 
belebonyolódni.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy új életérzés, ötlet, idea keríti hatalmába és 
ennek is kezdi szentelni az életét. Ehhez párosul a 
felfokozott szabadságvágy is, ami új kalandokba és 
kihívásokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra, új 
lehetőségeket keres, és úgy fogja érezni, most jött 
csak el igazán az önmegvalósítás ideje.

hölgyének e jeles alkalomból. Milis 
Anita, az egyik székesfehérvári 
üzlet virágkötője elmondta, idén 
az úgynevezett virágdobozok a leg-
népszerűbbek. Kisebb és nagyobb 
méretű kerek papírdobozokba is 
készülhet ilyen csokor, illetve feb-
ruárban valószínűleg a szív alakúak 
lesznek a legnépszerűbbek. „A 
virágok szárát rövidre vágjuk, és vizes 
tűzőhabba helyezzük őket. Tartós kom-
pozíció készíthető így, amiben sokáig 
gyönyörködhet a megajándékozott – 
tudtuk meg Milis Anitától.  – Szá-
razabb levegőjű lakásokban érdemes 
néhány nap után egy kicsit meglocsol-
ni. Egy-egy ilyen virágdobozba akár tíz 
szál rózsa is kerülhet.” 

Egy szál virág mindig öröm

Akik pedig úgy érzik, még látvá-
nyosabban szeretnék demonstrálni 
érzéseiket szívük választottja felé, 
természetesen hagyományos, nagy 
csokrot is készíttethetnek. „Biztos, 
hogy idén is sokan lesznek, akik húsz, 
harminc vagy akár negyven szál virágot 
is csokorba köttetnek. Ezekből általában 

tömött csokrot készítünk, különösebb 
díszítést már nem használunk hozzájuk 
– avatott be a kulisszatitkokba a vi-
rágkötő.  -  Inkább kis betűzött táblákat 
teszünk a csokorba, például „Szeretlek!” 
felirattal. A leggyakoribbnak persze 
idén is az várható, hogy egy szál vörös 
rózsát visznek az úriemberek. Ezekre is 
tudunk kis csipeszes megoldással apró 
üzeneteket tűzni.”

Többet ér egy ölelés

Milis Anita elmondta, sokan már 
most telefonáltak, hogy futárral sze-
retnének virágot küldetni a párjuk-
nak a nagy napon. „Többnyire például 
kamionosok választják ezt a lehetőséget, 
akik február 14-én épp nem lehetnek 
otthon a feleségükkel” – teszi hozzá. 
Azért valljuk be,  bőven akadnak 
olyanok is, akik azért küldetik fu-
tárral a csokrot a párjuk munkahe-
lyére, hogy a külvilág felé is jelezzék 
lovagiasságukat. Milis Anita nagy 
örömmel készíti el ezeket a csok-
rokat is, de kedvesen megjegyezte, 
talán mégis jobb, ha saját kezűleg 
nyújtjuk át a szép virágokat. Hiszen 
a cserébe kapott szívből jövő ölelés 
mindennél többet ér!
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Mottója: „Egyetlen sport sem elég ha-
tékony a hátizmok megfelelő erősítése 
nélkül.”

Hatvan felett is bomba formában

Ilinek kislány kora óta lételeme a mozgás, 
és már a nagyobbik unokáján is felfedezte 
ugyanezt a szenvedélyt

Generációkat tornáztat meg évtizedek óta

koVács V. orsolya

Mi lehetne motiválóbb cél a sportos életre, 
mint hogy az évek, sőt évtizedek múlásával 
is energikusak és csinosak maradjunk? Ehhez 
pedig jól jön egy példakép! Bevallhatjuk, sokan 
azért maradunk hűségesek egy-egy mozgás-
formához, mert szimpatikus az edző személye. 
Szeretnénk olyan formás alakot, mint az övé, 
és ugyanolyan hibátlanul akarjuk végrehajtani 
a gyakorlatokat, mint ő. A fehérvári hölgyek 
közül sokan talán nem is sejtik, miféle kincs 
rejtőzik az egyik általános iskola falai között 
Ilike személyében, aki több mint három évtize-
de nők százait tornáztatja meg estéről estére, 
a legnépszerűbb fitneszladyket megszégyenítő 
módon.

Varga Istvánné Ili 1984 óta tart órá-
kat a jelenlegi Bory Jenő Általános 
Iskola tornatermében. „Egy időben 
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban 
és a VOGÉ-ban is voltak óráim. Egyik 
helyről a másikra rohantam minden 
nap, még szombaton is. Sokszor úgy 
érzem, nem tudok olyan helyre menni, 
ahol ne ismernének” - meséli. - „Idő-
közben felnőtt egy generáció, ma már 
a gyerekeik jönnek hozzám tornázni. A 
mostani csapatom különösen csalá-
dias, barátnők lettünk. Együtt járunk 
túrázni, kirándulni. Legutóbb Mikulás-
kor húsz nő gyűlt össze a lakásomban 
ünnepelni, előre elnézést is kértem a 
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Az életét is megmentette 
a mozgás

Ili többször is szembesült élete során 
azzal, hogy a testmozgásnak köszön-
hetően akár a betegségeket, balese-
teket is könnyebben átvészelheti az 
ember. Egy alkalommal rohammentő 
vitte el, miután egy táborban leesett 
a lóról, és az állat patái a hátán és a 
karján landoltak. Csak az erős hátiz-
mainak köszönhette, hogy nem tört 
el a gerince. „Ha a két nagy hátizom 
erős, a gerinc valamivel beljebb 
helyezkedik el. Ennek köszönhetem, 
hogy csak zúzódásaim lettek és 
egy csigolyám megroppant. Azóta 
különösen nagy hangsúlyt fektetek a 
hátizmok edzésére az óráimon is.”
Tavaly pedig egy súlyos hasnyál-
mirigy gyulladás veszélyeztette az 
egészségét. „Az orvosom szerint ha 
nem lenne ilyen erős a szervezetem a 
mozgásnak köszönhetően, kétséges, 
hogy egyáltalán itt lennék-e még.” 
Azóta figyel oda igazán a táplálkozá-
sára is.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szerelmi élete rendezett, így végig számíthat majd 
párja megértésére és támogatására, akivel egyébként 
is egyre izgalmasabb életet is élnek. Persze érthető, 
ha úgy érzi, szüksége van a boldogító, erőt adó 
társaságra ahhoz, hogy túlélje a problémás minden-
napokat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ez a hét kedvező lesz a gondolkodás és a hosszú távú 
tervek megalapozására. Ne féljen új dolgokba belevág-
ni! Most kell új kihívások elé állítani önmagát. Remek 
formában lesz ahhoz, hogy problémás kapcsolatait is 
helyre tegye, illetve új barátokat szerezzen. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Alkalmas lesz arra ez a hét, hogy további lépéseket 
tegyen meg az előnyös karrierért, az előléptetésért 
vagy akár a tanulmányaiért. De már az is az előnyére 
válik, ha még jobban a főnökei keze alá dolgozik és 
részt vesz a csapatépítő programokon. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A kapcsolatában egy kis hullámvasutazásra lehet 
számítani és egyik nap fent, másik nap lent lesznek. 
Gyakran elmennek, illetve elbeszélnek egymás mellett, 
mintha két külön világban élnének.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bár látszólag minden jól alakul az életében és 
elégedett is lehetne, mégis valamiért hiányérzete 
van, de nem tudná megmondani mi az, ami belülről 
nyomasztja. Inkább homokba dugja a fejét, semmint 
önvizsgálatot tartson. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Most minden, amire vágyott egy karnyújtásnyira 
lesz Öntől. Ne féljen semmitől, ne keresse a lehet-
séges csapdákat és buktatókat! Ugyanakkor azon 
se kezdjen töprengeni, vajon mit várnak el Öntől! 
Egyszerűen adja önmagát, ez kell mindenkinek! 

szomszédoktól a szokatlan nyüzsgés 
miatt.”

Már az unokája is követi

Ilinek mindig is lételeme volt a 
mozgás, kislány korában verseny-
szerűen szertornázott. Arról álmo-
dott, hogy egy napon tornatanárnő 
lesz. A sors azonban kacskaringós 
úton teljesítette be az elképzeléseit. 
„Végül nem diplomázhattam le, mert 
hamar támasz nélkül maradtam – idézi 
fel a kezdeteket. - A szüleim korán 
meghaltak. Én pedig fiatalon, huszon-
egy évesen szültem, és rövidesen el 
is váltam. A kisfiammal együtt meg 
kellett állnom a magam lábán.” Ili vé-
gül az egészségügyben helyezkedett 
el, hogy el tudja tartani a kisfiát. 
Aneszteziológus szakasszisztens 
lett, mellette bányákhoz járt ki vért 
venni, hogy kiegészítse a bevételeit. 
Második férje székesfehérvári volt, 
a kedvéért költözött a városba. Kö-
zös kislányuk születése után egyre 
jobban hiányzott neki a rendszeres 
mozgás. „Nyolcvannégyben, mikor 
oviba adtam a lányomat, hallottam, 
hogy a tornatanárnő tart női tornát a 
Tolnai iskolában, ahová a fiam is járt. 
Mondtam neki, hogy én úgy látom itt 
a homokozóban, hogy sokan jönnének, 
csak nincs hova tenniük a gyereket. 
Azt találtam ki, hogy eresszük le a 
függönyt középen, és az egyik oldalon 
legyen gyerektorna.” A tornatanárnő 
helyett hamarosan Ili vette át az 
órákat. Ekkor már egy edzői kép-

zést is elvégzett, hogy minél profib-
ban adhassa át a mzodulatokat a 
mozogni vágyóknak. „Akkoriban 
még nem volt ennyi konditerem, kü-
lönféle szalonok, nyitott tornatermek. 
Az egész városban két helyen lehetett 
női tornán részt venni” - folytatja az 
elbeszélést Ili. Óriási odaadással 
tartotta óráit évről évre. „Ha ítéletidő 
volt, én akkor is megjelentem, még ha 
rajtam kívül csak egy ember jött is el. 
A mai napig is ugyanilyen komolyan 
veszem az órákat, hogy sokan számí-

tanak rám. Ezt a fajta megszállottságot 
a mozgás iránt a nagyobbik unokámon 
fedezem fel hasonlóképpen.”

Titka az állandó megújulás

Ili jelenleg egy székesfehérvári 
háziorvos mellett dolgozik asz-
szisztensként, s eközben a sport 
vonalán is folyamatosan képezi 
magát. „Nagyjából a 2000-es évek 
körül kezdtem el azon pánikolni, hogy 
mi lesz, ha idővel nem bírom elég jól a 
tornát. Épp ezért állandóan fejlesz-
tem magam. Az intim torna, illetve a 
stretching jóga képzést is elvégeztem. 
Most már hetente egyszer jóga órákat 
is tartok a lányoknak. Egy rekreációs 
képzésnek köszönhetően gyerekekkel 
is foglalkozhatok.” A gyakorlatok 
mellett a gondolkodásmódját is 
igyekszik továbbadni a tanítvá-
nyainak. „Mindig mondom: ne azt 
figyeld hány kiló, hány deka vagy! A 
lényeg az állóképesség. Hiszen milyen 
jó érzés, ha fel tudom emelni a gyere-
kemet, unokámat, vagy épp könnye-
dén cipelek egy karton vizet. Nincs 
rosszabb, mint a kiszolgáltatottság. 
Elég csak körülnézni az utcán, meny-
nyire más a tartása, a járása annak, 
aki rendszeresen sportol. Mindegy 
milyen mozgásformát választunk, 
a lényeg hogy örömet szerezzen. A 
futást például azért hagytam abba, 
mert untam. Jártam szorgosan a Bre-
gyóba vagy a Pentelei erdőbe négy-öt 
kilométereket futni, de nem élveztem. 
Akkor pedig hol az endorfin?”
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A Városgondnokság vezetője, Bozai István igazgatói dicséretben részesítette hősies helytállása 
miatt Zsidó Attilát és bár a cég támogatója a Fehérvári Tűzoltó Egyesületnek, most ötvenzer 
forintos plusz támogatásban részesítette a szervezetet.

Ilyen volt a síremlék a rongálás előtt

Novák Rita

lászló-takács krisztina

A pattogó tűz zajára lett figyelmes a Fehérvári 
Tűzoltó Egyesület önkéntese szombat éjszaka. 
Amikor Zsidó Attila kinézett lakása ablakán, 
látta, hogy az alatta lévő erkély korlátján áll 
egy asszony, aki le akar onnan ugrani, bentről 
pedig füst árad.

A Szegfű Gyula utca egyik 
négyemeletes házának földszintjén 
csaptak fel a lángok, egy kanapé 
gyulladt ki. A Városgondnokság 
útügyeletese, aki szabadidejében 
önkéntes tűzoltó, amint észlelte, 
hogy baj van, azonnal az asszony 
segítségére sietett. Zsidó Attilának 
köszönhetően a lángok nem ter-
jedtek át sem a szomszéd szobába, 
sem a másik lakásba. A Fehérvári 
Tűzoltó Egyesület önkéntese saját 
porral oltó készülékével szaladt 
le az asszonyhoz. Az egyedül élő 
nőt kimentette, megfékezte a 
lángokat és értesítette a hivatásos 
tűzoltókat is. Zsidó Attila mind-
ezzel nem fejezte be a munkát, a 
szomszédait is tájékoztatta a tűzről 
és a lépcsőházat kiszellőztette. A 
porral oltó készülék életmentő 
lehet, mint Koppán Viktor Dávid, a 
Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke 
mondja, ha a tűz keletkezése után 
nem sokkal elkezdjük vele az oltás, 
elkerülhetővé válik a tragédia. A 
tűzben senki sem sérült meg, azon-

Megrongált sírhely, ellopott 
bronzszobor – ez maradt abból 
az emlékhelyből, amelyet egy 
fehérvári nyugdíjas asszony 
készíttetett elhunyt családtagjai 
számára.

Hangya Valéria kálvári-
ája a kilencvenes évek 
közepén kezdődött, 
amikor öccsével úgy 
döntöttek, hogy méltó 
síremléket készíttetnek 
szüleiknek. Megvették 
a legszebb süttői követ, 
amelyből fejfát és sír-
helyet készítettek, majd 
mindezt megkoronázván 
felkértek egy szobrász-
művészt, hogy bronzból 
öntse ki édesanyjuk 
mellszobrát. A testvérpár 
gyakran kijárt a sírhoz, 
rendszerint friss virágot 
is vittek, egy idő után 
azonban arra lettek 
figyelmesek, hogy a virág 
már másnapra eltűnik. 
Bár a palotai úton lévő 
Hosszú temetőt sokan 
látogatják, ők pontosan 
tudták, ki „jár rá” szüleik 
sírjára. Ez azonban cse-
kély kár ahhoz képest, 
amely a közelmúltban 
érte az idős hölgyet. 
Ősszel meghalt szere-
tett testvére is, ekkor 
Valéria lefedette a sírt, és 

Életet mentett az önkéntes tűzoltó

Csak a szobor helye emlékeztet a hiányra

Kék hírek
Megverte a sofőrt

Egy helyijáratos busz 
vezetőjét verte meg egy 
fehérvári férfi, miután szó-
váltásba keveredtek egy-
mással. A vita kiváltó oka 
az volt, hogy a 32 éves férfi 
nem akart jegyet váltani 
az utazáshoz. A rendőrök 
H. Henriket elfogták, a 
férfinak közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
miatt kell felelnie.

Villámárvíz Gánton
A hirtelen jött olvadás és 
eső miatt villámárvíz ala-
kult ki Gánton. A település 
több részén teljesen meg-
teltek a vízelvezető árkok, 
több lakóház is veszélybe 
került, végül egyik házba 
se tört be az ár.

Rendőrségi nyílt nap
Nyílt napot szervez a 
Fejér Megyei Rendőr-fő-
kapitányság február 9-én 
délelőtt. A rendőrség 
szakemberei érdekes, in-
teraktív előadásokon ke-
resztül ismertetik meg a 
tanulókkal a rendőri hiva-
tást: a diákok betekintést 
nyerhetnek a rendőrség 
szervezeti felépítésén túl 
az egyes szolgálati ágak 
munkájába és a hivatásos 
szolgálat mindennap-
jaiba. A nyílt nap lehe-
tőséget teremt rá, hogy 
a tanulók közelebbről 
is megismerkedjenek a 
csapatszolgálati tevékeny-
ség során használt fel-
szerelésekkel, technikai 
eszközökkel, valamint a 
legújabb szolgálati gépjár-
művekkel, ezen túlmenő-
en pedig kutyás bemu-
tatót is tartanak. A nyílt 
nap arra is lehetőséget 
ad, hogy a diákok többet 
tudjanak meg a határva-
dász programról.

ban a lakásból kimentett asszonyt 
kórházba szállította a mentőszolgá-
lat. A katasztrófavédelem tűzvizs-

gálatot indított, mert elképzelhető, 
hogy szándékos gyújtogatás 
történt.

bronzból domborművet 
csináltatott rá. Egyik nap 
azonban azzal kellett 
szembesülnie, hogy a 
sírról levésték édesanyja 
bronz mellszobrát, és 
a domborművet is. A 
tettes valószínűleg éj-
szaka véste le az értékes 
alkotásokat, és hogy ne 
legyen feltűnő a hiányuk, 
kaviccsal szórta be a 
levésett bronzszobor és 
dombormű helyét.
Valéria elmondta, hogy 
nem ez az első eset, hogy 
a bronzból készült műal-
kotásnak lába kél, még 
a kilencvenes években 
egyik haragosuk – sejtet-
ték, de bizonyítani nem 
tudták, hogy ki – ledön-
tötte a kőből készült 
fejfát, és a mellszobrot 
a temető területén az 
egyik bokorba dobta. 
Néhány év múlva pedig 
újra eltulajdonították a 
szeretett édesanya bronz-
szobrát, ekkor azonban 
a rendőrök azt megtalál-
ták. Most viszont semmi 
remény sincs arra, hogy 
előkerüljön a síremlékről 
ellopott mellszobor, illet-
ve a dombormű, az ügy a 
rendőrségen van, árulko-
dó nyomok azonban nin-
csenek, így csak Hangya 
Valéria bánata marad, és 
persze a milliós kár.
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Celeb, csak másként

Hódi Dániel „második otthonában”, a Fehérvár Televízió vágószobájában

Mint két tojás: Dani és Ádám a csólyospálosi általános iskola első osztályosainak körében

lászló-takács krisztina
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„Nem vagy véletlenül rokona Hódi Pamelá-
nak?” –  kérdezték tőle vicces kedvű kollégák, 
amikor először lépte át a Fehérvár Média-
centrum küszöbét. „Nem, viszont képzett vágó 
vagyok, és szeretnék a FehérVár Televízióban 
dolgozni” – válaszolta magabiztosan. A Hódi 
nevet akkor mindenki megjegyezte, és nem 
telt el sok idő, Dani telefonja megcsörrent és 
állást ajánlottak neki. Egy csólyospálosi fiú 
története következik, aki szerkesztőségünk 
egyik legnépszerűbb vágója.

Szeged százhetven kilométerre van 
innen, család, barátok, barátnő mind 
maradtak. Hogyan jött a gondolat, 
hogy a Tv2, majd a szegedi városi te-
levízió után Székesfehérváron vállalj 
munkát?
Ez a történet 1991-re nyúlik visz-
sza. Édesapámnak mezőgazdasági 
vállalkozása van, és rendszeresen 
járt Budapestre, hogy eladja a 
terményeket. Egyszer azonban 
valamiért nem ment el a krumpli, 
ekkor valaki azt tanácsolta neki, 
hogy próbálja meg a fehérvári 
piacot. Olyan nagy sikere volt, 
hogy még aznap kénytelen volt 
visszautazni Csólyospálosra, hogy 
még egy szállítmány árut hoz-
zon. Azóta szerdán, pénteken, és 
szombaton a piacon van, mond-
hatjuk, hogy ő már évtizedek óta 
egy kicsit fehérvári is. Amikor 
Budapesten pályakezdőként 
dolgoztam, olyan állást kerestem 
a szakmámban, amelynek nem 
feltétele, hogy egyéni vállalkozó 
legyek. Akkor ez a TV2-nél nem 
volt lehetséges, szinte mindenki 
külsősként dolgozott, én viszont 
biztos, bejelentett munkára vágy-
tam, lehetőleg olyan helyre, ahol 
szakmailag is fejlődhetek. Ekkor 
mondta édesapám, hogy miért 
nem próbálom meg Fehérvárt.
Megpróbáltad. Mégis először Szege-
den helyezkedtél el.
Már jó ideje a Szegedi Televízi-
ónál dolgoztam, amikor megke-
resett Látrányi Viki (A Fehérvár 
Médiacentrum hírigazgatója 
– a szerk.), és mivel jó ajánlatot 
kaptam, elfogadtam. Két éve élek 
és dolgozom Fehérváron. Ez nem 
azt jelenti, hogy néha-néha ne 
látogatnám meg régi kollégáimat, 
hiszen a családi kötelékek és a 
baráti kapcsolatok hétről hétre 
hazahúznak. Ráadásul egyik 
szegedi kolléganőm, Regős Dóri 
is a környékre költözött, és nyár 
óta szerkesztőként dolgozik itt, a 
Fehérvár Médiacentrumban. Ami-
kor visszamentem meglátogatni 
a kollégáimat a szegedi tévéhez, 
Dóri mindig azzal ugratott, hogy 
készítsek neki helyet Fehérvá-
ron, mert hamarosan a Balaton 
partra költözne családjával, és 
itt szeretne dolgozni. Azt hittem, 
csak viccel, nyáron pedig kiderült, 
hogy valóban újra munkatársak 
lettünk. Kicsi ez az ország!
Hát még Csólyospálos, ahol felnőttél! 
Úgy tudom, egyetemre is otthonról 
jártál. Milyen volt egy ezer lelkes 
faluban felnőni?
Első hallásra valóban kicsi, világ-
végi helynek tűnik, de számtalan 

nagy cég, és gyár is működik itt, 
nem beszélve arról a nagyszerű 
közösségről, amely a községet 
alkotja. Természetesen minden-
ki ismer mindenkit, és nagyon 
összetartóak az emberek. Én pél-
dául – bárhová sodorhat az élet – 
mindig a csólyospálosi focicsapat-
nak fogok drukkolni, játszottam 
is sokáig, az ikertestvérem, Ádám 
még ma is játszik a csapatban.

Édesapádról elárultad, hogy mezőgaz-
dasággal foglalkozik, én viszont azt 
olvastam a honlapunkon található 
bemutatkozódban, hogy az ő példája 
nyomán indultál el a televíziózás, a 
filmkészítés útján.
Még gyerek voltam, amikor édes-
apám megvette az első videó ka-
meránkat, ami akkor még analóg 
technikával működött. Hobbiként 
indult, majd egyre több felkérést 
kapott különböző családi ese-
mények, és egyéb rendezvények 
dokumentálására. Aztán jött a 
digitális korszak, ezzel együtt az 
igény, hogy DVD lemezre kiírt, 
vágott anyagot kapjanak a meg-
rendelők. Tizenöt-tizenhat évesen 
kezdtem el tanulni az Interneten 
talált információk segítségével a 
videó vágás alapjait. Mivel infor-
matikai vonalon képzeltem el a 
jövőmet, ikertestvéremmel együtt 
egyenes út vezetett a Szegedi 
Tudományegyetemre, és végül 
itt kristályosodott ki számomra, 
hogy valójában én médiatechni-
kával szeretnék foglalkozni, mert 
olyan munkára vágytam, ami 
egyben a hobbim is. A családom 
mindig mindenben támogatott, 
édesanyám „háttérországa” nélkül 
pedig sokkal nehezebb lett volna 
a pályakezdés.
Nagyon sok közös vonás van közte-
tek ikertestvéreddel, Ádámmal. Ő is 
erre a pályára ment?
Nem, tulajdonképpen itt váltak 
szét „útjaink”, mert ő webfejlesztő 

lett. Egyébként tipikus egypetéjű 
ikrek vagyunk, akiket kisgyerek-
ként rendszeresen egyformába 
öltöztettek a szüleik, és akiket 
csak a közeli hozzátartozók tud-
tak megkülönböztetni. Érdekes 
egybeesés volt, hogy általános 
iskolában a házi feladatban min-
dig ugyanazt a hibát vétettük, de 
senki sem tudta, hogy valójában 
melyikünk oldotta meg a felada-

televíziózásba. Birgminghamben 
egy indiaiaknak szóló műsorokat 
gyártó tévétársaságnál voltam 
gyakornok.
Nemzetközi csapatban milyen 
„játékosnak” számítanak a magyar 
kollégák?
Tapasztalatból mondom, hogy jó 
munkaerőnek tartanak bennün-
ket, és ezt bizony ki is használják. 
Nem bántam, mert nagyon sokat 
tanultam, fejlődtem itt, rengeteget 
forgattunk. Érdekes volt, hogy a 
feladatok beosztásánál szempont 
volt, hogy honnan jöttél. Tudták 
például, hogy a francia fiatalokra 
nem szabad sok munkát bízni, 
mert nem fogják megcsinálni, 
de az indiaiakat sem terhelték 
nagyon. Köztudott volt azonban, 
hogy a magyarok bírják a tem-
pót, és szorgalmasak is, így mi 
tele voltunk feladattal. Ráadásul 
sokat utaztunk, így szerencsére 
rengeteget láttam Angliából is. 
Közben barátságok alakultak, 
igazi nemzetközi bohém társaság 
voltunk, több ország fiataljaiból 
állt a lakóközösségünk. Sőt, egy 
kacsával is együtt éltünk, francia 
lakótársaink fogadták be.
Nem akartál kinn maradni? Felső-
fokú angol nyelvtudásod, szakmai 
ismereted lehetővé tette volna.
Angliában szerették volna, ha 
maradok, de az ösztöndíj szabá-
lyai úgy szóltak, hogy haza kell 
jönnöm, és amúgy is be akartam 
fejezni az egyetemet.
Évek óta dolgozol a szakmában, de 
még fiatal vagy. Mire vágyik egy 
fiatal vágó?
Szerencsére sok olyan feladattal 
megtalálnak, amelyek a hétközna-
pi híradó anyagokon túlmutatnak: 
magazinok, dokumentumfilmes 
alkotások. A film az, ami vonz, 
ami miatt erre a hivatásra adtam a 
fejemet. Szeretnék minél komo-
lyabb munkákban részt venni, és 
ezért magam is teszek. Ebben a 
szakmában folyamatos önfejlesz-
tésre van szükség, de szerencsém 
van, mert a munkám a hobbim, 
így nem sajnálom az időt arra, 
hogy új dolgokat tanuljak.

tot. Olyanok voltunk, mint két 
tojás. Ádám ma is Csólyospáloson 
él, itt dolgozik, mert mint emlí-
tettem, kicsi a falu, de sok itt a 
lehetőség.
Azért egy fiatalemberben benne van 
a kíváncsiság az újra, huszonévesen 
még kellenek a kalandok. Téged egé-
szen Angliáig vitt a kalandvágy.
Még az egyetemen jelentkez-
tem az Erasmus programra, így 
pár hónapig volt szerencsém 
belekóstolni a nyugat-európai 
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A FehérVár mindenkinek jár!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mail-ben

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

Sajtóbál a tehetséges gyermekekért

A megyei gyermekotthon tehetségeit és egy székely közösség iskolájának újjáépítését támo-
gatta a negyedik Prémium sajtóbál

Az parcellát Tornyai Gábor öreghegyi plébános szentelte fel

Székhelyet váltott a Kodolányi főiskola

Suliváró a Talentumban

Új szórásos parcella a Béla úti temetőben

Szabó PetRa

bácskai gergely

Február elseje óta Székesfehérvár helyett már 
Orosházán van a Kodolányi János Főiskola 
székhelye. Az ilyen székhelyváltás a felsőoktatás 
történetében példa nélküli.

Szabó Péter rektor az intézmény új 
székhelyén tartott sajtótájékoztatón 
elmondta: három éve kezdődtek 
meg a tárgyalások. A székhelyvál-
tásban - amelyre más felsőoktatási 
intézmény történetében még nem 

A Talentum Református Általános Iskola múltja 
egészen 1824-ig nyúlik vissza, már akkor is 
református nevelés folyt az intézményben. 
Azóta persze több változás is történt, éppen 
ezért szerveznek Sulivárót, melyre felekezettől 
függetlenül várják az érdeklődőket.

A program során az iskola előtt 
álló apróságok megismerkedhet-
nek az iskola épületével, a tanító 
nénikkel, a hely atmoszférájával, 
míg anyuka-apuka is felmérhe-
ti a terepet az oktatást illetően. 
A Talentum Református Iskola 

Egy új, Székesfehérváron eddig nem elérhető 
temetkezési formát tett lehetővé a Városgond-
nokság a Béla Úti Temetőben. Kialakítottak egy 
száraz szórásos szertartásra alkalmas parcellát, 
ahol a szórókút parkosított, szép környezetben 
található.

Többször merült fel gyászoló 
családok részéről igény erre a fajta 
temetkezési szertartásra. Egyrészt 
azért, mert ennek a szertartás-
nak a költsége jóval alacsonyabb, 
mint egy koporsós temetésé. Ez 
az egyik legolcsóbb temetkezési 
mód manapság, ugyanis a hamvak 
elhelyezésének egyszeri díját kell 
csak fizetni, ami Fehérváron 61 
ezer forintba kerül. Ez magában 
foglalja a temetőn belüli szállítást, 
a szertartáson két temetői szaksze-
mélyzet munkáját és egy gránitem-
léktáblán elhelyezendő névtáblát 
is. A szórásos temetkezési módban 

volt példa - döntő szerepet játszott 
az, hogy a főiskola tudományos 
közössége hosszú távon részt vehet a 
kistérségi területfejlesztésben. Kifej-
tette: Orosházán indítják el új szak-
ként a közösségszervező képzést.
A Kodolányi János Főiskola idén 
ünnepli fennállásának 25. évfordu-
lóját, összesen 2500-an tanulnak az 
intézmény budapesti, székesfehérvá-
ri és orosházi kampuszain.

igyekszik hitre vezetni a gyereke-
ket, de a végső döntést végül is ők 
hozzák meg. Nyolcadikos koruk-
ban konfirmálhatnak - ami a hit 
megerősítését jelenti -, de ez nem 
kötelező. Az intézmény év közben 
több programmal is segíti az apró-
ságok lelki nevelését: tartanak csa-
ládi napot, melyekben a szülők is 
részt vesznek, illetve kirándulással 
is kedveskednek az ott művelődő 
gyerkőcöknek. A suliváró foglal-
kozásokra február 14-én, 21-én és 
28-án kedden, délután fél öttől 
várják az érdeklődő gyerekeket és 
szüleiket.

nincs sírhelydíj és újraváltási díj, 
nincs sírkő állítási költség sem, 
illetve a koporsós temetéskor 
megannyi egyéb díj terheli még a 
gyászoló családot.
A ravatalozás a Béla úton, a 
szórásos szertartáson is ugyanúgy 
történik, mint az urnás temetkezé-
sek esetében, majd onnan kíséri át 
a hamvakat a család és a barátok a 
szórásos parcellához és itt helyezik 
el a virágokat és a koszorúkat is. 
Sokszor felmerült az a kérdés, hogy 
hogyan fognak a későbbiekben 
megemlékezni elhunyt szeretteik-
ről, hova fognak virágot vinni, hol 
fognak gyertyát gyújtani? Erre a cél-
ra állított fel a parcellában a Város-
gondnokság egy gránit emlékfalat, 
ahol a sírkövekhez hasonlóan a név 
mellett csak a születési és a halálo-
zási évet tüntetik fel egy kis táblán. 
Itt az emlékfalnál pedig mindig van 
lehetőség tisztelegni, méltó körül-
mények között emlékezni.
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Görögországtól Thaiföldig mindenhol elcsodálkoztam azon, hogy a tengeri népek miből élnek – 
szemmel láthatóan senki nem csinál semmit

Ezek itt boldog kecskék sajtjai

Fa Nándi itt csorgott be utolsó méterein, mielőtt ötszörös Földkerülőként partot ért

A partvidék népei összetartók: a mikrorégió termelőinek áruit kínálják a helyi vendéglátósok

hagyMásy andrás 

Fa Nándi érkezésére várva nem (csak) ten-
gerparti kávézgatással töltöttük az értékes 
időt: a Fehérvár Médiacentrum Les Sab-
les-d’Olonne-ba telepített stábja feltérképezte 
a várost, ahonnan a Vendée Globe Földke-
rülő vitorlásverseny versenyzői elindulnak 
magányos útjukra, hogy 70-100 nap elteltével 
visszatérjenek. Nem is 70-100, hanem 70-100 
mínusz egy – Phileas Fogg óta tudjuk, hogy 
aki keletnek indulva kerül Földet, egy nappal 
hamarabb érkezik. Nézzük, mit kezdjünk ezzel 
az egy nappal!

Az Atlanti-óceán partján, a Loire 
torkolatától és Nantes-tól délre fek-
szik eme francia kisváros, melynek 
alig tizenötezer lakosa irigylésre 
méltó nyugalomban tengeti életét. 

Boldog sajtkészítők között várta 
lapunk stábja Fa Nándort
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Hétköznap délben is tele vannak a 
kávézók, több tucatnyian kerget-
nek kutyát a fövenyen vagy joggin-
golnak a homokban, ami köztudott, 
hogy igen fárasztó sport. Dolgozó 

embert leginkább a vendéglátóhe-
lyek pultjainak túloldalán látni, de 
ők sem idegbeteg kapkodásukról 
híresek.

Sziasztok, lányok!

Legjobban azonban a Rue Travot 
sajtszaküzletének tulajdonosával 
cseréltünk volna: a franciasága 
ellenére mosolygós hölgy – igen, ez 
oximoron – egész napját csodála-
tos sajtok tengerében tölti, olyan 
illatfelhőben, amit egy életen át 
szaglászni sem elég. A néni három 
szóra kiterjedő angoltudásával 
(ebből egy négybetűs szó, amit nem 
írunk le) valamint kézzel-lábbal 
elmagyarázta, hogy kis farmjukon 
maguk is sajtot készítenek, tehe-

neik és kecskéik pedig boldogok, 
mert szabadon legelészhetnek a 
sós atlanti levegővel dúsított kövér 
fűben. Igen, mindezt mutogatva 
közölte, activity-ban vele akarok 

egy csapatban lenni! Természete-
sen vettem is menten négy külön-
böző sajtot, csak még nem tudom, 
hogy hozom haza: huszonkét órát 
sajtszagban ülni egy autóban több, 
mint amit a kollegiális szeretet 
elbír.

Az éhség álcázott szomjúság

Első az olvasó, na de a firkász is 
megéhezik, miközben anyaggyűjtés 
közben térdig járja a lábát az utcán 
heverő témákat kerülgetve. Les 
Sables-d’Olonne-ban azonban nem 
olyan könnyű enni, különösen úgy, 
hogy az újságírói napidíj az étlapok 
előétel rovatának böngészésére is 
kevés, nem hogy megkóstolására. 

Szerencsére akad egy-két külvárosi 
pékség, ahol pár euróért olyan kék-
sajtos-lazacos quiche-t adnak for-
rón, amivel ki lehet húzni pár órát. 
Egy éttermi sonkás-szalámis-sajtos 
tálért azonban az utolsó kuncogó 
krajcárt is elő kell kaparni a zsebek 
mélyéről. De azt mondom, megéri: 
a francia gasztrokultúra páratlan. 
Akadna még pár jelzőm, hogy 
szemléletesebbé tegyem az ízvilág 
okozta élményt, de Trianon óta csa-
ládilag csak mérsékelten dicsérjük 

a csigaevőket. És bár tudom, hogy 
következő mondatommal végér-
vényesen kiiratkozom a kultúrem-
berek olyannyira nem is vágyott 
köreiből, és bátran nevezhet ezután 
bárki gasztrobarbárnak, de akkor 
is: az 1921 óta működő Pelican 
sörfőzde Pelforth Blonde névre 
hallgató főzete igen jól passzol a 
fehérpenészes kolbászhoz!

Tengerre, magyar!

Les Sables-d’Olonne élete az 
óceán körül forog. Világítótor-
nyok, fürdőházak, árbocok erdeje 
határozza meg a látképet, ha 
pedig a lágyan fodrozódó habo-
kon túlnézünk, meglátjuk a nagy 

semmit, az Atlanti-óceán végtelen 
szürkeségét – a túlparton az első 
emberlakta vidék valahol Új-Skó-
cia környékén keresendő. De ha 
itt maradunk a vén kontinensen, 
érdemes elmerülni a tengeri népek 
életében: egészen más ritmusban 
peregnek a partlakók hétköznap-
jai. Mi, szárazföldi patkányok sose 
fogjuk megérteni a tenger feltétlen 
tiszteletét, hiába szólt Petőfi, hogy 
a víz az úr.
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Több ezer szurkoló és egy nyolcszor négy méteres fehérvári zászló várta Fa Nándort és a Spirit 
of Hungaryt Les Sables-d’Olonne-ban

Végre érezhetett, örülhetett Fa Nándor

Az Úr és a Hölgy, vagyis Fa Nándor és a Spirit 
of Hungary „méterekkel” a cél előtt

Tökéletes, de az utolsó
kaiser taMás

Fa Nándor a célba érkezést követően sem 
pihent, ilyenkor még rengeteg dolga van 
egy Vendée Globe-versenyzőnek. Többek 
között sajtótájékoztatót tartani, interjúkat 
adni. Ez utóbbira nem volt mindenkinek 
lehetősége, de a Fehérvár Médiacentrum 
stábjának készségesen válaszolt.

Gratulálok, de azt hiszem, ez az egy 
szó végtelenül kevés ahhoz képest, 
amit ön véghezvitt. Azt mondta, 
hogy ez egy tökéletes verseny volt. 
Milyen érzések vannak önben ezu-
tán a közel 94 nap után?
 Van bennem egy egészséges 
elégedettség, de persze fáradt 
is vagyok. Mindenféle módon, 
fizikailag, lelkileg, idegileg. So-
kat, gyakorlatilag mindent kivett 
belőlem ez az út. A megérkezés 
élménye feldobja az embert, 
de már nagyon itt volt az ideje, 
hogy kikössek! Beletettem apait, 
anyait, szellemileg, fizikailag, 
amim csak volt. De büszkén 
jelenthetem, hogy taktikailag, fi-
zikailag és sebességben kihoztam 
a legtöbbet, amit csak ki lehetett 
hozni. Azokat a célkitűzéseket, 
amiket akartam, elértem – példá-
ul hogy száz napon belül beérjek. 
Helyezésben nem volt ilyen cé-
lom, de ez a nyolcadik hely jobb, 
mint ami a realitás lett volna. 
Ehhez kellett az, hogy kiestek na-

gyon esélyes hajók, de végül is a 
versenyben ez benne van: be kell 
érni a célba, aki nem ér be, az ve-
szített. Elégedett vagyok nagyon, 
de nagy árat fizettem érte. Nem 
irreálisat, akkorát, amekkorát 
elképzeltem, de ez egy nagy ár! 
Kilencvenvalahány napig csúcsra 
jártam, egyszer-kétszer aludtam 
talán ágyban, amúgy csak ledőlve 
hol ide, hol oda – vagy éppen áll-
va. Egy Vendée Globe elképesz-
tően sok energiát kiszippant az 
emberből, gyakorlatilag mindent. 
Ez nem egy könnyű verseny, itt 
végig hidegben, vizes körülmé-
nyek között kell létezni. Életben 
tartani magamat, a lelkesedést, 
a hajót – ez egy huszonnégy órás 
feladat végig. Nagyon örülök, 
hogy megérkeztem – ideje volt – 
és nagyon boldog vagyok, hogy 
így sikerült!
Mit jelent az, hogy tökéletes ver-
senyt futott?
A meteotaktika egy nagyon 
fontos dolog. Egyrészt kihoztam 
a hajóból minden körülmények 
között azt a sebességet, amit ki 
lehetett. Másrészt a versenytakti-
ka – vagyis az időjárás figyelem-
be vételével a legoptimálisabban 
megvitorlázni ezt a Földkerülő 
versenyt – volt tökéletes. Nem 
volt benne olyan hiba, amire azt 
mondtam volna így utólag, hogy 
na, ezzel nagyot veszítettem. 
Talán kétszer volt olyan, hogy 
elaludtam, későn csináltam meg 
egy műveletet és pár mérföl-
det veszítettem ezzel, de ezek 
elenyésző dolgok. Összességében 
tökéletes pályát mentem.
Van olyan, amit így utólag másként 
csinált volna?
Szívesen csinálnám másként, 
amikor elveszítettem az egyik 
vitorlámat. De nem tudnám 
másként csinálni, mert nem 
hibáztam! Az egy olyan helyzet 
volt – sakk-matt – amikor nem 
tudtam mit csinálni: elhagytam, 
szétszakadt ott, az orrom előtt. 
Belerohant a hajó egy hatalmas 
hullámba, a következő hullám 
falán megtorpant, közben egy 
harmincvalahány csomós szél-
nyomás megnyomta a vitorlát, és 
paff, az orrom előtt szétdurrant. 
Ezzel nincs mit tenni, ez benne 
van a képletben. Nagyon sajná-
lom, mert ez a vitorla meglehe-
tősen hiányzott a verseny máso-
dik felében, és ezzel veszítettem 
vagy másfél napot. Ám abból 
abból kell főzni, ami van, nem 
véletlenül limitálják a vitorlák 
számát, hogy vigyázzunk rá! Ösz-
szességében minden úgy történt, 
ahogy szerettem volna.
Mi volt a legnehezebb?
A rajttól a célig minden… Ezen 
a versenyen az erős szél is, a 
gyenge szél is nehéz. Idegileg a 
legnehezebb a gyenge szél vagy 
amikor az ember kifut a szélből. 
Amikor nincs szél, az a legbor-
zasztóbb, a legőrjítőbb! Voltak 
kemény pillanatok, amik a hajó 
létét veszélyeztették, de hála 
Istennek megúsztuk, illetve hála 
nekünk, akik építettünk egy 

ilyen hajót, ami kibírta a Vendée 
Globe-ot.
Volt olyan pont, amikor megfordult 
a fejében, hogy feladja? Vagy olyan 
pont, amikor nagyon kevésen múlt, 
hogy a hajó úgy megsérüljön, hogy 
fel kelljen adni a versenyt?
Olyan volt, amikor arra volt 
esély, hogy a hajó megsérüljön. 
Belementem olyan időjárási 
szituációkba, ahol borzalmas 
pofonokat kapott a hajó, és 
bármi történhetett volna. Még az 
utolsó éjszaka is jött rám olyan 
jeges, havas zivatar, amiből dupla 
olyan erős szél fújt – nagyjából 
90 km/h-ás  – mint előtte. Még 

ekkor is bármi történhetett vol-
na. Megúsztam, ehhez azonban 
az kellett, hogy végig kint legyek. 
Az utolsó két éjszaka már nem is 
aludtam. Az pedig, hogy elmen-
jek egy kikötőbe és feladjam, az 
én életemben nem létezik. Se a 
szárazföldön, se a vízen!
Azt mondta a színpadon az ünneplő 
közönség előtt, hogy amikor elindult 
a verseny, akkor át kellett kapcsolni 
gépüzemmódba, illetve azt is, hogy 
nem volt szabad érzelmi életet élni. 
Mégis, mi hiányzott a legjobban? 
Talán a család?
Amikor levelet kaptam tőlük, azt 
alig vártam, és rögtön megvála-
szoltam. De valóban átkapcsol 
az ember egy ilyen versenyen 
gépüzemmódba, mert ha nem 
tudja kikapcsolni az érzelmeit, 
akkor vége van! Csak és kizáró-
lag a feladatra szabad koncent-
rálni, és azt megcsinálni. Olyan 
nincs, hogy fázom, melegem van, 
fáradt vagyok. Ezek nem létező 
kategóriák. Ha nem vagy erre 
képes, akkor itt nincs helyed!
Mennyire vonta el a figyelmét a 
célba érkezés, az azt körülvevő pro-
cedúra, illetve az erről való egyez-
tetés, hiszen elmondta, hogy még 
az utolsó éjszaka is nagyon észnél 
kellett lennie?
Egészen a mai reggelig nem volt 
bennem, hogy itt vége a verseny-
nek. Ugyanolyan gépiesen tettem 
a dolgomat, mint eddig. Néha 
rám tört ez az érzés, amikor kap-
tam egy levelet, hogy ezer vagy 
éppen már ötszáz mérföldön 
belül vagyok, de aztán mindjárt 
félre is tettem ezt, elhessegettem 
magamtól a gondolatot, mert 
ez mérgező. Nem lehet türel-
metlen az ember, hiszen amíg 
ki nem kötöttem a hajót, addig 
ott volt a feladat. Másodpercről 
másodpercre van mit tenni. Ma 
reggel, amikor kisütött a nap, 
jó sebességgel közelítettem a 
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A himnusz után jöhetett a pezsgő

Az első lépések a szárazföldön

Újra együtt a család
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Fa Nándor nyolcadikként a célban

A nyári formádért most kell megküzdened!
Velünk februárban is tart a januári lendületed.
Csak a Cutler Fehérvár! www.cutlerfehervar.hu

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 
33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet az Alba Regia Kö-
zépiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes pályázati felhívás és a középiskolai pályázati adatlap beszerezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a

• Székesfehérvári Szakképzési Centrumban, 
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.,tel. 06 22 514-060), vagy

• az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában.

ill. letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/ .

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. február 28.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 
33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Fel-
sőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes pályázati fehívás és a felsőoktatási pályázati adatlap beszerezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az 
• az érintett felsőoktatási intézményben,
ill. letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/ .

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. február 28.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

 

kikötő felé és megláttam az első 
hajókat, akkor már tudtam, hogy 
itt vagyok, megérkeztem! Beval-
lom, ekkor elragadott az öröm, 
magával ragadtak az érzelmek, 
de egészen addig küzdelem volt, 
még az utolsó éjszaka is.
És aztán jöhetett az eufória! Szem-
mel láthatóan megélte a pillanatot…
Én egész életemben mindig 
mindent megéltem. Erre vala-
hogy tehetségem van. Velem nem 
csak megtörténnek a dolgok, elég 
tudatosan irányítom az életemet 
és megélem a dolgokat – a jót is, 
a rosszat is. Nem vagyok szomo-
rú a rossztól, és nem szállok el 
a jótól. Örülök neki nagyon, de 
nem szállok el, az én habitusom-
ból hiányzik az önteltség. Ilyen 
vagyok, és ezért nagyon hálás 
vagyok.
Hogyan tovább?
Most itt, Les Sables-d’Olon-
ne-ban pár napig pihenek, aztán 
pedig visszatérek a hétköznapi, 
szárazföldi életemhez. Vannak 
dolgok, amiket látok előre, és 
olyanok is, amiket nem. Úgy gon-
dolom, hogy Vendée Globe-ból 
valószínűleg ez volt az utolsó!

93 nap, 22 óra, 52 perc és 9 másodperc. Eny-
nyi idő alatt teljesítette Fa Nándor a Vendée 
Globe szóló Földkerülő vitorlásversenyt. 
A fehérvári vitorlázó szerdán, valamivel 
déli tizenkét óra előtt lépte át a hivatalos 
célvonalat Les Sables-d’Olonne partjaitól 
néhány kilométerre.

Többezres tömeg várta, köztük 
rengeteg magyar Fa Nándort, 
aki bőven eredeti célján, vagyis 
száz napon belül teljesítette a 
világ legnehezebb vitorlásver-
senyét, a Vendée Globe-ot. Fa 
valamivel déli tizenkét óra előtt 
haladt át a hivatalos célvonalon. 
A fehérvári versenyző elé több 
mint húsz hajó ment ki három 
mérföldnyire Les Sables-d’Olon-
ne partjaitól. Nándi végigugrál-
ta, integette az „utolsó métere-
ket”.

A színpadon, a közönséghez 
szólva azzal zárta beszédét, hogy 
elmondta: ő ízig-vérig magyar, 
Magyarországon él, dolgozik, ott a 
családja, de második otthonaként 
gondol Les Sables-d’Olonne-ra. 
A kikötőben vastaps és a magyar 
himnusz fogadta Fa Nándort, aki 
a nyolcadik helyen fejezte be a 
Vendée Globe-ot. Még a Spirit 
of Hungary fedélzetéről köszön-
tötte rajongóit, olykor elcsukló 
hangon. Elmondta: a verseny má-
sodik felében „csak” vitorlázott, 
nem versenyzett, hogy kímélje 
hajóját. De elmondta azt is, hogy 
a tengeren nem szabad, hogy 
hideget, meleget, fáradtságot, 
fájdalmat érezzen, csak az számít, 
hogy koncentráljon folyamatosan, 
minden egyes másodpercben, 
végig a majd 94 nap alatt.
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Nándi és Tom

A mi hősünk hatvanhárom éves, az ame-
rikaiaké még nincs negyven. De választott 
hivatásukban ma mindketten az idősek közé 
tartoznak, és a héten érzelmeket felkavaró, 
nagyszerű pillanatokban bizonyították, 
hogy a kor mit sem számít. Persze fontos 
az egészség, hogy extra fizikai kihívásokat 
is jelentő pályájukon sokáig a legnagyob-
bak között maradhassanak – de csak egy 
feltétel, alkat és szerencse kérdése. A siker 
azonban tudáson, tehetségen, tapasztalaton, 
kitartáson – és mindenek felett alázaton 
múlik. Az egyén alázatán a csapat, a játék 
iránt egyikük, az ember alázatán a természet 
iránt másikuk esetében. És mindkettejüknél 
a hidegfejű, tökéletes profizmuson. A Föld 
túlsó felén és az amerikai futball nagy 
globális piacán Tom Bradyt éljenezte extázis-
ban a nép, két nappal később mi Fa Nándor 
nagyszerű teljesítménye előtt emeljük, sőt 
dobáljuk kalapunkat. Ötödször vezette 
Super Bowl-diadalra csapatát Tom, ötödször 
hajózta körbe a Földet Nándi. Van nagyjából 
hét és fél milliárd ember a bolygón, akinek 
egyik sem fog egyszer sem összejönni, bár 
sokan álmodnak egyikről vagy másikról. 
Hogy miért éppen nekik sikerül, most ne 
elemezgessük, ez inkább a köszönet helye. 
Mert amikor elkezdték, ők is álmodtak, most 
pedig megmutatták nekünk, hogy az álmok 
(néha) tényleg nem hazudnak.

A bemutató leglátványosabb része a „tűzkori” volt

Tűz a jégen
néMeth krisztián

Nem mindennapi bemutatóval csinált kedvet 
sportágához a Székesfehérvári Curling Egylet 
Szinkronkorcsolya Szakosztálya. A klub vala-
mennyi csapata megmutatta tudását az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnok népes közönségének. 
A szinkronkorisok elsősorban a hat és tizennégy 
év közötti lányokat várják, de minden korcso-
lyázni vágyót szívesen látnak.

Kétségkívül tűzbe hozták az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnok közön-
ségét a fehérvári szinkronkorisok. 
És nem csak azért, mert a bemutató 
záróakkordjaként látványos, lángo-
ló fáklyákkal megfűszerezett kűrt 
mutattak be.
A legkisebbektől a legidősebbekig 
mindenki jégre lépett, így a közön-
ség egyik kedvencévé váló hatvan 
esztendős úr is. Őt nem gyermek-
korában hozta tűzbe a korizás, 
mint ahogy csoporttársait sem. A 
Jégtörők csapat korelnöke könnyű 
(?) helyzetben van, hiszen tizenegy 
csinos hölgy társaságában szerepel 
a felnőtt csapatban. „Ennek a csa-
patunknak az a különlegessége, hogy 
tagjai mindannyian felnőtt korukban 
tanultak meg korcsolyázni és váltak a 
sportág szerelmeseivé” - kezdte tanít-
ványai dicséretét Bayer-Siági Nóra 
vezetőedző. A Jégtörőket januárban 
is dicsérhette, hiszen elhódították 
az országos bajnoki címet.
A szakosztály rendkívül fontosnak 
tartja az utánpótlás nevelést, négy 
kategóriában hatvan versenyzőjük 
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Remek idénykezdés

Az ötösugrás dobogóján tatai Zalán (I.) és Nagy Dávid (III:), balra Babos Rita edző

soMso zoltán

Az elmúlt hétvégén az idei év első országos 
bajnokságán az újonc és serdülő korosztály 
mérettethette meg magát. Az ARAK Utánpótlás 
Akadémia atlétái az előző évekhez hasonlóan 
sikeresen szerepeltek, kilenc alkalommal állt 
fehérvári versenyző a dobogón.

A legkiemelkedőbb teljesítményt 
Babos Rita tanítványa, az újonc Tatai 
Zalán nyújtotta, élete első országos 
bajnokságán triplázni tudott. Bajnoki 
címet szerzett 60 méteres síkfutásban 
(7,69 mp), ötösugrásban (13,34 m) és 
a 4x200 méteres váltó tagjaként. A 
győztes váltó további tagjai Nagy Dá-
vid, Balogh Bence és Csoba Levente. 
Ezüstéremből öt jutott a fehérvári kü-
lönítménynek. Első éves serdülőként 
Gimesi Kata remek egyéni csúccsal 
533 centiméterig repült távolugrásban 
és lett második. A dobogó középső 
fokára állhatott az újonc Nagy Dávid 
60 méteres gátfutásban (9,72 mp), aki 
mindössze három század másodperc-
cel kapott ki a győztestől. A verseny-
zőket Babos Rita edző készítette fel. 
Szintén a dobogó második fokára áll-
hatott Halász Géza tanítványa, Mohai 
Regina 300 méteres síkfutásban (43,03 
mp). Az újonc lány 4x200 méteres 
váltó Fein Jázmin, Szabó Gréta, Mergl 
Zoja, Czepanecz Zsófia, míg a serdülő 
lányváltó Gimesi Kata, Menyhárt 
Zsófia, Gombolai Nóra, Mohai Regina 
összeállításban szerzett ezüstérmet. 
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Olimpiai bronzérmes a Bregyóban

Ismét bebizonyosodott, hogy a Regionális Atlétikai Centrum minden igényt kielégítő 
edzőközpont. Rio olimpiai bronzérmese, a súlylökő Márton Anita ugyanis itt készül 
következő versenyeire. A szegedi atléta, aki békéscsabai színekben versenyez, edzőjé-
vel, Eperjesi Lászlóval erőnléti edzéseket végez a héten a Bregyóban. A fedett pályás 
szezonban már versenyben van, fő célja a március eleji, belgrádi Európa-bajnokság.

Nagy Dávid ötösugrásban tette teljessé 
éremkollekcióját, 12,48 méteres egyéni 
csúccsal bronzérmet szerzett. További 
tizenhét 4-8. helyezés teszi még érté-

kesebbé az ARAK Akadémia idei első 
országos bajnoki szereplését, amit a 
remények szerint hasonlóan sikeres 
2017-es folytatás követ.

van. Az évekkel ezelőtt elkezdett 
szisztematikus csapatépítés egyre 
inkább meghozza a gyümölcsét. 
Az idei budapesti Ob-n az ara-
nyérem mellett két ezüstérmet is 
besöpörtek a fehérvári szinkron-
korcsolyázók. Őket és kűrjeiket is 
láthatta a közönség: a Pingvinek a 
legkisebbek, a Black Rose csopor-
tot pedig az úgynevezett mixed-age 
– vegyes - korosztály tagjai alkot-

ják. Nem mellesleg az egyesület 
csapatai februárban egy zágrábi 
nemzetközi versenyen majd már-
ciusban a Budapest Kupán is jégre 
lépnek.
„Az alaptanfolyamunkról válogat-
juk a tehetségesebb korcsolyázókat 
a versenycsapatainkba” - mondta 
Bayer-Siági Nóra vezetőedző, aki 
reméli, egyre több székesfehérvárit 
hoz tűzbe a szinkronkorcsolya.

A Székesfehérvári Curling Egylet 
Szinkronkorcsolya Szakosztálya 
várja a már korcsolyázni tudó hat 
és tizennégy év közötti lányok 
jelentkezését, továbbá várnak 
minden kedves korcsolyázni vágyót 
a baba-mama, kezdő, haladó és 
felnőtt csoportokba. Érdeklődni a 
70/945-1561-es telefonszámon vagy 
a siagi@curlingegylet.hu e-mail 
címen lehet.
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A MAC vár a Titánokra 

Tavaly végletekig szoros volt a Volán–MAC-összecsapás

Itt még sapkában, de hamarosan mezben láthatjuk Alhaji Mohammedet
Keller Ákos nyújtózkodása kilenc pontot és 
kilenc lepattanót ért

tóth dániel

Már Mohammed is az Albával
soMos zoltán

A MAC Budapest a Fehérvári Titánok csapatát 
választotta ellenfelének a MOL Liga negyed-
döntőjében. A két együttes tehát a tavalyi 
hétmérkőzéses elődöntő után idén már egy 
körrel korábban találkozik.

Egy kicsit talán mindenki re-
ménykedett benne, de sokan nem 
gondolták volna, hogy Majoross 
Gergely a Fehérvári Titánok 
együttesének nevét mondja majd 
a keddi sajtótájékoztatón. A MAC 
Budapest vezetőedzője a – bátran 
mondhatjuk – legnagyobb riválist 
választotta csapata ellenfeléül 
a MOL Liga rájátszásának első 
körében. Idén ugyanis – az EBEL-
ben már korábban bevezetett sza-
bályok szerint – a magyarországi 
bázisú ligában is megválaszthatta 
negyeddöntős riválisát az alapsza-
kasz első, második és harmadik 
helyezettje. Ez alapján a DVTK 
a Ferencváros, az Újpest pedig 
a Dunaújváros mellett tette le a 
voksát, a negyedik Debrecennek 
pedig maradt a Brassó.
De térjünk vissza a Fehérvár–
MAC-párharchoz. A két együttes a 
tavalyi elődöntőben emlékezetes, 
hét mérkőzésre nyúló párharcot 
vívott, amire ezúttal is lehetősé-
gük lesz, hiszen idén már az első 
körből való továbbjutáshoz is 
négy győzelem kell, míg az előző 

Két rosszul dobó csapat meccsét az Alba Fehér-
vár nyerte a Sopron ellen a kosárlabda-baj-
nokság vasárnapi rangadóján. A fehérváriaknál 
bevetésre kész a legújabb légiós.

Nem az Alba-Sopron meccsel 
fog híveket toborozni a sport-
ágnak, aki látványos akciókkal, 
sok ponttal érvelne a kosárlabda 
szépségei mellett. A rosszindu-

Sportműsor
A Fehérvár Televízió programján 
olyan remek esemény is szerepel, 
mint a székely kolbásztöltő ver-
seny, szívünk szerint ezt is sport-
nak tekintenénk, ha már helyezése-
ket hirdetnek benne, ráadásul azon 
kevés sportesemény egyike lenne, 
ami közben nem tilos szeszes italt 
fogyasztani. Maradva mégis a kissé 
konzervatívabb sportfelfogásnál, 
a heti műsorkínálatból a Csák-
vár-Sopron labdarúgó-mérkőzésre 
hívjuk fel a figyelmet. Nem feltét-
lenül a várható színvonal miatt, 
elvégre másodosztályú magyar 
bajnokiról van szó, bár jegyezzük 
meg, Csákváron általában sok gól 
esik, az meg, mint tudjuk, a játék 
sava-borsa. Márpedig só és bors 
nélkül mit ér az egész? (E tekintet-
ben mégiscsak sport a kolbásztöl-
tés is!) A fontos persze az, hogy a 
futballszezon kezdetéhez értünk, 
amikor a téli fagyok lucskossá 
olvadása idején végre újra pattog a 
labda – ha meg nem ül a sárban… 
Vasárnap lesz mindez látható a 
tévében, akárcsak az Alba-Jász-
berény kosármeccs, ahol viszont 
garantáltan nem kell az időjárástól 
tartani, lévén teremben rende-
zik. A fehérvári kosárlabdázók 
eddig nagyon magabiztosak, ami 
csak részben mondható el a női 
kézilabdázókról. Utóbbiak a Lipcse 
ellen zárják kupaszereplésüket, és 
hétfőn lesznek láthatók adásban.
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szezonban ehhez elég volt három 
siker is. A már említett márciusi 
szériában a fővárosiak diadalmas-
kodtak, így mindenképpen fűtheti 
a visszavágás vágya Kóger István 
legénységét, még ha azóta alapo-
san ki is cserélődött a keret. 
Ha pedig már a keretnél járunk, 
nagy kérdés, milyen összetételben 
lépnek majd jégre a koronázóvá-
rosiak. Az EBEL középszakaszá-
ból ugyanis négy mérkőzés még 

hátravan, az ötödik helyen álló 
Fehérvár AV19 pedig jelenleg 
hatpontnyi távolságban található 
a második pozíciótól, így mate-
matikai esély még van a rájátszás-
ba kerülésre. Ennek tudatában 
a Titánok nem számíthatnak 
erősítésre az „első” keretből, de 
egy MAC–Fehérvár-párharcban 
minden elképzelhető. Az első 
meccset jövő kedden játsszák 
Budapesten.

latú, hímsoviniszta megközelítés 
„női kosárnak” nevezi a rengeteg 
szenvedéssel és kevés sikeres do-
bással tarkított meccseket – hogy 
alkalmasint jogtalanul, azt a két 
férfi csapat most bizonyította. 
Szünetben a soproniak dobás-
pontossága a harminc százalékot 
sem érte el, márpedig nemhogy 
nők, de kislányok is képesek 
ennél jobbra a kosárpályán… 
Nagyon büszke persze az Alba 

sem lehetett a teljesítményére, 
legfeljebb a „jó csapat rosszul 
játszva is tud győzni” igazságot 
vehetjük elő vigaszként a 69-67-
re megnyert rangadót követően. 
Dzunics Braniszlav is némi iróni-
ával értékelt, amikor azt mondta: 
sok mindent elront a csapata, 
de mást meg biztos jól csinál, 
ha egyszer vezeti a bajnokságot. 
És vezeti, ráadásul fölényesen, 
hiszen hárommal több győzel-
me van bármelyik riválisánál. 
Idegenben ősszel remekeltek Ed-
wardsék, ennek köszönhetően ha 
itthon nem botlanak, alighanem 
megnyerik az alapszakaszt, ami 
mindig remek alap a továbbiakra 
– bár érmet nem adnak érte. 
Legközelebb szombaton, a Jász-
berény ellen ismét itthon játszik 
az Alba, biztos esélyesként. Vél-
hetően új játékossal a soraiban, 
hiszen már a Sopron ellen is a 
padról figyelt Alhaji Mohammed. 
A ghánai-amerikai állampolgár 
kosaras nyáron még a marosvá-
sárhelyiek hátvédjeként szórta 
meg az Albát egy felkészülési 
tornán, most pedig hatodik 
légiósnak érkezett. 2013-ban is 
előfordult, hogy Dzunicsnak ro-
tálnia kellett külföldi kontingen-
sét Fehérváron, abban a szezon-
ban mindent megnyert a csapat. 
Hogy Mohammed igazolása 
lépés-e az újabb diadalok felé, 
a következő, izgalmas hónapok 
során dől el.
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