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Magyarországon ismét tarolt a Fidesz–KDNP
nagy zoltán péter

Az EP választások történetében
minden idők legalacsonyabb
részvételét produkálta harmadik
uniós választásán Magyarország.
A 27,64%-os szavazó készség
hazánkban arra enged következtetni, hogy a magyar embereket
kevésbé érdekli az unió. Ezt
messze alul múlta Szlovákia, ahol
a szavazók 13%-a ment csak el
szavazni. A legtöbben Belgiumban és Luxemburgban szavaztak,
mindkét országban 90%-os
volt a részvétel, de tudni kell,
hogy e két országban kötelező a
szavazás.
A hazai választáson a Fidesz–
KDNP 51,49%-os győzelmet ért
el, és ezzel 12 képviselőt küldhet
az Európai Parlamentbe. A Jobbik
14,68%-ot ért el, amivel három
képviselője jutott az EP-be. Az
MSZP 10,92%-ot, a Demokratikus Koalíció 9,76%-ot ért el, ezzel
két-két képviselőt adhat az Európai

Fotó: Simon Erika

Az Európai Parlament új képviselőit
megválasztotta Európa. A magyarok
ismét a Fidesz–KDNP közös listát részesítették előnybe. A második helyen a
Jobbik végzett.

Az alacsony részvétel és az egyszerűsített lista miatt a gyorsan végeztek a
városi szavazatszámlálással, de az eredményeket csak 23 óra után adhatták
a nyilvánosság elé

Parlamentben. Az Együtt–PM
7,22% és az LMP 5,01%-ot ért el,
és egy-egy képviselőt ad az uniónak.

A Fidesz–KDNP valamennyi
magyarországi területen győzött,
ezzel az országgyűlési választá-

Orbán Viktor Fidesz–KDNP
Három a magyar igazság –
megvan a második. Innen is
üdvözöljük a felvidékieket és az
erdélyieket.

Vona Gábor Jobbik
Nemcsak siker, hanem óriási felelősség is a második hely elérése. Az
alacsony részvétel üzenet, hogy a választok ebben az Európai Unióban
nem hisznek. A kitűzött célunk az
volt, hogy megelőzzük az MSZP-t.
Ezt ma elértük. Ezzel mi váltunk a
Fideszt kihívó párttá.

Képviselői
programok
Ráchegy–Búrtelep–Köfém
ltp.–Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
Május 29-én, csütörtökön
18 órakor lakossági fórumot
szervez a Köfém lakótelepen
és környékén élők részére. A
fórum vendége lesz Cser-Palkovics András polgármester,
Kovács Zsolt rendőr alezredes, városi rendőrkapitány,
Bozai István városgondnok,
Steigerwald Tibor, a Depónia
Kft. ügyvezető igazgatója és
Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési és
Közműellátási Irodájának
vezetője. A fórumot a Köfém
Művelődési Házban (Verseci
út) rendezik.

Mesterházy Attila MSZP
Minden szavazás a demokrácia
ünnepe. Ez nem az volt. Nem
tudtuk a magyar választóknak
elmagyarázni a választás tétjét.
Az eredményt szomorúan vesszük
tudomásul. Kevesebb képviselőnk
lesz, mint amit vártunk. Az
MSZP országos vezetése testületileg felajánlja lemondását.
Fidesz–KDNP
Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés
László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál
Kinga, Schöpflin György, Erdős Norbert,
Bocskor Andrea, Deli Andor, Kósa Ádám,
Hölvényi György
Jobbik
Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Kovács Béla

Bajnai Gordon Együtt–PM
Ez egy tisztességes, európai
választás volt, ezért minden
mandátumot szerzett embernek
gratulálunk! Számunkra ez volt
az első megmérettetés, és sikerült.
MSZP
Szanyi Tibor, Ujhelyi István
Demokratikus Koalíció
Molnár Csaba, Niedermüller Péter
Együtt–PM
Bajnai Gordon
LMP
Meszerics Tamás

sok eredményét megismételték.
Az Európai Parlamentben az
Európai Néppárt nyerte meg a
választásokat 212 mandátummal,
a szocialisták 185 mandátumot, a
liberálisok 71-et, a zöldek pedig
55 mandátumot értek eel. Városunkban a szavazásra jogosultak
33,65%-a élt a lehetőséggel. A
Fehérváron leadott szavazatok eloszlása a következőképpen alakult:
Fidesz–KDNP 51,87%
Jobbik 12,52%
DK 10,84%
MSZP 9,68%
Együtt–PM 8,24%
LMP 5,84%
SMS 0,59%
A Haza nem eladó 0,43%

Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíció
Köszönetem a két és fél millió
szavazónak a részvételért!
Külön köszönöm azoknak, aki
a DK-t választották. Hazaf iak vagyunk és büszke európaiak. Nem félünk osztrákoktól,
németektől, olaszoktól. Jó, ha
látják a büszke magyarokat
Európában. A DK alakuló
szakasza lezárult. Köszönöm a
segítségeteket!

Messzerics Tamás LMP
Nem nagyon szeretjük ezeket
az izgalmas választási estéket,
de dolgozunk azon, hogy a
jövőben ez kevésbé legyen
izgalmas. A magyar választók
érdekeit képviseljük majd, és
boldogan köszöntünk minden
magyart az Európai Parlamentben!
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Júniusban kezdődik az állomás felújítása
bácskai gergely

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a kivitelező
SDD konzorcium, valamint a
Thales Austria GmbH és a Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft. ismertette
a vasútállomás teljes felújítását.
A fehérvári vasúti csomópont
legutóbbi korszerűsítése az
‚
50-es években volt, és az eltelt
hatvan évben a vágányhálózat és
a biztosítóberendezés is elöregedett. Az átépítés befejezésével
lezárul a Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-vonal korszerűsítése, hiszen a vonalszakaszon
egységesen magas peronok
lesznek liftekkel, biztosítva az

Fotó: Bácskai Gergely

A székesfehérvári vasútállomás korszerűsítéséről tartottak lakossági fórumot a
Vörösmarty Mihály Művelődési Házban,
ahol a kivitelező és több társhatóság
jelenlétében tájékoztatták a megjelenteket a két évig tartó építkezésről.

Egy új felüljáró is létesül, mellyel megközelíthetővé válik az állomástól délre található terület. Megújul az állomásépület, szélesebb közúti- és gyalogos aluljárók lesznek, modern elektronikus biztosító berendezést telepítenek, valamint
egységes európai vonatbefolyásoló rendszert építenek ki.

akadálymentes közlekedést, és új
elektronikus biztosítóberendezés
üzemel majd, megteremtve a 160
km/h pályasebesség feltételeit.
A korszerűsítés során 19 km
hosszan vágányátépítés történik,
három peronliftet és két csarnokliftet építenek, perontető és

új közvilágítás lesz. A fejlesztés
első szakaszában átépül a négy
tehervonati vágány, ahol ideiglenes peronok lesznek. Várhatóan
2014 végén a személyforgalom átterelődik a tehervonati
vágányokra, illetve az ideiglenes
peronokra és megkezdődik a

személy-pályaudvar bontása.
A beruházás részét képezi a
Széchenyi úti közúti aluljáró és a
Hosszúsétatéri gyalogos aluljáró
korszerűsítése is. Ez utóbbit az
átalakítás alatt nem lehet majd
használni 2014 augusztusa és
2015 novembere között.

Az ötlettől a piacig segítik a fehérvári vállalkozásokat
A Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség tíz éve
támogatja azokat a helyi és a
régióban működő vállalkozásokat, amelyek innovatív fejlesztési ötletekkel, termékekkel és
szolgáltatásokkal kívánják piaci pozíciójukat javítani.
Minden olyan kezdeményezés mellé
oda áll a szervezet, amely a vállalkozások innovációs teljesítményének
javulását eredményezi. Ennek elősegítésére szolgáltatási kínálatuk
igen széles. Az ötletek értékelése,
illetve az újdonságvizsgálat jelenti
az első támogató lépést, amelyhez
kapcsolódóan iparjogvédelmi tanácsadóik segítenek a szabadalmaztatási kérdések megoldásában
(a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala regionális kontakt pontjaként). Emellett kutatás-fejlesztési

és innovációs pályázatok figyelésével, írásával és menedzselésével
segítik az érdekelteket. A vissza
nem térítendő támogatások mellett
kockázati tőke tanácsadóik további
forrásbevonási lehetőségek felkutatásban segítenek.
A szervezet fontosnak tarja a vállalkozások innováció menedzsment értékelésének támogatását
is, erre egy pályázatokban elfo-

gadott minősítést nyújtó szolgáltatást kínál. Továbbá a Nemzeti
Innovációs Hivatal regionális
szolgáltatási pontjaként is támogatja a tehetséges fiatalok ötleteinek megvalósítását. Végül a szervezet térségfejlesztési szerepét
jelzi, hogy aktívan részt vesz a
helyi fejlesztési programok kidolgozásában, illetve megvalósításában, a térségi vállalkozói

együttműködések
(klaszterek)
tevékenységében, valamint nemzetközi projektek megvalósításán
keresztül a külpiaci együttműködési lehetőségek bővítésében és a
nemzetközi innováció menedzsment szabványosításban is.
Ha vállalkozása innovatív ötletének
megvalósításában bármilyen segítségre van szüksége, elérhetőségeinket
megtalálja a www.kdriu.hu oldalon.

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Díjátadó és koncert
Hatodik alkalommal adják át
ünnepélyes keretek között a
„Zenei Nevelésért” díjat május
26-án, hétfőn a Szent István
Művelődési Házban. A Zenei
Nevelésért Alapítványt 2007ben Mihályi Gyuláné Eszti
néni emlékére alapították meg
gyermekei. Az alapítvány által
adományozott díjjal 2009 óta
elsősorban olyan szakemberek munkáját ismerik el, akik
jobbára az óvodások, kisgyermekek ének-zene tanításában
vesznek részt. A 18 órakor
kezdődő hangversenyen a
Munkácsy Mihály Általános
Iskola, a Hermann László
Zeneiskola, a Hosszúsétatéri
Óvoda és a Zenede Bábszínház, a Kodály Zoltán Gimnázium Leánykara valamint
a Vox Mirabilis Kamarakórus
lép színpadra.
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Helyére kerül a repülős emlékmű
Elkészült a kőhányáspusztai repülős
emlékmű felújításával Kocsis Balázs
restaurátor. A FehérVár magazin stábja jelen volt az utolsó simításoknál.
Együtt kerestük a szobrászművésszel
a több mint hetven éve bevésett felirat utolsó hiányzó betűjét, s közben
érdekességeket is megtudtunk.

A Vértesben álló emlékmű egy
1942 karácsony estéjén történt
tragédiáról mesél, amelyben
német pilóták vesztették életüket.
Máig nem lehet tudni, hogy
miért zuhant le a gép. Öten
haltak meg, egy személy pedig
súlyosan megsérült. Egy évvel
később a baleset helyszínén már
állt az emlékmű, ami egy győri
mester műve. Az emlékműn
olvasható német felirat jelentése:
„1942 karácsony éjszakáján ezen a
helyen érte a repülőhalál a csapatot:
Tamme őrmestert, Rothe őrmestert,
Hollstein szakaszvezetőt, Maleck
tizedest és Türk tizedest. Együtt a
harcban, együtt a halálban.” Az

Fotó: Kiss László
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Kocsis Balázs szobrász szerint a vésett felirat mindig jól olvasható volt

idő múlásával az emlékmű állapota leromlott, sokak támogatásának köszönhetően azonban nem
vált az enyészetté. Az erdészek
segítségével elszállították a
Vértesből, a fehérvári szobrász
pedig elvégezte a helyreállítást.
„Az elmúlt hatvan-hetven év

szennyeződését tüntettem el, de az
emlékmű régiségét próbáltam meghagyni. Nagynyomású vizes eljárást
alkalmaztam, és ahol szükséges volt,
a homokot is bevetettem.” – mesélte
Kocsis Balázs. A restaurátor elmondta, hogy az emlékmű tardosi
vörös kőből készült.

Díjat kapott a város

Tükre a csillagoknak

Novák Rita

Vakler lajos

A Magyar Népművelők Egyesülete Közművelődésért Díjat adományozott Székesfehérvár önkormányzatának. A kitüntetést
Brájer Éva alpolgármester vette át Nagykanizsán, a szervezet vándorgyűlésén.

A székesfehérvári irodalomkedvelők, költők és írók társaságában egy különleges életút tárult
fel, amely megmutatta a különc,
de az élet minden mélységét
ismerő, rímekben gondolkodó
Takács Imre mindennapjait. Az
est különlegessége volt, hogy
három kortárs is versekkel tisztelgett az elhunyt költő emléke
előtt. Szegedi Kovács György,
Heiter Tamás és Bobory Zoltán
gondolatsorai rímekben ös�szegezték a csodát, amit Takács
Imre jelentett számukra.
Lélekrajza a XXI. században is
megállja a helyét:
„Felnőttnek való mese
Volt egy kis ország régen. Akkora,
hogy egy nap alatt egy gyerek

Több mint kétszázötven nagyobb
rendezvényt szervezett a város
önkormányzata tavaly a Szent István
Emlékév keretében. Az alpolgármester szerint a kitüntetés a programok
minőségét és mennyiségét együttesen dicséri. Brájer Éva hozzátette:
a díj mutatja az önkormányzat
kultúratámogató hozzáállását és az
itt dolgozó népművelők szakmai
hozzáértését is. A díjra a Fejér
Megyei Népművelők Egyesülete
terjesztette fel az önkormányzatot.
A kitüntetés átvételekor Brájer Éva
kiemelte, hogy az emlékévben kialakult közösségeket óvni kell, ezért
az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy színvonalas programokat
kínáljon az itt élőknek és a városban
járó turistáknak.

Fotó: Simon Erika archív

A Mindennapok Csillagképei című
filmmel emlékezett meg Vörösmarty
Társaság Takács Imre József Attiladíjas költőre.

Takács Imre, „a zsellérek unokája”

bejárhatta. Mellette egy másik kis
ország, az is akkora csak, hogy egy
nap egy gyerek bejárhatta. A két
ország között csermely folyt, mivel
két dombon feküdt a két ország. A
két domb között völgy kanyargott
a síkság irányába. Ennek a két

országnak a határán szoktunk
találkozni, az ezüst csobogó mellett, lent a völgyben. Én festett
falovamat és görbe kardomat, ő
cifra babáját rakta le a gyöpre.
Én az innenső parton, ő a túlsó
parton.”
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Erdély magyar népviseletei
Beszédes színek

Egyedi, nem egyszerűen látnivaló, hanem a közös múltat, összetartozást magukban hordozó
öltözetek, tárgyak tárulnak fel a Szent Korona
Galériában nemrégiben megnyílt tárlaton. Az
Erdély magyar népviseletei című kiállítás tárgyai Konthur Mária előadóművész és zenetanár
magángyűjteményéből származnak.

Érdekességek
Kalotaszegről
Fotó: Kiss László

A páratlan, több száz darabból álló
magángyűjtemény hosszú évek munkájának az eredménye. Konthur Mária
Marosvásárhelyen töltötte a gyermekkorát, majd Németországba települt. Több
mint negyven éve gyűjti elsősorban a
Kárpát-medencei népek viseletét és más
textíliákat. Ennek a hatalmas anyagnak
egy részét ismerhetik meg a Szent István
Művelődési Házba látogatók. A kiállítási
darabokat Erdély nagyobb tájegységeiből válogatták össze, így megtalálhatók benne a székelyföldi, kalotaszegi,
gyimesi és moldvai csángó népviseletek
is. A különféle ruhadarabok mellett a
magángyűjtemény részét képezik még
erdélyi szőttesek, szedettes és varrottas
kézimunkák, valamint Korond jellegzetes kerámiái is.

Az idősek és fiatalok ruházatának színek által való
megkülönböztetése általánosnak mondható a magyar népviseletek esetében. Erdélyben azonban
olyan mértékben, szinte kiélezve található meg,
mint sehol másutt. Itt nemcsak a mezőn élénkpiros szoknyában dolgozó fiatal nők válnak el a
sötétes szoknyájú idősebbektől, de a férfiingeket
is nem egy helyen azáltal különböztették meg,
hogy a fiatalét piros, az öregebbét fekete galand
kötötte össze nyakban.

Erdély magyar népviseletei tárulnak a látogatók
elé a Szent Korona Galériában

Kalotaszeg népviseletére a színek tobzódása és
a változatos formavilág jellemző. Viseletük, bár
tájegységenként hasonlóságot mutat, szinte
falvanként különbözik valamiben egymástól. Az
egyszerűnek egyébként sem mondható öltözet
a Nádas-mente falvaiban különlegesen cifra,
ebből is ered a vidék „Cifra Kalotaszeg” elnevezése. Kutatók szerint a kalotaszegi népviselet a
legszínesebb, a legművészibb magyar viseletek
közül való.

Aranyozott parancsikon
Napelemek az égig

Balajthy Ferenc újabb kötettel
örvendezteti meg a versbarátokat.
A Vörösmarty Társaság kiadásában
jelent meg az Aranyozott parancsikon
címet viselő könyv. A szerző izgalmas
időutazásra, értékelésre és a lélek
legbensőbb zugainak felfedezésére invitálja az olvasót. A verseket
olvasgatva megállhatunk egy pillanatra és odafigyelhetünk saját belső
rezdüléseinkre, lelkünkre. Mindezért
köszönet illeti a szerzőt.

Mint élő elmereng a múló léten,
Úgy születik a megtartó varázs.Esőcseppeket számolgatunk szépen,
Míg kizöldül az elszürkült határ.
Fotó: Simon Erika

Balajthy Ferenc régóta gondoskodik arról, hogy megtaláljuk az
örömet, a felüdülést, a szórakozást vagy akár a vigasztalódást is
a rímekben. Közkedvelt lakója
városunknak, akinek mosolygós arca, barátságos kézfogása
ismerős szinte mindannyiunk
számára. Olyan ember, aki mindenkivel megtalálja a közös hangot, legyen az kicsiny gyermek,
szertelen tini vagy megfontolt
felnőtt.
Derűs természetét ismerve kicsit

Ha körbe jár az esti fény a térben,
Nem takar el, nem ment a balga árny.
A porszemek pulzálnak szerte széjjel,
S a csillag is parány valahány.

Legutóbb a Kisfaludi Közösségi Házban találkozhatott a közönség egy
irodalmi esten Balajthy Ferenccel, ahol László Zsolttal, az új kötet szerkesztőjével mutatták be az „Aranyozott parancsikont”

meglepett a mostani kötetével.
A kedvelt fehérvári szerzőtől
megszokott játékos hangvétel
ugyanis kevésbé fellelhető ezekben a versekben. De Balajthy
lírai, komoly hangja rabul ejtett.

Az érett hangvételnek köszönhetően a kötet lapozgatása közben magunk is értékelhetünk,
átélhetünk és feltöltődhetünk. S
a keserédes hangulat olykor átragad az olvasóra, mégis a rímek

És határtalan mindaz mi itt véges,
Könnyekkel mosni kár a perceket.
A pillanat csak önmagához képest
Múló, de megszületik ismét veled!
Halott Napunk ládd új reggelre ébred,
Csillagport szór, s az égig felemel!

megoldást is jelentenek egyben.
Nemcsak a szerző írhatja ki
verseiben magából az örömet,
a fájdalmat, de mi magunk is
megoldást találhatunk olvasásuk
közben.
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Nyolcszázmillió intézményfelújításokra

2014. május 26.

A HETILAP

stefkó krisztina

Mintegy nyolcszázmillió forintot költ
intézményfelújításra az Ybl Miklós
program keretében Székesfehérvár
ebben az esztendőben. Kilenc óvoda
és hat iskola mellett szociális és
kulturális intézmények, valamint egy
orvosi rendelő is megújul.

vakler lajos

Május 24-én újra találkoztak a
Kossuth Lajos Általános Iskola
1954-ben végzett tanulói. Ez a
dátum azonos az iskola fennállásának 60. évfordulójával. Zsédely
Márta és Töreki Józsefné így
emlékeztek az akkor történtekre: „Mi voltunk az első ballagó
osztály, miután 1953-ban átadták
a megépült új iskolát. Ma már
hihetetlen, de ötvennégyen végez-

Akadálymentesítés, épületrekonstrukció és bővítés is szerepel a huszonegy
elemet tartalmazó listán

tünk. Az új körzetek kialakításával a város számtalan iskolájából
kerültünk ide. Akkoriban nem volt
buszközlekedés, földes utakon, szőlők között jártunk, porban, sárban,
hóban, de mégis nagyon örültünk
az új iskolánknak. Ma is hálás
szívvel emlékezünk tanárainkra.
Hatvan év után elmondhatjuk,
hogy becsületes anyák és apák lettünk. Ma már unokáink járnak az
iskolánkba. Mi hatvan év múltán
is összetartozunk.”

Fotó:Simon Erika

Fotó:Simon Erika

Nyolcszázmillió forintot költ ebben az esztendőben Székesfehérvár intézményeinek felújítására,
szemben a korábbi évekkel, amikor mindössze 100-150 millió
forint jutott erre a célra – mondta el Cser-Palkovics András polgármester. A kilenc óvoda és hat

iskola mellett szociális és kulturális intézmények is megújulnak,
valamint a Mészöly Géza utcai
orvosi rendelőt is korszerűsítik.
Egy új elem, hogy a Szent István
Király Múzeum belső udvarát is
felújítják. Nem titkolt cél, hogy a
belváros kevesek által ismert, de
szép és hangulatos belső udvarai
megnyíljanak a fehérváriak előtt
– tette hozzá Bóka Viktor jegyző,
aki azt is elmondta: ezen munkák
felmérését, tervezését a polgármesteri hivatal dolgozói végezték, nem külső cégeket kértek fel.
Mint azt Bóka Viktor elmondta:
ebbe az irányba szeretnének
haladni a jövőben is.

Ünnepelt az első Kossuth
iskolában végzett osztály

Az első osztály hatvan év után is fiatal

KÖZÉLET

Munkanélküliség és
közfoglalkoztatás
novák rita

A legfrissebb adatok szerint tovább
csökkent a nyilvántartott álláskeresők
száma Fejér megyében. A márciusi
adatokhoz képest három százalékkal, a tavalyi év azonos időszakához
viszonyítva pedig hatezer-ötszázzal
kevesebben voltak munkanélküliek. A
csökkenő tendenciában nagy szerep jut
a közfoglalkoztatásnak, ennek ellenére
úgy tűnik, térségünkben egyre többen
dolgoznak a nyílt munkaerőpiacon.

A megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának
tájékoztatása szerint a 498
fős, 3,3%-os csökkenésből
286 fő esetében igaz, hogy
a közfoglalkoztatás miatt csökkent a regisztráltak
száma. Havonta átlagosan
7-800 fő tud elhelyezkedni,
de jelentősen befolyásolja a

A HETILAP

statisztikát az együttműködés
hiánya valamint az álláslehetőség visszautasítása miatti
regisztrációmegszűnés, továbbá
az úgynevezett munkaerőpiaci
programon keresztül képzésbe
illetve foglalkoztatásba kerülés
is. Közfoglalkoztatásba márciusban kilencszázan kerültek
be, áprilisra azonban ez a szám
286 főre fogyott. Buday Attila,
a központ igazgatója kiemelte,
mindezekből látható, hogy a
nyilvántartásban lévők számában bekövetkezett mérséklődésnek csak egy része vezethető vissza a közfoglalkoztatásra.
Az idén induló programokban
egyébként a közel 5350 fő
foglalkoztatásához leosztott
forrásból eddig már több mint
5500 fő foglalkoztatásához adtunk támogatást - tette hozzá
Buday Attila.
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Ybl Miklósra emlékeztek
stefkó krisztina

Ybl Miklós-emlékülést tartottak
csütörtökön a Szent István Király
Múzeumban. Városunk híres sszülötte
kétszáz esztendővel ezelőtt, Székesfehérváron látta meg a napvilágot.

Ybl Miklós 1814 áprilisában
Székesfehérváron született.
Módos kereskedőcsaládból
származott. A családnak
anyagi gondjai támadtak,
ezért a fiatal építész elhagyta
szülővárosát, és Pesten próbált
szerencsét. Itt alapította meg
Pollack Mihállyal az Építészeti Intézetet. Élete fő műve
a budapesti Operaház, de
közreműködött a Magyar Tudományos Akadémia székháza
és a Szent István bazilika felépítésében is. A szakemberek
szerint vélhetően Székesfehérváron is több épület, köztéri
alkotás fűződik Ybl Miklós

Fotó: nzp

közéleti hetilap

nevéhez – ez azonban dokumentumokkal nem minden
esetben támasztható alá. Az
Ybl-bicentenárium következő
programja június 13-án lesz,
amikor megnyílik a Fő utcán
az a kiállítás, amelyen Ybl
Miklós életét és munkásságát
mutatja be a járókelőknek.

Fórumot tartanak a lakásszövetkezet tagjai
nagy zoltán péter

A Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet
tagjai részére fórumot szerveznek május 28-án, szerdán 18
órakor a Civil Központban (volt
Technika Háza).

Tavaly október 30-án a
városháza adott otthont
annak a fórumnak, amelyet
a Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet tagjai kezdeményeztek,
hogy a számukra bizonytalan és ismeretlen gazdasági
intézkedésekről válaszokat
kaphassanak. A fórumnak
azért biztosított helyet
Fehérvár polgármestere,
hogy lehetőséget adjon
a szövetkezet tagsága és
vezetése között kialakult
feszültség oldására. CserPalkovics András már
akkor is kijelentette, hogy

az önkormányzatnak nincs
felügyeleti joga, a szövetkezet életébe nem kíván
beleszólni, csak helyet és
szükség esetén közvetítést
ajánl fel, hogy a felmerült
problémákat megvitathassák. Azon a fórumon a szövetkezet ügyvezető igazgatója mellett több száz
szövetkezeti tag, tulajdonos
jelent meg. A tagok és a
szövetkezet vezetése között
a polgármester kezdeményezésére párbeszéd indult
el, amit a szövetkezet vezetése egyoldalúan megszakított. Már akkor ismert volt,
hogy a tárgyalások eredményeiről egy újabb fórumon
adnak majd tájékoztatást az
érintett tagok, illetve akkor
még úgy feltételezték, hogy
a szövetkezet vezetése is.
Időközben a szövetkezet
vezetése írásban jelezte,
hogy csak a polgármester-

rel kíván a továbbiakban
tárgyalni, a szövetkezet
érintett tagjaival nem.
Székesfehérvár polgármestere úgy gondolta, nem ő a
tárgyalópartner – hiszen ő
csak közvetítő – hanem a
tagok, tulajdonosok. Ezért
biztosított újra lehetőséget
egy fórum megtartására
május 28-án, szerdán 18
órától a Civil Központban.
Cser-Palkovics András
polgármester elmondta,
hogy nem kíván a szövetkezet működésébe
beleszólni, de nem lehet
közömbös tizenkétezer fehérvári emberrel szemben.
A lakásszövetkezet igazgatósága írásban jelezte,
hogy a május 28-i fórumon nem vesz részt. Bár a
tárgyalásokat egyoldalúan
megszakította a szövetkezet vezetése, a fórum
szervezői mégis kérik a

Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet tagságát, hogy minél
nagyobb számban menjenek el a szerdai fórumra,
ahol többek között egy
törvényes közgyűlés kezdeményezését is el kívánják
indítani. Ezért arra kérik
a szervezők a megjelenő
tagokat, hogy személyazonosságukat és lakcímüket
igazoló okmányt hozzanak
magukkal.

Helyesbítés
Korábbi lapszámunkban tévesen azt
írtuk, hogy a szövetkezet ügyvezető igazgatóját Dávid Lajos elnök
nevezte ki. Ez nem lehetséges,
hiszen Farkas Béla már 1987. május
1-je óta igazgatója a lakásszövetkezetnek, Dávid Lajos pedig csak 2002
óta elnök. A szövetkezet igazgatóját
az igazgatóság nevezi ki, amelynek
elnöke Dávid Lajos.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. •
Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu •
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A mesés életért

A mese mondva jó
Csabai Dorina

A mesét hallgató gyerek két
világban jár egyszerre. Ott
ül a szőnyegen, nagy csillogó
szemekkel figyel, s a cipőfűzőjével babrál éppen. Közben nagy
utakon kalandozik, talán épp a
táltos paripával repül, és a haját
szél borzolja. Ő mindkét helyen
egyszerre van jelen. A valóság
és a képzelet közötti átjárás
természetes számára. Egy jó
mesemondó nemcsak a gyereket,
hanem a felnőttet is el tudja
vezetni ebbe az állapotba. A mesebeli világjárás pedig minden
esetben ad valamit annak, aki
képes befogadni.

Fotó: Kiss László

A tökéletes mesemondásnál sokkal
fontosabb, hogy legyen mesemondás.
Az évente több száz képernyő előtt
töltött órán kívül is lehet mesélésre
időt találni.

Főleg a nők olvasnak mesét, leginkább népmesét vagy híres írók meséit. Az édesanyák gyakran mondókáznak a kisgyerekükkel, az apukák pedig szeretnek fantasztikus történeteket mesélni. A népmeséket a férfiak és a nők is egyformán kedvelik.

Optimális esetben a mesemondáshoz idő kell és nyugodt
körülmények. Ilyenkor még a
csend is beszédes. A mese akkor
hiteles, ha a mesemondó saját
hangján szólal meg: azaz aki
mondja a mesét, tudja és érzi,
hogy minden szava igaz. A

csupán színpadi produkcióként
előadott mese talán kellemes
élmény, de nem biztos, hogy magával tudja ragadni a hallgatóját.
Ahhoz, hogy a mesékben rejlő
titkok életre keljenek, nem kell
sem tehetséges előadónak, sem
profi és tapasztalt mesemondó-

nak lenni. Egy szerető édesanya
vagy édesapa, esetleg a nagyi is
el tudja varázsolni a gyermeket
egy történettel.
A három év alatti kicsiknek
minden második szülő mesél
naponta. A szülők egyharmada
pedig hetente csak egyszer, vagy
egyáltalán nem mesél a gyermekének. Aki próbált már egy
keményen átdolgozott nap és a
háztartási feladatok elvégzése
után, este a gyerek ágya mellé
ülni és kedves hangon, türelmesen, emlékezetből mesét
mondani, az tudja, hogy ez nem
könnyű. A mesét azonban fel
is olvashatja a szülő, ha éppen
fáradt. Nem muszáj a nap végére
hagyni, ki lehet használni az
időt, és mesélni utazás közben
– az autóban, a vonaton vagy
a buszon. A legjobb azonban
néhány képernyő előtt töltött
órát elcserélni mesélésre.

Kiemelt ajánlataink:
május 26. 19:45 Agrárinfó Benne: Halünnep Rétimajorban
május 28. 19:45 Bajnokok városa – sportmagazin Vendég: dr. Cser-Palkovics András polgármester
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

május 29. 19:45 Együtt – családi magazin Benne: Beszélgetés Sohonyai Edit írónővel

A Fehérvár Televízió műsora 2014. május 26-tól június 1-ig:
2014. 05. 26. HÉTFŐ

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség –
Kettős játék – am.
sorozat (12)
10:55 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:35 Hitünk és életünk
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol.
sorozat 24-25.
rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2014. 05. 27. KEDD

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Kínai lány – am.
film (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2014. 05. 28. SZERDA

2014. 05. 29. CSÜTÖRTÖK

2014. 05. 30. PÉNTEK

2014. 05. 31. SZOMBAT

2014. 06. 01. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Gyilkos reflex –
am. film (12)
21:55 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 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 Bajnokok városa
- ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Bajnokok városaismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol. sorozat
26-27. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 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 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Együtt – családi
magazin
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 Paul McCartneykoncert
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség – Szex,
hazugság, altató –
am. sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! ismétlés
20:35 Újrakezdés – ol.
sorozat 28-29.
rész (12)
21:35 Jó estét, Fehérvár! ismétlés
21:55 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 120-as tempó –
magyar film (12)
21:35 A hét hírei – ismétlés
21:55 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
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Éljünk füstmentesen!
Látrányi viktória

„Székesfehérváron számos
program segíti az egészséges
életmód népszerűsítését. A fiatalok
számára a Humán Szolgáltató
Intézet szakemberei, védőnői
rendszeresen tartanak előadásokat az iskolákban, többek között
a dohányzás káros hatásairól.”
– mondta el Dr. Keresztury
Lászlóné egészségfejlesztő, a
Humán Szolgáltató Intézet
munkatársa. A személyenkénti
cigarettafogyasztás Magyarországon duplája a világát-

Fotó: Simon Erika

A nemdohányzók világnapját 1987ben hívta életre az Egészségügyi
Világszervezet. Így május 31-én
évről-évre ráirányítják a figyelmet a
dohányzás ártalmaira, a nemdohányzó élet előnyeire. Statisztikai adatok
szerint Magyarországon évente
mintegy húszezer ember veszíti életét
dohányzással összefüggő betegségek
következtében.

Dohányzás, ahogyan a gyerekek látják. Számos ilyen plakát készült a város
napközis táborában tavaly nyáron.

lagnak. Bár az is elmondható,
hogy az előző évekhez képest
jelentős csökkenés mutatkozik.
„A korábbi 29 százalékról 21
százalékra csökkent a dohányosok
száma. Javulás figyelhető meg
minden korcsoportban, mindkét
nem tekintetében. Ennél azonban
ijesztőbb adat, hogy minden har-

madik óvodás – többnyire a szülei
miatt – passzív dohányos. Nagyon
fontosnak tartjuk a felvilágosító
munkát. Rendszeresen járunk
az általános iskolák felső tagozatos diákjainak előadást tartani.
Dohányzásellenes programunkkal
már tavaly is végig jelen voltunk
a városi táborban a Bregyóközpontban. Nagyon jók voltak a
visszajelzések, így az idei évben is
lesz minden turnusban munkatársunk, aki a táborozó gyerekeknek
tart ilyen jellegű foglalkozást.” –
tudtuk meg Dr. Pásztor László
egészségfejlesztési osztályvezető
főorvostól.

Ciki a cigi
Sok fiatal először csak nagyzolásból gyújt rá, miközben nincs tisztában azzal,
hogy hosszú távon milyen veszélyeknek teszi ki szervezetét, és hogy később,
amikor a függőség már kialakul, milyen nehéz lesz leszokni róla. Erre a problémára igyekszik felhívni a figyelmet a szakigazgatási szerv és az Extrém
Generation nevű csapat közös akciója a buszpályaudvarnál, május 29-én reggel és kora délután. A zenés-táncos koreográfia során eltáncolják, eljátsszák
azt, hogy milyen káros a dohányzás, miért nem érdemes rágyújtani.

A SZÉPHŐ ZRT.
TÁRSASHÁZKEZELÉS
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

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS,
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!
Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal,
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt!

JÚNIUS 1-TŐL FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK!
Ultrahang terápia, mágnes terápia, lökéshullám terápia, elektroterápia,
lézerterápia, gyógytorna és nyirokmasszázs!
Vadonatúj világszínvonalú berendezések!
Keresse a LIFE Egészségcentrumot Székesfehérváron, a Huszár utca 2 szám alatt!

Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Telefon:
(22) 510-731, 541-388
E-mail: ugyfelszolgalat@
szepho.hu

Székesfehérváron és vonzáskörzetében vállalja társasházak képviseletét.
E-mail címmel rendelkező ügyfeleinknek díjmentes szolgáltatás keretében
web portál használatot biztosítunk,
melynek segítségével sorban állás nélkül naprakész információt kaphatnak a
társasházzal, valamint saját tulajdonú
lakásaikkal kapcsolatosan.

Elérhetőségeink:
SZÉPHŐ ZRT. Székesfehérvár,
Társasházkezelés
Honvéd u. 1. szám alatt
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
Telefon: 22/541-339
7:30-12:00 és 12:30-15:30
E-mail: info@szepho.hu
Csütörtök:
8:00-12:00 és 12:30-20:00
Takacsne.Gabriella@szepho.hu.
Péntek: 7:30-12:00
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Látrányi viktória

Az egyik legnépszerűbb magyar
ifjúsági regényíró, mint mindig, most
is magas fordulatszámon pörög.
Sohonyai Editnek nincs ideje unatkozni, folyamatosan járja az országot: hol
előadásokat tart, gyakran „hivatalos
kamaszmeghallgató”, hol az olvasást
népszerűsítő programon zsűriz, vagy
éppen író-olvasó találkozókon vesz
részt. Nemrégiben telt ház előtt mutatták be Az ötödik íz című játékfilmet,
ami három könyvének összevonásából
készült.

Legutóbb a forgatókönyvírás alkalmával beszélgettünk. Távolinak
tűnt akkor a filmbemutató, most
pedig már túl vagy Az ötödik
íz premierjén is. Milyen volt a
fogadtatás?
A filmet a Debrecen Televízió
készítette, de a köztévén is műsorra tűzték. Voltak, akik látták,
megállítottak és tetszett nekik,
hozzám ez, ami visszajut. Ez egy
kísérleti film, abból a szempontból mindenképpen, hogy
50 milliós költségvetés helyett 5
milliós keretből gazdálkodott a
stáb. Ez a filmforgatókönyv a Le
a csajokkal, Le a pasikkal illetve
a Mocsok Csillag című regényeimből íródott. A forgatás 2013
májusában kezdődött és idén
januárban ért véget.
Mekkora különbség van egy regény
és egy forgatókönyv megírása
között?
Nekem leginkább arra kellett
odafigyelnem, hogy ne akarjak
mindent elmondani szóval,
hanem próbáljam meg ezeket
képekben is megfogalmazni.
Ebben rengeteget segített a férjem, Kovács Árpád festőművész,

akivel meg tudtam beszélni az
ötleteimet, és sok-sok tanáccsal is
ellátott.
A film is a kamaszok problémáival foglalkozik. Ezzel a témával
egészségnevelőként és íróként is
rengeteget foglalkozol.
Valóban, ez egy nagyon izgalmas
terep. Nem könnyű ma kamasznak lenni, annyi információval
bombázza őket a média. Nehéz
eldönteni, mi a fontos. Aztán ott
vannak a bonyolult és szövevényes kapcsolatok. A párkapcsolatok kérdése, hogyan viselkedjenek, mit jelent a testbeszéd.
Nagyon izgalmas terület. Egy
csomó poénba bújtatva rengeteg hasznos információt tudok
átadni.
Hogy állnak a fiatalok az olvasással?
Érdekes, de én nem tartom olyan
tragikusnak a helyzetet. Lehet,
hogy azért, mert pont most értem
haza az ország másik feléből egy
olvasást népszerűsítő rendezvényről. Zsűriznem kellett, és a
gyerekeknek legalább húsz könyvet kellett elolvasni ahhoz, hogy
a versenyfeladatokat teljesíteni
tudják. Sokan neveztek, legalább
kétszáz díjat átadtunk, jól éreztük
magunkat. A gyerekek pedig
örömmel távoztak, és nem volt
számukra kérdés, hogy olvasni jó.
Miért jó olvasni?
Szerintem az ember számára
az egyik legfontosabb dolog az
olvasás. Méghozzá azon belül is a
szórakozásból, az öröm kedvéért
történő olvasás. Hiszen amikor
olvasunk, akkor a világ megváltozik, mert az olvasás megváltoztat minket. Az olvasás által új
szavakat tanulunk, új gondolatokkal ismerkedünk meg, mindez
pedig már önmagában örömet

Tipp
Találkozzon Ön is Sohonyai Edittel a 85. Ünnepi
Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok székesfehérvári rendezvényein!
Június 12. 17.30 Megnyitó (Városháza)
Díszvendégek: Závada Pál József Attila-díjas és
Kossuth-díjas író
Sohonyai Edit, Fejér Megyei Príma-díjas író
Június 13. 10.00 óra / VMK Gyermekrészleg
Az ötödik íz. Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel.

Fotó: Kiss László

Ízek és élmények Sohonyai Edittől

Sohonyai Edit Fehérváron él festőművész férjével és két gyermekével

okoz. Amikor tévét nézünk,
egy filmet például, akkor készen
kapunk egy képet, és ezeket a
dolgokat kívülről látjuk. Amikor
azonban könyvet olvasunk, akkor
mi magunk építjük fel a magunk
számára mindazt, ami a nyelv által
a történetbe kódolva van. Mindez
az empátiánkat fejleszti, ami képessé tesz minket a köröttünk levő

világ jobb megértésére. S eközben
óriási emocionális élményt jelent
az olvasás, hiszen az olvasmányok
tartalommal töltik föl az érzelmi
kapcsolatok iránti igényünket,
átélhetjük a szolidaritás, az együttműködés érzését és élményét is.
Emellett a társas nyelvhasználati,
gondolkodásbeli, érzelmi műveltség kialakulásában, épülésében is
óriási jelentősége van.
Mi az a könyv, amit szerinted
mindenkinek el kellene olvasni?
Nekem nagy kedvencem Szabó
Magda. Azt gondolom, hogy Az
ajtó című könyve az egyik legőszintébb mű. Nagyon letisztult
könyv, minden szónak helye és
szerepe van. Emerencen keresztül pedig kíméletlenül őszinte
véleményét nyíltan vállalja. Ez a
könyv szól önismeretről, önkritikáról, őszinteségről, tévedésekről,
hibákról, megbocsátásról és mély
barátságról. Sajnáltam, hogy
mindezt a meghatározó élményt
a regény alapján készült film már
nem tudta visszaadni.

KULTÚRA
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Lélekben sokat erősödtünk
nagy zoltán péter

Fülöp (Füles) Zoltán, a Csíki
Színház színművésze
Ezek a fiatalok, akiket hallhattunk,
mind örömmel mondták a verseket, és mindnek ott volt a csillogás
a szemében. Sok olyan versenyző
is fellépett, akire azt mondtam:
ni csak, hol volt ő eddig? Ez a
versünnep, ezek a fiatalok nagyon
felmelegítették a szívemet.
Ha a fehérvári Vörösmarty Színházban a Csíki Színház felléphetne, akkor jönnének?
Minden további nélkül, nagynagy örömmel. Ehhez is ember
kell, aki ezt megszervezi. Mi is
mennénk Fehérvárra, de elvárnánk a fehérváriakat is hozzánk.
Olyan nincs, hogy nem lehet.
Akarattal hegyeket lehet mozgatni, nemhogy két színházat
összehozni. Szóval mennénk is
oda, várnánk is őket!

Bucur Tímea, a Csíki Versünnep
idei győztese:
Én el sem hittem. Azt gondoltam, hogy Johanna nyer, mert
tavaly is ő nyert. Ráadásul sokan
nagyon ügyesek, jók voltak.
Hogy megnyertem, nagyon
megleptek e döntéssel.
Az én korosztályom Csíkszeredában szereti a verseket. Sokan
indulunk az április 11-i szavalóversenyeken.

Kósa Johanna, a Csíki Versünnep tavalyi győztese, idei
második helyezettje
Olyan családban nevelkedtem,
ahol fontos a magyarságtudat,
a székelység elfogadtatása.
Ezért nap mint nap meg kell
küzdenünk. Jó érzés az, hogy a
versekben valamennyien menedéket találunk. Lényeges, hogy
magyar közösségben legyünk,
amiben megérthetjük, biztathatjuk egymást. Vannak olyanok,
akik meginognak, de legtöbbünk
számára fontos a kitartás a
magyarság mellett.

Fotók: nzp

A II. Csíki Versünnepen jártunk, ahol testvérvárosunk, Csíkszereda fiataljai léptek
fel. A székelyföldi magyarok örömmel
adtak választ kérdéseinkre, feszegettek bezárt ajtókat, amik talán egyszer
sarkig tárulnak. A beszélgetések rövid
kivonata olvasható ezen az oldalon, de a
válaszadókkal találkozhatnak a Fehérvár
Televízió csütörtöki Együtt című családi
magazinműsorában, 19 óra 45 perckor.

Ráduly Róbert, Csíkszereda
polgármestere
Mindannyiunkban ott lakik egy
költő. Szinte minden siheder
megpróbálkozik a versfaragással.
Ez alól én sem voltam kivétel,
sőt a mai napig meg-megkísérlek rímekben leírni dolgokat. De
sokan vannak, akik más költészetét idézik vagy mondják el.
A modern világ nem kedvez a
verseknek.
A számítógépes világgal sok baj
van. Látom, mennyire elszívja
a saját gyermekeimet is, és ez
nemcsak családi vonás, hanem
szomorúan tapasztalom ismerőseim körében is. De ettől még
a fiatalokban a romantika, az
érzelem ott van, munkálkodik.
Várható-e áttörés a kulturális és
sportkapcsolatokon túl az idei évben
Csíkszereda és Fehérvár között?
Magyarország most sajátos
időszakában van: túl az országgyűlési választásokon, itt az
EP-választás, ősszel pedig az
önkormányzati választás. Ha a
fehérvári barátaink úgy érzik,
hogy jelenlétünk, szerepvállalásunk segíti őket a választásokban, akkor nagyon szívesen

rendelkezésre állunk. Egyébként
nem akarunk zavarni, mert tudjuk, hogy patikamérlegen mérik
a politikai életet.
A politikán túl is van élet. Mit kínál Csíkszereda a fehérváriaknak?
Most éppen azon dolgozunk
Ocskay Gáborral, hogy Szeredában is akadémiai képzést alakítsunk ki az utánpótlás nevelésére.
A fehérváriak ebben nagyon sokat
tudnak segíteni. De városunk a
hagyományok terén Csíksomlyótól
elválaszthatatlan. Június 8-án több
százezren zarándokolnak hozzánk,
köztük nagyon sok fehérvári.
Csíksomlyó a magyarok kegyhelye,
ahol természeti és lelki felüdülésre
számíthat, aki eljön. De folytathatnám azzal, hogy nálunk egy
fapados költségvetésű, de mégis
nívós színház működik, hivatásos
táncegyüttesünk ténykedik a székely értékek továbbviteléért. Idén is
lesz Székely Vágta, ez évben tartjuk
a Dózsa-emlékévet, a mádéfalvi veszedelem megemlékezése is színes
programokkal lesz tele.
Az idén annak a Szent Lászlónak a koronázási szertartásjátékát rendezik Fehérváron,
akinek sok kegyhelyet szenteltek
Csíkországban. Képviseltetik-e
magukat ezen a rendezvényen?
Ahhoz, hogy innen Csíkszeredából többen elmenjenek, kellő
hírverést kell csinálni. Annál is
inkább, mert itt és környezetünkben is vannak programok,
amik betöltik a naptárakat. Azt
mondja a székely, hogy két napot utazni oda-vissza csak akkor
éri meg, ha három nap programjait kínálják.

Erik atya, a csíksomlyói Szűz
Mária kegytemplom ferences rendi
templomigazgatója
Hiszem azt, hogy sok olyan
gyermek szerepelt itt, akik nem pár
nappal korábban tanulták meg versüket, hanem az már az övék volt.
Közeleg pünkösd, a magyarság
nagy ünnepe. Hogyan készülnek rá
Csíksomlyón?

Az utolsó száz méteren tartunk.
Januárban kezdtük meg az előkészületeket. Ahogy nő a megoldandó problémák száma, úgy nő
a segítő kezek sokasága.
Hány emberre számítanak?
Az Ószövetség tanai alapján amikor megszámlálták a
katonákat, akkor azokat az
Úr mindig megtizedelte. Épp
ezért azt mondom, akinek el
kell jönnie, az eljön az idén is,
függetlenül attól, milyen idő
van. Tavaly ugyan megkérdezték tőlem, hogy eső nélkül is
érvényes volt-e a búcsújárásunk.
Szerintem a Szűzanya hazavár
bennünket, és akit idevár, az el is
fog jönni.
Visszakerült-e Isten a lelkek megfelelő helyére?
Kerülget. Bár a kommunista
évek megerősítő ideje volt az
egyház és a magyarságtudat
összetartozásának itt Erdélyországban. Lélekben sokat erősödtünk, még ha testi szenvedéseket
kellett is túlélni.

Fejér Megyei

Civil Információs
Centrum

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

Figyelem!
Idén is

Önkéntesek Hete
(2014. június 2-8.)

a Fejér Megyei Civil
Információs Centrum
szervezésében!
Keresse az alábbi logót
városszerte.

Részletes programok a
www.fejercic.hu-n!
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu
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Katolikus könyvnapok a kiadókkal

Bertáné Pintér Katalin

A tudás, a vallásunk által közvetített értékek ismerete hozzátartoznak életünkhöz – mondta
könyvnapi beszédében Spányi
Antal megyés püspök. Fontos
ezért, hogy az olvasás öröme,
gazdagsága elérhető legyen
mindenki számára. Olyan könyvekkel találkozzunk, amelyek
valóban a katolikus, keresztény
szellemiséget közvetítik.
A könyvnapok megnyitóján
a Szent Imre Általános Iskola, valamint a Ciszterci Szent
István Gimnázium diákjai adtak
ünnepi műsort.
Jakubek Tiborné igazgató bevezető gondolatai után Mosolygó
Péter pomázi görög katolikus

Fotó: Nagy Anikó

A budapesti rendezvénysorozathoz
kapcsolódva nyolcadik alkalommal
szerveztek Katolikus Könyvnapokat Székesfehérváron csütörtöktől
szombatig.

A Szent István Művelődési Ház udvarán rendezett háromnapos eseményt
Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg

pap tartott előadást. Kiemelte,
mennyire fontos, amit a magyar
nyelv humorral fejez ki, hogy
az ember „éhező lény, falja a jó
könyveket.” Mert a keresés és a

nyugtalanság mozgat bennünket,
ahogy Szent Ágoston Vallomások című könyvében megjegyezte: „magadnak teremtettél minket,
s nyugtalan a szívünk, míg csak

el nem pihen benned” – idézte a
paptanár.
A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő
Szent István Művelődési Ház
Legkedvesebb bibliai történetem című gyermekrajzpályázatának eredményhirdetésére a
Katolikus Könyvnapok rendezvényéhez kapcsolódóan került
sor. Jakubek Tiborné igazgató
elmondta, hogy minden várakozásukat felülmúlta az érdeklődés, hiszen 1409 pályamunka
érkezett be, közülük 83 kiemelt
arany, 378 arany, 586 ezüst és
362 bronz minősítést kapott.
A 8. Katolikus Könyvnapokon a filmvetítések, népzenei
koncertek és előadások mellett
több száz kiadvánnyal találkozhattak az érdeklődők az Agape,
a Szent István Társulat, az
Etalon, a Harmat, az Új Ember,
a Szent Gellért kiadó valamint
a Barátok Boltja gazdag választékából.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZÉPHŐ Zrt.) több, mint fél
évszázados múltra visszatekintő, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, megbízható gazdasági társaságként kíván működni, törekedve megrendelői bizalmának elnyerésére, a vállalati szakember gárdájának hosszútávú foglalkoztatására,
városunk lakosságának mind teljesebb kiszolgálására. Elsődleges feladatunk a lakosság életkörülményeit jelentősen
befolyásoló, színvonalas szolgáltatások biztosítása a hőszolgáltatás, az ingatlankezelés, ingatlanközvetítés- értékesítés területén.
A SZÉPHŐ Zrt. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program - Munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek - című felhívás keretében pályázott, amelyen 15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt 100%-os támogatási intenzitással valósult meg. A TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0467 számú, „Munka és magánélet összehangolása a SZÉPHŐ Zrt-nél” című projektünket 2013. május 1-én kezdtük el, a programsorozat 2014. április 30-án zárult.
A projekt fő célja a szervezet működésének fejlesztése volt. Az elnyert pályázati összegből az alábbi tevékenységek lebonyolítása történt:
- A projekt megvalósítása során munkatársaink külső szakértők bevonásával a rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, objektív teljesítményértékelési rendszer valamint a feladatorientált munkavégzésre épülő személyügy
lehetőségeit tárták fel és vezették be szervezeti szinten.
- Munkatársak képzése, melyen csaknem a teljes munkavállalói létszám részt vehetett. A képzés célja volt a munkatársak megismertetése az új atipikus foglalkoztatási formákkal, melynek keretében szervezetenkénti lebontásban tréningeken vettek részt, a
fókuszpontot a munkahely és a család közti ideális munkaidő/pihenőidő kihasználtsága jelentette, továbbá vezetői szint részére a
szervezeti kommunikáció és együttműködés erősítése, az asszertív kommunikáció alkalmazása, a konfliktuskezelés és a hatékony
időgazdálkodás elősegítése volt az elsődleges cél.
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A zsarnok, a szentek és a boldogok – IV. Béla lányai
A HETILAP

Séllei erzsébet

IV. Béla családi életébe már
bepillantottunk az Apák és fiúk történetében, most a nők világa tárul
fel előttünk. Házasságából ugyanis
nyolc szép leány született, akik a
kőszívet is meglágyították.

Hitveséről, a bizánci császár
unokájáról, a kardos Laszkarisz
Máriáról már korábban
szóltunk. Rosszul indult új
családjába való beilleszkedése.
Apósa, II. András hozta magával a Szent Földről hazafelé fia, Béla herceg számára,
aztán űzött vele kegyetlen
játékot. Meggondolta magát,
„hasznosabb” feleséget keresett volna a menyasszonyok
vásárán. Laszkarisz Mária a
pápa és a magyar püspöki kar
támogatásával hitvesként Béla
herceg mellett maradhatott, és
tíz gyermekkel erősítette meg
pozícióját. Végül eljött az idő,
amikor visszaadhatta apósának
a „kölcsönkenyeret”. II. András
harmadik, egyben utolsó
feleségét, Beatrix királynét utószülött fiúgyermekével együtt
messzire elüldözte.
A tíz gyermekből két leány
elveszett a tatárjárás viharában.
Az idősebb Margit és a 13 éves
Katalin. Örök szeretetben és
békességben nyugszanak együtt
Splitben, Diocletianus palotájának keresztény templomában.
A másodszülött Kinga is
megosztotta sorsát két húgával, Jolánnal és Konstanciával.
Kinga házassága a szüzesség
jegyében telt el, gyermek nélkül maradt. Életét templomok,
kolostorok építésével töltötte
ki, személyéhez legendák
fűződnek. Lengyelországban
történt, hogy a tizennyolc éves
fejedelemasszony a tatárok elől
menekülve egy szalagot dobott
a háta mögé, melyből egy kanyargós folyó alakult ki. Aztán
a fésűjét dobta a háta mögé,
melyből sűrű erdő kerekedett.
Így vette fel a harcot a tatár
ellenséggel. A tatárjárás után
hazalátogatott szüleihez, és
apjával eljutott az aknaszlatinai

sótárnákhoz. A csillogó fehér
sótömbökben gyönyörködve
édesapja megajándékozta egy
sóbányával. Birtokbavétele
jeléül a mély aknába dobta
gyűrűjét, melyet a bánya megnyitásakor a bányászok megtaláltak. Vagyonát férje halála
után szétosztotta a szegények
között, és a kor szokásainak
megfelelően az általa alapított
ószandeci kolostorba vonult. Itt
élt klarissza apácaként. Kinga
Szent Kingaként Lengyelország és Litvánia védőszentje
lett.
Jolán húga is szétosztotta
vagyonát férje halálakor, és
csatlakozott nővéréhez az
ószandeci kolostorba. Csak
Kinga halála után költözött
tovább a férje által alapított
gnieznói kolostorba. Sírjánál
csodás gyógyulások történtek, ez adott alapot boldoggá
avatásához.
Konstancia a család hatodik
leánygyermeke. IV. Béla már
bizonyára türelmét vesztette
a trónörökös jövetele miatti
aggodalmában. Hat leány, és
még mindig várat magára a fiú.
Ötéves volt a leányka a tatárjárás miatti menekülés idején.
Szülei Halics hercegéhez adták
feleségül, de örömöt házassága
nem hozott számára. Egyetlen
gyermeket szült, Györgyöt,
akinek ága később a Habsburgházban folytatódott. Férjét
áttérítette a katolikus hitre,
és a katolikus misszió buzgó
támogatása miatt nagy tisztelet
övezte. Erőszakos természetű férjének halálát követően
Kingához menekült előbb
Krakkóba, majd az ószandeci
klarisszák kolostorába. Úgy
tűnik, az özvegyek számára az
egyetlen esélyt a világi életből
való kivonulás, a kolostor jelentette. A három nővér viszont
együtt tölthetett itt több csodás évet családi körben. Buzgó
ájtatosságával, csendes életével,
a lembergi vezeklőnővér-közösség alapításával, irgalmas
cselekedeteivel kiérdemelte
a Boldog emlékű Konstancia
nevet.

Erzsébet magyar királyi
hercegnő a tatárjárás alatt még
csak hatéves volt, együtt élte
át családjával a menekülések
stációit. Alsó-Bajorország
uralkodójának feleségeként
édesanyja példáját követte, tíz
gyermeket hozott a világra. Ő
szülte meg a későbbi magyar
királyt, Ottót, akit – mint IV.
Béla unokáját – Magyarország királyává választottak az
Árpád-ház kihalása után.
Anna királyi hercegnő élete az
apa iránti feltétlen szeretet és
hűség, majd az ellenséges testvér, István iránti megbékélés és
szeretet példája. Anna IV. Béla
király legédesebb, legkedvesebb leánya. Amikor az izgága
nyolcadik gyermek, az első fiú,
a várva várt István trónörökös
harcba szállt apjával, Anna
a családon belül kialakította
az apát védelmező, hozzá hű
testvéri szövetséget. Ennek
jegyében küldte el az isaszegi
csatába saját fiát, Béla herceget,
hogy nagyapja oldalán harcoljon. Aztán évekkel később, apja
halála után mégis megbékélt
Istvánnal. Annak gyermekét,
a kis Kun Lászlót betegségében már ő ápolta gondosan, a
legnagyobb odaadással.
IV. Béla szeretett városai Esztergom, Buda és Székesfehérvár voltak. Székesfehérváron
koronázták, de az esztergomi
Segítő Szent Szűz ferences
templom fogadta be holttestét feleségével és a tizedik
gyermekként született, előttük
elhunyt fiúgyermekükkel. Ismerjük szenvedélyes várépítési
kedvét, Székesfehérvár is hálás
a Szent Péter és Pál templomért, a mai székesegyház
elődjéért, a városfalakért és a
csodás új királyi palotáért. Ha
megkérdezhetnénk őt, lehet,
hogy mégis a Margit-szigetet
tekintette legkedvesebb tartózkodási helyének.
Ismerős a történet: a kilencedik
gyermekeként született Margitot felajánlotta az égieknek,
ha Magyarország nem lesz az
Arany Horda része. A tatárok
Margit születése után várat-

lanul kivonultak az országból,
mely szerencsét IV. Béla leánykájával hálálta meg. Keresett
egy szép helyet Esztergomhoz
és Budához közel, és ezt a
helyet a Nyulak szigetében, a
mai Margit-szigetben találta
meg. Felépítette a Nyulak
szigeti Boldogasszony zárdát,
majd elhalmozta gazdagsággal.
Miért, miért nem, a közelben
férfi szerzetesházat is építettek.
Így vált kerekké és emberivé az
élet a szigeten. Amikor a zárda
elkészült, Margitot a veszprémi
apácáktól átköltöztették, és
itt töltötte el életét. Édesapja
pedig leánya kolostora mellé
felépített egy vendégházat,
egy királyi lakot, hogy a lehető
leggyakrabban találkozhassanak. E királyi lak lett később a
szűkebb és tágabb királyi család találkozóhelye, ami Margit
varázsának volt köszönhető.
Jelentős események történtek a
Margit-szigeti királyi lakban:
IV. Béla az isaszegi vesztes
csata után itt kötött békét István fiával. Itt kaszabolta le IV.
Béla unokáját, Béla herceget
Kőszegi Nagy Henrik báró.
Kun László megkoronázása
után ugyanis a család a vendégekkel a Margit-szigeti királyi
lakba vonult mulatozni. Kőszegi
Nagy Henrik báró szóváltásba
keveredett IV. Béla unokájával,
és úgy összekaszabolta, hogy
testrészeit Margit és a többi
apáca szedték össze. A herceget
itt, a kolostorban temették el.
Kun László, amikor megunta
feleségét, Izabellát, a Margit-szigeti kolostorba száműzte.
Szent Margit 28 évesen hunyt el.
1270. január 18-án bekövetkező
halála után három hónappal,
május 3-án édesapja is követte. Itt, a Margit szigeti királyi
lakban hunyt el az agg király.
Laszkarisz Mária hetek múlva,
június hónapban követte őket. Ő
sem akart tovább élni nélkülük.
Két évvel később a Margit-szigetre, a békekötés helyére hozták a Csepel-szigeten elhunyt
királynak, V. Istvánnak, az
isaszegi apa-fiú csata győztesének holttestét eltemetni.

14

FEHÉRVÁR

GASZTRONÓMIA

Az oldalpárt
szerkesztette:
kurucz Tünde

Minél többet eszel, annál kevésbé
ízletes az étel; minél kevesebbet
eszel, annál ízletesebb – tartja egy
régi kínai közmondás, és nem utolsó
sorban Dr. Kovács János bőrgyógyász
is, aki civilben szívesen ragadja meg
a wok nyelét, hogy estére a kínai
konyha szellemében egy kic(s)it
c(s)ípős c(s)irkét főzzön.

„Egy jó nagy adag chilis, erjesztett fekete babos, zöldséges csirkét
készítek. Ma jön haza az egyetemről
a nagylányunk, aki már egészen
kicsi korában, hiába folyt közben a
könnye, teljes élvezettel kanalazta a
csípős-savanyú levest.” – fogadott
bennünket János. Majd a konyhapulton előkészített hozzávalók
fölött megjegyezte: felesége, az
egyébként fogorvosként dolgozó
Ildi is odavan a keleti ízekért, a
legkisebb gyerekük pedig gyakorlatilag mindenevő. A fiuk viszont
teljesen magyar gyomrú: mindig

Csak egy kicsit csípős
umában laktam egy
alkoholista
felsőévessel,
aki az

res köret. Egy gyors
kóstolás után
elégedett
pil-

utolsó
évben
bukott ki az
egyetemről. Ő csinálta
azt, hogy rendszeresen meghívta
a haverjait egy kis közös pörköltözésre. Nekem ez nagyon tetszett,
ezért én is elkezdtem főzni. Igaz,
először csak magyaros ételeket.”
János sem szerette mindig az

János Wang mester főzőkurzusain edződve sajátította el a kínai konyha
alapjait

pörköltet enne nokedlivel. Ha
azonban a vacsoraasztalnál nincsenek választási lehetőségei, akkor
jobb esetben a zöldséges csirkéből a húst kicsipegeti. Rosszabb
esetben pedig a jázminrizshez egy
csomag virslit kell felkarikázni.
A főzés öröme nem újkeletű
hóbort: „Még a SOTE kollégiHoroszkóp
május 26. – június 1.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

2014. május 26.
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itthon egzotikusnak titulált ízeket. Tizenévesként még a pizzát
sem volt hajlandó megenni.
Egyszer egyetemista korában,
még mielőtt a budapesti körutat
ellepték volna a giroszosok és
kínai büfék, a születésnapján Ildi
elvitte egy rendes kínai étterembe. Teljesen magával ragadta

Csak egy kicsit lett csípős

a keleti gasztronómia. Ettől
kezdve a kollégium konyhájában
a barátok legnagyobb örömére
már nemcsak a paprika pirult,
hanem a csípős-savanyú leves is
rotyogott.
Főzőtudományát később a
híres kínai szakácsnál, Wang
mesternél tökéletesítette. Külső
szemlélőként a kínai vagy a
thai konyha egyszerűnek tűnik,
azonban a tökéletes ízharmónia
eléréséhez néhány aprócska kulisszatitkot is ismerni kell. János
közben rápillantott a tűzhelyen
párolódó jázmin rizsre, amit a
hagyományos társával ellentétben nem kell pirítani vagy sózni,
mert önmagában is elég karakte-

Az alapanyagok közül egyre többet
a fehérvári hipermarketekben is be
lehet szerezni, de erjesztett fekete
babért Budapestre kell menni

lantással
nyugtázta,
hogy az állag tökéletes, le lehet a gázt zárni.
Ezután előkapott egy meglehetősen nagy, nyeles edényt, mert
a rendes kínai wok túl kicsinek
bizonyult.
A vízzel kevert keményítőben
és szójaszószban harminc percig
pácolt, csíkokra vágott csirkemell a
következő pillanatban már a forró
olajban sercegett.
„A csirkét hirtelen kell kisütni, mert
így a hús belül szaftos marad, míg a

Hozzávalók (4 főre)
50 dkg csirkemell
20 dkg bambuszrügy
3 dkg szárított felhőfülgomba
(más néven fafülgomba)
1 db kisebb sárgarépa
1 db hegyes erős paprika
3 db thai chili
4-5 gerezd fokhagyma
2 szál apróra vágott zöldhagyma
diónyi reszelt gyömbér
3-4 evőkanál világos szójaszósz
2 evőkanál rizsecet
3 evőkanál erjesztett feketebab
1-2 kávéskanál chiliszósz
3 evőkanál rizsbor
2 evőkanál kukorica keményítő
1 teáskanál cukor
pár csepp szezámolaj
a sütéshez mogyoróolaj

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Kissé feszültebb, de mégsem tudják annyira felidegesíteni, mint amire néhányan számítanak. Sokat kell
dolgoznia, ráadásul otthon is helyt kell állni. Ha teheti,
pihenjen, lazítson néhány napot, különben türelmetlenebb lesz az átlagosnál!
Most belemehet egy olyan szerelmi viszonyba, amiért
élete végéig nyögni és fizetni fog. Felettese beavatja Önt
olyan titkos és fontos ügybe, amivel pontosan tudja,
hogy kivel, mikor, miért és hogyan kell viselkednie.

Jó lenne, ha a héten nem képzelné magáról azt, hogy
Ön a világ közepe, mert a környezetében valakinek
ez a viselkedés csípi a szemét, és olyan helyzetbe
hozza, ami miatt bánatos lesz. Különösen családjánál
számíthat nagyobb ellenállásra.
A házastársával a kapcsolata egy zavaros helyzet
tisztázásával újra harmonikus lehet. A munkahelyén, bármilyen hihetetlenül nagy őrültséget hall,
vágjon érdeklődő, bizalomgerjesztő és mosolygós
arcot!

Egy közösségben a saját hibájából, talán a viselkedése miatt meghiúsul mindaz, amire vágyakozik.
Viszont párja fantasztikus meglepetéssel szolgál,
ami feledteti a bosszúságokat, vagy felettese kissé
túlzó magatartását, amit ne vegyen a szívére.
A héten még az is lehet, hogy ugyanazt a feladatot
kétszer kell elvégeznie. A felettese is raplisabb, és az
amúgy is önben rejlő kisebbrendűségi érzéseknek, vagy
a nyomottabb kedvének főnöke hisztije nem tesz jót.

FEHÉRVÁR

GASZTRONÓMIA

közéleti hetilap

15

A HETILAP

A hirtelen kisütött hús belül szaftos marad

tott paprikát. Az egész mutatvány
legfeljebb két percig tartott, hogy a
zöldségek roppanósak maradjanak.
Ezután a csirke visszakerült a
serpenyőbe a zöldségek közé,
majd egy kis adag, a fehér húsokhoz tökéletesen passzoló világos
szójaszósz és kevés rizsecet is

A zöldségek roppanósra pirultak

került az edénybe. Végül még egy
kis cukrot is tett bele. A színes
ételt még egy-két percig pirította,

alkotott a gyufaszálnyira szeletelt sárgarépával, a hegyes erős
paprikával. A felhőfül gomba is
már túl volt a húsz perces meleg
vizes áztatáson és a daraboláson.
Az erjesztett fekete bab pedig egy
átlátszó tálban némi rizsborban
pihent a konyhapulton.
János gyakorlott szakácsként a
kétféle hagymát, a gyömbért és a
chilit óvatosan elkezdte pirítani,
majd hozzáadta a bambuszrügyet,
a sárgarépát és az erétől megfosz-

A szójaszósz és a rizsecet kiemelte az ízeket

Fotók: Kiss László

felszínén a keményítő kérget képez.”
- tanácsolta, majd az egészet
félretette, mondván, itt az idő a
zöldségekkel foglalkozni.
Eddig a momentumig az apróra
vágott fokhagyma, thai chili,
zöldhagyma valamint a reszelt
gyömbér egy teljes színkört

Kínai zöldségalap a szivárvány színeivel

Így készítsük a jázmin rizst
Főzés előtt a rizst szűrőben alaposan meg kell mosni (míg a lecsurgó víz
teljesen tiszta lesz), hogy a szemek felszínén levő keményítőt teljesen eltávolítsuk. Ellenkező esetben nagyon ragacsos lesz. Mosás után
fazékba tesszük, és körülbelül másfélszeres mennyiségű vízzel felöntjük.
Főzés közben nem kell keverni! Felforraljuk, majd nagyon kis lángon,
lefedve (az edény tetejét konyharuhával akár le is lehet kötni) húsz
percig pároljuk, majd levesszük a lángról. Fontos, hogy ezután legalább
húsz percig még ne távolítsuk el a fazék fedelét, mert ekkor még tovább
párolódik, illetve tálalásig meleg marad.

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Három lépés távolságot kell tartania a barátaival szemben,
mert még az is előfordulhat, hogy a hivatásában károk,
hátrányok érik miattuk. Ha párkapcsolatban él, szerelmi
kalandja, főleg ha egyéjszakás, szintén maradjon titokban.
Olyan hírt hall, amely meglepi, szinte megdöbbenti, és meglátja benne a megoldást, amivel végre
véget vethet egy régi problémának. Próbáljon meg
kevesebbet költeni, mert lassan a templom egerének
is több pénze van, mint Önnek!

Ha azt gondolta, hogy már semmi újat nem lehet
mutatni Önnek, akkor ismét tévedett. A pénztárcáját, bankkártyáját ne hagyja elöl, mert előfordulhat,
hogy kevesebb pénz lesz rajta, mint volt!
A kapcsolatainak köszönhetően fantasztikus lehetőséghez juthat. Szerelmi kapcsolatára a romantika
a jellemző, ami nem akadályozza meg abban, hogy
flörtöljön másokkal, mert ez teszi hétköznapjait
még színesebbé.

a végén pár cseppnyi szezámolajjal meglocsolta. A savanykás
„kínai” illat betöltötte az egész
konyhát. Ekkor kezdtem megérteni, mit érzett Pavlov kutyája...
János egy tálka segítségével
félgömbszerűen tálalta a jázmin
rizst, mellé gusztusosan elrendezte a zöldséges húst, majd
cinkosan kitöltött egy nagy
pohár vizet, mert a chilis csirke
egy kic(s)it c(s)ípős.

Szerelmi életére a feszültség lehet a jellemző, próbáljon
meg kicsivel többet adni magából, hallgassa végig a
partnerét, és ha fontos önnek ez a kapcsolat, akkor
igyekezzék teljesíteni a kívánságát!
A munkában fantasztikus sikert érhet el, olyan váratlan lehetőség adódik, amelyre akkor is igent kell
mondania, ha a meglévő állásával elégedett. Az otthonában nincs minden rendben, házastársával nem
tudnak közös nevezőre jutni egy fontos ügyben.
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Játszótér lett a belvárosból
Csima Veronika

Két éve májusban nyitotta meg kapuit a Hetedhét Játékmúzeum, így a
gyereknap és a múzeum születésnapja egy hatalmas játékünneppé olvad
egybe. A belváros az idén is egy nagy
játszótérré változott át, bárki kedvére
válogathatott az alkotós, ugrálós,
pörgős, zenés játékok közül.

A fesztiválon egyetlen karszalaggal korlátlanul volt látogatható a Hetedhét Játékmúzeum.
Cserébe csupán annyit kértek
a szervezők, hogy a gyerekek
vigyék magukkal kedvenc játékukat egy fotózásra, és meséljenek róla. Ezekből a fotókból és
történetekből készül majd egy
virtuális játékgyűjtemény, amiből
kiderül, hogy mivel is játszanak

Cser-Palkovics András Horváth Boglárkával nyitotta meg a kétnapos fesztivált,
aki nem hagyta otthon kedvenc babáját

legszívesebben a mai gyerekek.
A mesepróbák során a gyerekek
megtapasztalhatták, milyen

emberi erényeik vannak az
igazi mesehősöknek. A hetedhét
próbatétel után minden gyerek

király vagy királylány lehetett.
Voltak zenés és bábos fellépők,
várjáték, közös képfestés, kézműves foglalkozások, hangszerbemutató, még verklis karaoke
is. Minden korosztály talált magának elfoglaltságot, az igazán
nagyok pedig kivették a részüket
a munkából. A közösségi szolgálat keretében a város középiskolásai már a készülődésbe is
besegítettek, de a két nap alatt
sokat segítettek a kicsiknek a
feladatok megoldásában.
A Hetedhét Játékfesztiválra
nagyon sok érdeklődő érkezett.
Nem csak a város apraja-nagyja
érdeklődött a programok iránt,
sokan érkeztek a környékbeli településekről, sőt volt aki
hosszú órákat utazott családjával
Székesfehérvárra.

Út a királyság felé

Jókedv, móka, kacagás gyerekeknek és örök gyerekeknek

Ezen a két napon engedély nélkül lehetett horgászni az Országalmánál

Fotók: Simon Erika

A felnőttek pont olyan jól érezték magukat, mint a gyerekek

KÖZÉLET
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Elismerés megyénk szakemberének Díj a megújult Fő utcáért
A HETILAP

stefkó krisztina

stefkó krisztina

Képalá

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság Egyesület
által alapított elismerést a Magyar Urbanisztikai Társaság XX.
Országos Urbanisztikai Konfe-

Szili Valéria a EU-ügyekért
felelős államtitkártól vehette át
a „Magyarországért Európában”
díjat

Szili Valéria azt mondta: erőt
ad a további munkához. A
díj megerősítette abban, hogy
nem hiába végzi több mint egy
évtizede ezt a munkát.

Fotó: Kiss László

Szili Valéria 14 éve foglalkozik Európai Uniós ügyekkel.
Hazánk uniós csatlakozását
megelőzően a Fejér Megyei
Európai Információs Pontban dolgozott. Magyarország
2004-es csatlakozása után az
információs pont a szerte a
tagállamokban működő 570
Europe Direct információs irodahálózat része lett. A csatlakozást követően megváltozott
a feladatuk – tette hozzá az
irodavezető. Legfőbb tevékenységük a mai napig az információs napok szervezése, illetve
az állampolgárok bármely
Európai Unióval kapcsolatos
kérdésének megválaszolása.
Az elismeréssel kapcsolatban

Településközpont és főtér kategóriában Köztérmegújítási Nívódíjban
részesült a fehérvári önkormányzat
a megújult Fő utca kapcsán. A dicsérettel kapcsolatos indoklásban úgy
fogalmaztak: merész, de környezetbe
illő módon újult meg Székesfehérvár
Fő utcája.

Fotó: Kiss László

„Magyarországért Európában” díjat
kapott a Fejér Megyei Europe Direct
Iroda vezetője. Szili Valéria május
9-én a Külügyminisztériumban vette
át az elismerést.

renciáján, a budapesti Kesztyűgyár Közösségi Házban vette át
a város főépítésze, Lantay Attila.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta: a legnagyobb
elismerés, hogy a közel egy éve
átadott, megújult Fő utcát szívesen
használják a székesfehérváriak.
A mostani díj azt is jelzi, hogy
nemcsak a város lakói, hanem
egy szakmai bíráló bizottság is
úgy gondolta, hogy a fehérvári
Belváros megújító programját
dicséret illeti. Székesfehérvár
polgármestere bízik abban, hogy
hamarosan tovább folytatódhat a
Belváros rekonstrukciója.
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Viharban született
pedig vegyes pályákat kínáltak
a szervezők. A prológ napja
péntekre esett, amikor is a
júniusi mennydörgés vízszintesre
fektette a fákat, és özönvízzel
árasztotta el Fejér megyét.

minden kellékét elfújta a viharos
szél, de még a Zichy ligetben
felállított rajtdobogót is. A szervezők által kiadott itiner alapján
a bemutató versenyt mégiscsak
megtarthatták Börgöndön, de

Magyarországon korábban nem
volt olyan verseny, ami egy teljes
települést lezárt volna. Az első
fehérvári rali egyik gyorsasági
szakasza Nagyvelegen haladt
volna át, amit a település lakói

Fotók: nzp

Tizenöt esztendővel ezelőtt neveztek
el raliversenyt Fehérvárról, bár akkor
Kisbérrel közösen rendeztük az
autóversenyek királynőjének tartott
viadalt. Fehérvár–Kisbér Rallye, ezen
a néven indult az első autóverseny.

LENDÜLET
A HETILAP

A vízzel áztatott pályán extrém körülmények között versenyezhettek az első Fehérvár Rallye versenyzői

A hivatalos országos bajnokságban murvás versenyként
tartották nyilván a fehérváriak által szervezett első ralit,

Úgy festett, hogy a fehérváriak
által szervezett raliverseny már
születésekor elhal. A börgöndi
reptérre szervezett prológ

kérdésessé vált az ország első
olyan gyorsasági szakaszának
sorsa, amelyik egy teljes lakott
települést zárt el a külvilágtól.

nagyon vártak. Ám a viharos
áldás iszappal öntötte el a falut,
ami miatt a felügyelő bizottság le akarta fújni a nagyvelegi

FEHÉRVÁR
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gyorsaságit. Ennek gyorsan híre
ment a faluban, így hajnalban a
település lakói egy emberként
vonultak ki az utcára, és lapátolták el a térdig érő hordalékot.
Ilyen keserves körülmények között kezdődött az első fehérvári
raliverseny. A közel háromszázezer néző szerelmese lett a
rendezvénynek. A régről ismert
Hánta és Ászár pályái mellett
megjelentek a nagyvelegi, kincsesbányai gyorsok a börgöndi
ralikatlannal együtt. A következő esztendőben az új települési
versenypályák mellé bekerült az
európai szintű Akasztó-hegy,
amelynek egyik gyorsasági
szakasza Bakonykúti és Csór
között, másik Kincsesbánya és
Iszkaszentgyörgy között húzó-
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dott. A magyarországi versenyek
közül ez volt az első murvapálya, amiből európai pontszerző
szakasz lett.
A Fehérvár Rallye a legnépszerűbb versenyek egyike volt,
ahova a szervezés és fogadtatás
miatt sokan eljöttek. Mára
legendává fogyott a rajongás.
Hosszú hallgatás után idén
ismét a városunk nevén szólítanak egy autóversenyt. Június
13. és 15. között rendezik a
Székesfehérvár Rallye-t. A
háromnapos küzdelmen a prológ
mellett murva és aszfalt verseny
is lesz. Előbbit a várpalotai lőtéren rendezik, míg az aszfaltos
gyorsasági szakaszok Oroszlány
és Bakonycsernye környezetében
lesznek.

A HETILAP

Ha a Nap sütött és az eső sem esett, akkor a technika rakoncátlankodott

Az autó átállítása nyári üzemmódra

A legtöbb gondot nyáron a
motorok túlmelegedése okozza,
bár az újabb típusoknál erre már
nem kell figyelnie a tulajdonosnak. Tartja magát a tévhit,
hogy a motorok hűtését szolgáló
folyadék nyáron akár csapvíz is
lehet, de ez nem igaz. Természetesen végszükség esetén vízzel
is feltölthetjük autónkat, de az
komoly korróziós veszélyt jelent
a motorra. Arról nem is beszélve,
hogy az intenzív igénybevétel
miatt képződő vízkő komoly
hibákat okozhat a hűtőrendszerben.
A legnagyobb figyelmet a klímaberendezés és annak használata
igényli. Sokan tiltakoznak a léte
ellen is, pedig több érv is szól
a használata mellett. Ha csak
egy kevés gondot fordítunk a
klíma karbantartására, akkor
„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

csak hasznunkra válhat. Ha
egy autóban nincs klíma, azt a
nyári forróságban meg szoktuk
bánni. Nemcsak az elviselhe-

kapcsoljuk be, függetlenül az
évszaktól, hogy ne engedje
kiszáradni és megrepedni a gumi
alkatrészeket a hűtőközeggel

Fotó: nzp

A gépjárművek nyári átállítása nem
igényel annyi odafigyelést, mint
amikor a télre készülünk, de amelyik
autóban klímaberendezés működik,
ott érdemes odafigyelni egy-két
dologra.

Klíma nélkül nehezen elviselhető a nyári autózás

tetlen hőmérséklet leküzdésére
alkalmas a klímaberendezés, de
biztonságunkat is erősíti a közlekedésben. A lehúzott ablakok
vonzzák a rovarokat, és hányszor
hallhattuk a híradásokban, hogy
tisztázatlan okból áttért az út
másik oldalára...
Ha okosan üzemeltetjük gépkocsink hűtését, akkor hasznos
társunk lesz. Klímaberendezésünket hetente legalább egyszer

keringő olaj! Ha a napon felhevült az autónk, akkor indulás
előtt szellőztetés mellett járassuk
a klímaberendezést, mikor
már hűt, akkor induljunk el az
autóval!
A lehűtött levegőt soha ne
fújassuk testre, mert annak
hőmérséklete akár 2°C is lehet!
A nagy hőségben jólesik a
hűvös autóban ülni, de 8–12
foknál ne legyen alacsonyabb

SZEMÉLY-ÉS KISHASZON JÁRMŰVEK
JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE,

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
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ISO 9001
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az utastér hőmérséklete, mint a
külső levegőé, ugyanis az emberi
szervezet nehezen viseli a nagy
hőingadozást! Ha tehetjük, akkor soha ne forgassuk az utastér
levegőjét, mindig a külső levegőt
használjuk a klímaberendezésen
keresztül!
A klíma működtetése befolyásolja a motor teljesítményét,
amit figyelembe kell venni.
Kanyarból való kihúzáskor vagy
előzéskor vegyük figyelembe,
hogy a klíma elvesz a nyomatékből, és érezhetően gyengíti
az autót! A kis teljesítményű
autóknál a hirtelen gázadáskor
általában az elektronika letiltja a
klímaszivattyút.
A klímaberendezésekben
megbújó baktériumok komoly
betegségeket okozhatnak, ezért
tanácsos a pollenszűrőt tízezer
kilométerenként vagy évente
cserélni. Ha gépjárművében
szokatlan szagokat érez hűtés
közben, esetleg furcsa zajokat
hall, vigye autóját szakszervizbe,
és ne használja addig a klímát!
Sokan nem járatják télen az
autó klímaberendezését, pedig
az azzal beáramoltatott meleg levegő sokkal szárazabb,
ennek megfelelően hatékonyan
párátlanítja az utasteret – adott
tanácsot Szilády Dezső autószerelő mester.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
hagymásy András

UTAZÁS

A köztársaság szalonja

Székesfehérvárnak hamarosan új
testvérvárosa lehet: Hradec Králové.
A közel százezer lakosú cseh város
Prágától nagyjából száz kilométerre
keletre fekszik, az Elba és az Orlice
összefolyásánál. Hradec Králové a
XIII. század óta a királynék városa, így
méltó párja lehet Székesfehérvárnak,
a királyok városának.

György nevének latin változatára utal.

Fotó: Hagymásy Anita

Königgrätz

A királynék városa

A főtér kövezetén láthatjuk a várost körülvevő egykori erődítmény alaprajzát

XIII. század végétől Hradec a
királynék városa lett, az azóta
használt teljes neve is erre utal.
Jelentős kereskedelmi központ
volt a középkorban, hiszen a
Prága-Krakkó útvonalon fekszik.
A XIV. században már Csehország második legnagyobb városa.
Lakossága elkötelezett huszitává

lett, a legvégsőkig kitartottak Jan
Žižka mellett, a hadvezért itt is
temették el 1424-ben a Szentlélek templomban.
Mátyás király első apósa, az
1420-tól 1471-ig uralkodott
Podjebrád György idején a város
nagy fellendülésnek indult. A
legenda szerint a címerében
látható G betű is Podjebrád

A Habsburgok alatt Hradec
Králové fokozatosan veszített
jelentőségéből. A harmincéves
háború, majd az erőszakos
rekatolizáció és a jezsuiták
térnyerése miatt a lakosság sokat
szenvedett.
1664-ben a város püspöki
székhely lett, a Szentlélek plébániatemplom pedig püspöki
székesegyházzá vált. Az addigi
gótikus és reneszánsz városkép
egyre inkább barokk jelleget
kapott, de szerencsére a három
stílus a mai napig épségben
jelen van és megtekinthető.
A hétéves háborúban, 1762ben a poroszok pusztítása

Fotó: Hagymásy Aandrás

Fotó: Hagymásy Anita

Csehország műemlékekben
talán leggazdagabb vidéki városa
az egyik legrégebbi is, már a X.
században létezett. Első írásos
említése 1073-ból való. Szabad királyi várossá I. Přemysl
Ottokár emelte 1225-ben, aki
gótikus stílusú királyi várat
is építtetett, ahol rajta kívül
még három király, I. Vencel, II.
Ottokár és II. Vencel is lakott.
Utóbbi rendelkezése nyomán a

2014. május 26.

A HETILAP

Egy gyerekadag csülök. Felvesz akár két-három korsó sört is.

Az Elba és az Orlice összefolyásánál, a két folyó közötti földnyelven található
a Jirásek-kert. Hétvégente ellepik a városiak – vadkacsakergető gyerekek,
babakocsis anyukák, társasjátékozó nyugdíjasok.

Fotó: Hagymásy Anita

Ezer esztendő háromszáz hektáron

Vizierőmű az Elbán. Száz éve még ügyeltek a küllemre. Ki mondta, hogy egy
gyár csak olyan lehet, mint egy városszélre kidobott cipősdoboz?

Hradec Králové történelmi központja olyan, mintha egy építészettörténeti „tanösvényen” járnánk. Az 1307 és 1360 között vörös téglából épült
Szentlélek katedrális a korai gótika legemlékezetesebb alkotásai közé
tartozik. A mellette álló Fehér torony (ami évszázadok óta koromfekete
volt, talán a napjainkban is tartó renoválást követően újra eredeti színében csodálhatjuk), vagy a főtér nyugati oldalán található régi városháza
a reneszánsz stílust képviseli. A barokk építészet gyöngyszemei uralják a
belvárost: a püspöki palota, a Špulák-ház, a Szűz Mária-templom vagy a
tér közepén álló Mária-oszlop. A 20. századi szecesszió legszebb példája
pedig a Városi Múzeum épülete az Elba partján.

UTAZÁS

közéleti hetilap
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Fotó: Hagymásy Anita

Utazás a királynék városába

A Jirásek-kert szelíd nutriája a gyerekek kedvence

A csata után a funkciótlanná
vált erődítmény legnagyobb
részét lebontották. A XIX-XX.
század fordulójától a tudatos
várostervező és -építő munka nyomán Hradec Králové
történelmi városmagja köré
gyönyörű új városrészek épültek, számos új építészeti stílust
képviselő épülettel. Közülük is
a szecesszió a legjelentősebb,
olyan látványos alkotásokkal,
mint a Városi Múzeum. Jan
Kotěra és Josef Gočár keze
nyomát mind a mai napig őrzi a
város. Csehszlovákia megalakulásakor az új hatalom előszeretettel büszkélkedett külföldi
előkelőségek látogatásakor az
újjáéledt várossal, azóta emlegetik Hradec Králové-t úgy, mint
„A köztársaság szalonja”.

A főteret övező lábasházak

Fotó: Hagymásy Anita

A szecesszió kincsei

Fotó: Hagymásy Aandrás

A Városi Múzeum szecessziós épülete

szenvedjen: a döntő csatában,
Hradec Králové mellett az
osztrák sereg megsemmisült. A város német nevét
– Königgrätz – ekkor ismerte
meg a világ. Mifelénk is sokáig
így emlegették.

A korai gótika remekműve, a Szentlélek székesegyház a 14. században épült,
ma is eredeti állapotában láthatjuk

Fotó: Hagymásy Anita

Fotó: Hagymásy Aandrás

nyomán Hradec Králové egy
része leégett. II. József utasítására ekkor hatalmas erődítményt építettek a városmag
köré, számos elővárosi részt
elbontva. Ez sem akadályozta
meg azonban, hogy 1866-ban,
a porosz-osztrák háborúban
a Monarchia csúfos vereséget

Hradec Králové Fehérvártól 440 kilométerre fekszik. A Pozsony-BrnoPardubice útvonalon autóval alig több mint öt óra az út. Ideális úti cél
lehet egy 3-4 napos hosszú hétvégére. A rengeteg látnivaló mellett a
város igazán kellemes helyszín, hogy kikapcsolódjunk és beleszagoljunk
a vidéki Csehország levegőjébe. Mert Csehország nem csak Prága! Hradec
Králové felé három világörökségi helyszín mellett vezet el az út, de a
természeti környezet is lenyűgöző. Repcevirágzás idején már-már giccses
a táj.
A városban számos szálláshely közül válogathatunk. Városnézés közben
lépten-nyomon jobbnál jobb kocsmákba botlunk, ahol a bohém gasztronómia remekeit is megkóstolhatjuk: Hermelínt, sült csülköt vagy disznósültet káposztával és knédlivel. A főtér valamelyik teraszára kiülve órákig
legeltethetjük szemünket az építészet csodáin, a tovaúszó felhők nyomán
vizsgálhatjuk a fények és árnyak játékát. Egy párás falú korsó társaságában figyelhetjük az embereket, a fejenként legalább három fényképezőgéppel és két videokamerával felszerelt távol-keleti turistacsoportokat,
a hivatali munkaidő lejártával egy-két sörre beugró aktatáskásokat, a
szórakozni induló egyetemistákat. Erre a lelket nemesítő semmittevésre
a cseheknek külön szavuk is van, a „pohoda”. Hradec Králové optimális
helyszín, hogy a gyakorlatban ismerjük meg a szó jelentését!

Hradec Králové főtere a barokk Mária-oszloppal, a jezsuita rendházzal és
templommal
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Keresztrejtvény

SZÓRAKOZÁS

2014. május 26.

A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk kérdései és helyes válaszai a következők
voltak:
Hogyan kaphatja vissza leggyorsabban rágóképességét?
AZONNAL TERHELHETŐ IMPLANTÁTUMOKKAL
Hol alkalmaznak azonnal terhelhető svájci implantátumokat a
régióban? A DR. HÁTSÁGI IMPLANT FOGÁSZATON
A helyes megfejtők közül Németh Zsuzsannát sorsoltuk ki a
Köfém ltp. 1. szám alól, aki egy szájhigiénés csomagot (fogselyem, fogkrém, fogkefe) nyert, amit átvehet a Dr. Hátsági
Implant Fogászaton, a Zámoly köz 5. szám alatt.
A magyarság koronázó városának lerohanása előtt a védekező
fehérvári vitézek az erődítményeket erősítendő, elbontották a
Szűz Mária kápolnát és a ferencesek kolostorát. A 471 évvel

ezelőtti végzetes török ostrom után Fehérvárról teljesen eltűnt
Újfalu és az egykor népes Budai külváros. A török pusztításának áldozata lett a belvárosi Szent Imre templom, a Budai
külvárosban épült Szent Domonkos, Szent Erzsébet, Szent
Miklós templomok és a Szent István kápolna. Eltűntek a föld
színéről a Szigeti külváros Ágoston-rendi és Domonkos-rendi
kolostorai, a Szent Mihály arkangyal templom, a Szent Kozma,
Damján, István és Márton tiszteletére épült templomok. A
Szent Bertalan templom köveiből Güzeldzse Rüsztem pasa
emeltetett fürdőt, a johannita kolostor kőanyagából Szefer bin
Musztafa hamamdzsi gőzfürdője épült fel. 1688-ban megszabadult Fehérvár a török igától, de még álltak a kérdésekben
szereplő jeles épületek, amit már a Habsburg pusztított el, csak
a Szent Anna kápolna maradt meg.

FEHÉRVÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

közéleti hetilap
A HETILAP

Az oldalt

Programok május 26. és június 2. között
Hétfő:
Pünkösdi Muzsika
17 óra Öreghegyi Közösségi
Ház
A Csitáry Emil Művészeti Műhely diákjai adnak műsort.
Mihályi Gyuláné Emlékhangverseny
18 óra Szent István Művelődési
Ház
Hangverseny és „A Zenei Nevelésért Díj” átadása az ifjúság
zenei nevelésében kiemelkedő
munkát végző pedagógusoknak.
Jadviga párnája
19 óra Vörösmarty Színház
A jelenkori magyar irodalom
kiemelkedő alkotásainak egyike,
mely egyszerre szerelmi, családés falutörténet.
Kedd:
Kalandok Zenebóniában
Május 27. és 28. 10 óra Pelikán
Kamaraszínház
Mesejáték hangszerekkel.
My Fair Lady
Május 27., 17 óra, május 29.,
30., 31. 19 óra Vörösmarty
Színház
Pöttyös Játszó
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Óvodába készülők és szüleik
számára.
Szerda:
Filmklub
16 óra Barátság Mozi
A Lopott szavak című film
ingyenes vetítése.
Hernádi Judit a Viktória Központban
17 óra Viktória Rehabilitációs
Központ
A Zichy-gyűjtemény magyar
munkái a korabeli gyűjtemények tükrében
17 óra Csók István Képtár
Előadó: Bellák Gábor művészettörténész.

Indul a bakterház
19 óra Vörösmarty Színház
Komédia Bereményi Géza
átdolgozásában.

Csütörtök:
Kincsek szigete
15 óra Pelikán Kamaraszínház
Titok, kaland, időutazás, soksok humor és még valami más
is…
Kriminális dolgok
18 óra Vörösmarty Mihály
Könyvtár Budai Úti Tagkönyvtára
Kriminálpszichológia az igazságügy berkein belül – Szatmári
Adrienn előadása.
Külföldön tanul a gyerekem
18.30 AFS Club, Cserepes köz
2.
Az idei évben külföldön tanuló
középiskolás diákok szüleinek
találkozója.
XIII. Alba Regia Gyermekkórus Fesztivál
19 óra Szent István Művelődési
Ház
Hazai és határon túli kórusok,
énekkarok négynapos találkozója.
Péntek:
Építőipari vállalkozások szakmai napja
10 óra Gazdaság Háza
Nyílt nap a fenntarthatóság
jegyében
14 óra Gazdaság Háza
Márai Sándor-Nagy Judit: Az
igazi
17 óra, Igéző (Basa u. 1.)

Táncház
19 óra A Szabadművelődés
Háza
A táncházat Hahn-Kakas
István vezeti, muzsikál a
Tilinkó Zenekar. A belépés
ingyenes.
Hong Kong-ból jöttem
18.30 AFS Klub (Cserepes köz
2.)
Ismertető Hong Kong-ról, a
Hong Kong-i emberekről, iskoláról, egy Hong Kong-i diáktól
– magyarul.
Szombat:
Építőipari Kiállítás
9 óra Gazdaság Háza melletti
parkoló
Nemeztárgyak készítése
10 óra Mesterségek Háza
Előadó: Vidák Anna nemezkészítő iparművész, a népművészet
ifjú mestere.
Kutyagolj velünk egy jó
célért!
14 óra Király Park, ikertavak
Részletek a www.szekesfehervar.
hu eseményajánlójában.
Albakkord Zenei Műhely
koncertje
16.30 Csók István Képtár
A program a „Németalföldtől
Rómáig” tárlatra szóló belépőjeggyel látogatható.
Időntúli Lázadók
19 óra A Szabadművelődés
Háza
Komplex dráma két részben.
Furcsa pár – női változat
19 óra Pelikán Kamaraszínház
A szerző az eredeti művét
húsz évvel az ősbemutató
után átdolgozta: így született meg a Furcsa pár női
változata, amely briliáns
szellemességével és mindannyiunk számára ismerős,
bohózatba illő konfliktusaival méltó párja az eredeti
verziónak.
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szerkesztette:
schéda szilvia

Vasárnap:
Nyílt nap a Fehérvári Állatotthonban
13 óra Fehérvári Állatotthon
(Takarodó út 5.)
A megnyitón köszöntőt mond a
program díszvendége, Cserhalmi
György színművész és Berey
Attila, a HEROSZ országos
elnöke.
Hétfő:
Hamupipőke – Táncjáték
10 óra Művészetek Háza
Táncjáték egy részben.
Kiállításmegnyitó
17 óra Vörösmarty Mihály
Könyvtár Sziget Utcai Tagkönyvtára
A kiállítást megnyitja az alkotó:
Bajkai Braun Géza festőművészrestaurátor.

Kiemelt ajánlatunk

.

Népmûvészeti kiállítás és kirakodóvásár

SÜMEGPRÁGA

Falu a zöld szigetben!

„Sümegprága a fazekasok Mekkája” (Csupor István)

2014. június 1-jén vasárnap

Helyszín: Sümegprága Sportcentrum parkja
10:00 Sümeg Város Fúvószenekara – Vezényel:
Püspöki János karnagy
11:00 Íjászbemutató – Ogmánd Hagyományõrzõ
és Íjász Egyesület Hosszúpereszteg
Folklórmûsor:
14:00 Rutafa Énekegyüttes Táplánszentkereszt
14:45 Tavaszi szél Citerazenekar Táplánszentkereszt
15:30 Sümegprága Aranyalma Óvoda mûsora
15:45 Ki játszik ilyet?... interaktív elõadás
Ramazúri Bábszínház Ajka
16:45 „Huncut szemek” tánccsoport Sümegprága
17:15 Boroszlán Együttes Keszthely
18:30 Bodzavirág Népdalkör Alsópáhok
19:15 Ungaresca Táncegyüttes és Boglya
Népzenei Együttes Szombathely
A rendezvény fõprofiljának megfelelõen a folklórmûsort a Hujber rendezvénytechnika szervezte.
A szervezõ a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!
További programlehetõségek: bográcsozási
lehetõség, pónilovaglás,
15:00 órától Gyerkõc program
(népi gyermekjátékok)
Védnökök: Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke,
Dr. Horváth Zsolt a Veszprém Megyei Értéktár
Bizottság elnöke
Rendezõ: Települési Önkormányzat Sümegprága.
Információ: 87/550-038, 20/568-0364

Belépés díjtalan!

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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KÉKLÁMPÁSOK

2014. május 26.

A HETILAP

Az oldalt
szerkesztette:
novák rita

Egyenruhás apróságok

Fotók: Kiss László

A május nemcsak a gyermekek, hanem a mentésügyi és rendvédelmi szervezetek hónapja is, ezért a városi tűzoltók és mentők a legkisebbekkel ünnepeltek.
Szombaton nyitott laktanya várta a lánglovagok munkája iránt érdeklődő
apróságokat, vasárnap pedig a Mentők Országos Családi napját rendezték meg.

A babán az újraélesztést tanulhatták meg a mentő szakma iránt érdeklődő
gyermekek

A mentők családi napján a legkisebbekről sem feledkeztek meg, kézműves
foglalkozás várta őket

Játsszon kvízünkkel!

Értékes nyeremények a helyszínen!
Szakembert ajánlunk, ötletet adunk.
Fenntartható megoldásokat kínálunk,
kellemes programot ígérünk!

A kisfiú kötelezővé tette édesanyja számára a laktanya-látogatást. A család
a Velencei-tó partjáról érkezett a tűzoltóságra, és az apróság saját sisakját és
légzőkészülékét is elhozta.

GAZDASÁG HÁZA
melletti parkoló

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Építőipari Kiállítás
2014. május 31. szombat
9.00 – 15.00 óra között

A kvíz letölthető: www.fmkik.hu

A leendő tűzoltók ezekben a pillanatokban tudták meg, hogy az egyenruhások élete nem egyszerű. A kézi pumpás fecskendő komoly erőt igényel.

KÖZÉLET

közéleti hetilap
A HETILAP

A magyar honvédelem napja
csima veronika

Százhatvanöt évvel ezelőtt történt Buda
várának visszavétele. 1992 óta május 21-e
a magyar honvédelem napja. Országszerte ünnepeljük azokat a katonákat, akik
hősiesen küzdöttek a magyar nemzetért.
Több mint tíz évvel ezelőtt született meg az
ötlet, hogy ezen a napon bemutatkozzanak
Székesfehévár katonái.

A katonazenészek „hívó szavára” sok érdeklődő érkezett a rendezvényre

Tamás honvédelmi államtitkár nyitott
meg. A gálaesten két díj is átadásra került. Idén Sipos Gyula-díjjal
ismerték el Ruff Tamás őrnagy, a
Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar karnagyának munkáját, akinek
Cser-Palkovics András polgármester
nyújtotta át a díjat.
A Honvédség és Társadalom Baráti
Körök Országos Szövetsége a hagyományokat követve a Dr. Gyuricza

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő
felújított 100 m 2-es ingatlan
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső
bejárattal rendelkező 98 m 2-es fűtött
helyiség, akár kettéválasztva is
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
22/541-300
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu

Béláról, Székesfehérvár díszpolgáráról
elnevezett emlékgyűrűket nyújtotta át.
Ebben az évben ezt két személynek
ítélték oda, akik közül Varga József
nyugállományú ezredes, a HTBK
országos alelnöke személyesen vette
át az elismerést. Az emlékgyűrűt
Szelekovszky Ernő elnök és Görög
István alelnök adta át.
Ezen a jeles napon hirdették ki a
„Hazámat szolgálom” honvédelmi
vetélkedő nyerteseit. Az arany- és
a bronzérmet is az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium csapatai
nyerték el. A díjakat Vargha Tamás
honvédelmi államtitkár, CserPalkovics András polgármester
és Fucsku Sándor vezérőrnagy, az
Összhaderőnemi Parancsnokság
parancsnoka adta át.

Ruff Tamás őrnagy 2010 augusztusában vette át a Helyőrségi Zenekar
vezetését. Munkáját most Sipos Gyula-díjjal ismerték el.

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont

Telefon:
e-mail:
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Fotók: Simon Erika

A katonai élet mindennapjait ismerhették meg a lakosok a „Fehérvár
katonái” rendezvényen. A Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága és alárendelt katonai szervezetei mutatkoztak be a kiállításon. Az
ünnepséget a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar térzenéjével nyitották
meg. A nap folyamán megmutatták
tudásukat a robbanóanyag-kereső
kutyák, tartottak katonai testnevelési
és közelharc-bemutatót, és bemutatkoztak az amatőr katonaművészek is.
A nap végén a Vörösmarty Színházban került megrendezésre a „Fehérvár
köszönti katonáit” est, melyet Vargha

FEHÉRVÁR

„Tűzoltó leszek, vagy katona...”
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Lampionok az eltűntekért Királyi vigasságok
A HETILAP

Nagy Zoltán Péter

Elmentek otthonról, aztán soha többé
nem látta őket senki. Gyermekek, akiknek
sorsáról semmit sem tudunk. Május 25-én
világító léggömböket eresztenek világszerte az égre, hogy fényükkel segítsenek a
kicsiknek hazatérni.

Csima Veronika

Szombaton rendezték meg a
palotavárosi István Király Általános
Iskolában az V. Királyi Vigasságokat.
Kellemes időben és vidám hangulatban telt a családi egészség- és
sportnap. A nagy népszerűségnek örvendő eseményen az elmúlt évekhez
hasonlóan tartalmas programokkal
várták a családokat.

A Királyi Vigasságokat Östör Annamária, Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka nyitotta
meg. Beszédében köszönetét

fejezte ki az iskolának, amiért
helyszínt biztosít ennek a családi
programnak, majd reményét
fejezte ki, hogy a jövőben még
több intézmény szervez hasonló
szellemben programokat. Az
eseményen résztvevőket alternatív
és természetgyógyászati programokkal, ingyenes szűrővizsgálatokkal, sportolási lehetőségekkel
és termékbemutatókkal várták.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén sem maradt el a főzőverseny
és a panelkutya-szépségverseny.
A győztesek díjait Viza Attila
önkormányzati képviselő adta át.

Sajnos Fehérváron csak léggömbök szálltak a magasba, nem világítottak a
lámpások a magasban

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Az ezer lámpás éjszakája az eltűnt
gyermekek világnapja, amely május
25-én egybeesett a gyereknappal. Ma
Magyarországon 306 embert keresnek,
akik tartózkodási helyéről senki nem

tud semmit. Közülük 152-en vannak,
akik nem töltötték be a 18. életévet. A
legfiatalabb eltűnt magyar gyermek
ötéves. Olyan gyermek is van, akit már
hat éve keresnek, de nincs nyoma.
A lámpásokkal utat kívánnak
mutatni a gyermekeknek, hogy
hazatalálhassanak, de a szervezők
azok figyelmét is fel szeretnék hívni,
akik közömbösen veszik tudomásul,
hogy gyermekek eltűnhetnek. Kilenc
magyar városban, köztük Székesfehérváron eresztettek fel ezer világító
léggömböt vasárnap este.

Süteménykészítő versenyszám is volt a vigasságon

Túl a nehezén – gyógyulásáért mond köszönetet
Mankó nélkül közlekedik az a
diák, aki lezuhant az Árpád iskola
harmadik emeletéről még januárban. Sámson Krisztián a gyógytornát
egyelőre nem hagyta abba, de most
már kórház helyett otthon, családi
körben tölti ideje nagy részét. A
tizenhét éves fiatalember továbbra
sem emlékszik arra, mi történt vele,
de mint mondta, abban biztos, hogy
nem akart öngyilkos lenni.

Sámson Krisztián egész testén
műtéti beavatkozások nyomai
látszanak, hegek szinte csak a
kezén nincsenek. A fiatalembernek a zuhanástól megsérültek
a lábai, a válla, az arca, a lépe,
a szíve és a tüdeje is. Amikor
Sámson Krisztián magához tért
a mesterséges kómából, mozdulni sem tudott, mostanra azonban
eljutott odáig, hogy mankó
nélkül közlekedik. Az Árpád
iskola diákja továbbra sem em-

Kép: Tar Károly

Novák Rita

Sámson Krisztián és édesanyja minden segítségért hálás, ami hozzásegítette
őket a gyógyuláshoz

lékszik arra, mi történt vele azon
a napon, de abban az egyben
biztos, hogy nem akart véget
vetni az életének. Hónapok óta
minden erejét felhasználva küzd
a gyógyulásért.
„Amikor felébresztettek a mesterséges altatásból, láttam, hogy kórházban vagyok. Nem tudtam, mi
történt velem, sokáig azt hittem,
autóbalesetem volt. Elképzelhetetlennek tartom, hogy szándékosan

leugrottam volna, nem vagyok
öngyilkos típus, inkább megverekszem azért, amit akarok. Most a
gyógyulásért küzdök. Már ébredés
után észleltem, hogy nem megy
a beszéd, ezért az volt az első
feladatom, hogy papírt és tollat
szerezzek magamnak. Az ágyban
sokáig nem tudtam mozdulni, a
kezemet is alig tudtam irányítani.
Aztán nagyon szigorú gyógytornászt kaptam, aki folyamatos fáj-

dalmat okozott, de a közös munka
hónapokkal később meghozta az
eredményét. A traumatológián sikerült lábra állnom. Három lépést
tudtam megtenni, utána szinte
azonnal elaludtam, a nővérek
kitárták az ablakot, hogy a hideg
felébresszen. Később a mankót már
egyedül hagytam el.”
Krisztián édesanyja szerint
igazi csoda, ami a fiával történt.
Sámson Lászlóné nagyon hálás
mindenkinek, aki segítette a
gyógyulást. Az asszony kiemelte
a mentők és az orvosok munkáját, valamint köszönetet mondott a barátoknak és az ismerősöknek is. Azt mondta, nélkülük
biztosan nem ment volna.
Krisztián ebben a tanévben már
biztosan nem megy iskolába, de
szeretné folytatni villanyszerelői
tanulmányait. A fiatalember
abban bízik, hogy ehhez orvosai
beleegyezését is megkapja, mint
fogalmazott, lehetőleg minél
előbb.
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Kezdődik a strandszezon
csima veronika

A strand és a medence korát
figyelembe véve itt volt az ideje
a felújításnak. Az anyagok elhasználódtak, helyenként mállani
kezdtek. A strand és az uszoda
területét folyamatosan fejlesztik,
most a külső medence került
felújításra.

Történelem
Csitáry G. Emil az a személyiség,
akiről elmondható, hogy ő volt
az igazi nagybetűs POLGÁRMESTER. 1931 és 41 között
felébresztette Székesfehérvárt.
Munkássága alatt minden
szempontból fejlődésnek indult
a város. 1934. július 4-én avatta
fel a Strandfürdőt ünnepélyes
keretek között. A megnyitóra
sokan elmentek, felléptek rézfúvósok, éljenzett a tömeg, örültek
az új lehetőségnek. Azóta sok
minden változott: a mai fedett
medencecsarnokban 640 fő
részére kialakított öltözőrendszer
van, ugyanekkora nézőszámhoz
építették meg a lelátót. Készült
versenymedence és tanmedence
is, az alagsorban szaunák vannak
csobbanó medencékkel.
A külső medencét ősszel újra
sátorral fedik be, így az időjárás
nem befolyásolja használatát.
A sportlétesítményben nyolc
egyesület tartja edzéseit, számos
meccsen szurkolhattunk már ott,
és ez a jövőben is így lesz.

Fejlesztések
Arról már korábban beszámoltunk, hogy nemrég egy új
eredményjelző táblát szereltek fel,
amit vízilabda mérkőzéseken és
úszóversenyeken egyaránt tudnak
használni. A Városgondnokság
szakemberei még kora tavasszal

Fotó: Bácskai Gergely

Május 31-én nyit a városi strand, ami
idén nyolcvan éves. Ráfért a felújítás a
területre, ezért a Városgondnokság, a
létesítmény üzemeltetője komoly fejlesztésbe kezdett az év elején. A munkákkal
már elkészültek, így tiszta, biztonságos
körülmények között lehet strandolni.

Hívogató medence, zöldellő fák, mintha nem is a városban lennénk

elkezdték a strand medencéjének
a felújítását, hogy a szezonra
elkészüljenek vele. A fedősátor
felújítása és tisztítása folyamatban
van. A medencénél szükségszerű
volt a felújítás, hiszen burkolata
nem volt ép állapotban, statikai
problémák is felléptek, és az alsó
vasbeton lemeze a dilatációs
részeken eltört. A felület könnyen
és gyorsan algásodott, a vízszintet
csak folyamatos utánpótlással
lehetett tartani, ami elég költséges ekkora vízmennyiségnél.
A medence aljára és oldalára
most egy speciális geotextília
került 1250 négyzetméteren, ami
hőkezelt, rothadásmentes, felveszi
az apróbb egyenlőtlenségeket, és
komfortosabb érzést biztosít. Erre
került egy új generációs Alkorpan
szöveterősített fólia, ami emelt
műszaki színvonalon készült. A
gyártáskor képzett, mikroorganizmusok megtelepedését gátló
bevonatnak köszönhetően kiemeltebb UV-stabilitással, tisztíthatósággal és hosszabb élettartammal
rendelkezik. Az új fólia miatt a
régi fúvókák sem maradhattak
meg, mind a kilencvenkettő ki
lett cserélve. A medence aljára és
oldalára egy sötétebb kék színű,
sima felületű, szélére világoskék,
csúszásgátló, szemcsés felületű
fólia került. Ezzel biztonságosabb
és könnyebben tisztítható lett a
felület. A túlfolyórácsot is lecserélték, a mai elvárásoknak megfelelő
műanyag rácsot tettek körbe a
szakemberek, ami nem sérti fel
az emberek lábát, higiénikus és
esztétikus. A Városgondnokság

munkatársai nemcsak a medencével foglalkoztak, hanem a környezettel is. Volt olyan járdaszakasz,

Strand jegyárak

felnőtt napijegy

kedvezményes napijegy
szezonbérlet

kedvezményes szezonbérlet

amit már a fák gyökerei teljesen
felnyomtak, ez nem csak szépséghibás volt, hanem balesetveszélyes
is. Ezeket a részeket újraaszfaltozták, így teljesen sima talajon
lehet megközelíteni a büféket, a
gyerekek nyugodtan szaladhatnak
a palacsintáért.
Szép, hívogató medence, rengeteg zöld terület, gyerekeknek
játszótér, sportolási lehetőség,
női napozó. Ezek nélkül nem
is strand a strand, nem beszélve
arról, hogy amikor belépünk, már
megcsapja orrunkat a vattacukor
és a palacsinta édes illata. „Csak
azt nem értem én, sok néni mért
visít, ha véletlen egy labda épp
egy bácsira ráesik.”

800 Ft
400 Ft

15 000 Ft
7 000 Ft

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés
telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft.,
Beruházási és karbantartási igazgatósága a rendezvénytechnikai csoportba munkatársat keres.
Előnyt jelent a festő vagy kőműves
végzettség. Elsősorban székesfehérvári lakosok jelentkezését várjuk.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, jelentkezni fényképes szakmai
önéletrajzzal a következő címre és
e-mail címre lehet:
Cím: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Szent Vendel út 17/a.
A szakmai önéletrajzot az irodaépület portáján kérjük személyesen
leadni!
e-mail cím: gimesine.anita@
varosgondnoksag.hu
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Kaiser tamás

Több mint egy hete befejeződött a női kézilabda bajnokság, a Fehérvár KC ötödik helyen
zárt, így jó eséllyel ott lehet a következő
idényben az EHF-Kupában. De immár Siti Eszter
nélkül. A korábban egyszer már visszavonuló,
de két éve visszatérő irányító végleg felhagy
az aktív játékkal, a jövőben edzősködéssel,
gyermekneveléssel kíván foglalkozni.

Vége?
Vége!
Biztos?
Most már egészen biztos!
Pedig egyszer már visszatértél!
Igen, három évet hagytam ki, de a két
évvel ezelőtti visszatérésem előtt ott
motoszkált bennem, hogy kéne még
játszani. Elkezdtem mozogni, hogy
formában tartsam magam, de tényleg
csak ezért, semmi élsport, aztán egyszer
csak ott találtam magam a pályán.
Akkor úgy éreztem, hogy befejezetlen a
pályafutásom.
Ami egy nagyon tartalmas pályafutás volt,
hiszen évekig, 1996 és 2008 között folyamatosan jöttek olyan eredmények, amikre
igazán büszke lehetsz. Európa-bajnok,
négyszeres magyar bajnok vagy, szlovén
bajnoki címed is van. Ki lehet valamelyiket
emelni?
Nehéz kiemelni bármelyiket, de tudod,
mi a legjobb az egészben? Hogy
huszonöt évig azt csináltam, amit
szerettem: kézilabdáztam. Ez már
maga egy ajándék az élettől, de minden
korszaknak megvolt a maga varázsa. A
Fradiban nőttem fel, ott lettem ismert,
válogatott játékos, egy remek társaságba kerültem. Amikor pedig eljött a
váltás ideje és kimentem Dániába, az
nagyon nehéz volt. Főleg az első év,
de nem cserélném el semmivel, hiszen

ezzel együtt hatalmas élmény volt kint
lenni.
Ha visszaugrunk egy picit az időben, hogy
jött a kézilabda?
A családban volt három, viszonylag aktív gyerek, és a szüleink úgy gondolták,
hogy a sporttagozatos iskola a megfelelő
számunkra. Aztán negyedikben volt
egy kiválasztás, ami tulajdonképpen egy
ráerősítés volt a döntésre, mert a sorsom
talán már korábban eldőlt, hiszen a
nővérem ekkor már kézilabdázott. Igaz,
ez nincs meg teljesen tisztán, de talán
apu volt, aki levitt, hogy csináljam.
Mikor érezted először, hogy ebből lehet
valami?
Amikor tízévesen elkezdtem, akkor
még nem jutott eszembe az NB I vagy
a válogatott, de azt tudom, hogy ez
szerelem volt első látásra. Mert választhattam volna több más sportág közül,
de az atlétikát túl száraznak találtam, a
kézilabda meg egy labdás, játékos, futós
sportág, ami rögtön bejött nekem.
Akkor lehet, hogy ha fiúnak születsz, most
egy több mint ötvenszeres válogatott
labdarúgóval beszélgetek?
Azt nem hiszem, lábbal sose ment
annyira…
Említetted a nővéredet, Beát. Milyen volt
vele együtt játszani, dolgozni?
Abszolút meghatározó élmény volt a
pályán vele játszani, vagy most az utóbbi
időszakban edzőként együtt dolgozni.
Nagyon jó kapcsolatunk van, ismerjük
egymás gondolatait, ő már az első perctől
kezdve tudja, hogy milyen állapotban
vagyok, mire lehet tőlem számítani. A
pályán azonban mindig ő volt a főnök,
hiszen amikor a válogatottba bekerültem,
addigra Bea már befutott játékos volt.
Van Európa-bajnoki aranyad, vb-érmed, de
az olimpián „csak” az ötödik hely jött össze.
Van benned ezzel kapcsolatban hiányérzet?

Bakó Botond lett
a Fehérvár KC edzője
Somos zoltán

A most véget ért szezonban
5. helyen végzett fehérvári
kézilabdázók új edzővel vágnak
neki a következő szezonnak. Pål
Oldrup Jensen távozása után
Bakó Botond érkezik az FKC
kispadjára. A fiatal szakemberrel,

aki eddig a Békéscsaba edzője
volt, korábban pedig többek
között a Csurgó férfi csapatát
vezette, kettő plusz egy éves
szerződést kötött a klub. Bakó
Botond korábban a debreceni
női csapatnak is volt vezetőedzője, de szerzett tapasztalatokat a férfi mezőnyben is.

Fotó: Kiss László archív

Siti Eszter: végleg vége

Az utolsó meccs

Biztos, hogy szebb lett volna a
pályafutásom egy olimpiai éremmel,
de lehetett volna más világversenyen is egy kicsit még többet,
jobbat elérni. Nekem ez a huszonöt
év már önmagában ajándék volt.
Van amikor fent vagy a csúcson, van
amikor elbuksz, ilyen az élet, ilyen
a sport!
Mire vagy a legbüszkébb?
Nem könnyű bármit kiemelni. Akár a
klubcsapatról, akár a válogatottról van
szó, az adott időszak mindig meghatározó volt számomra.
De az ember mindig szívesen, kicsit
másként emlékszik vissza az elsőre…
Akkor egyértelműen a 2000-es Eb!
Az egy nagyon jó „első” volt, aranyat
nyertünk.
És hogyan nézel vissza a zárásra, erre a
két fehérvári évre?

Nagyon élveztem, bár az elején arról volt
szó, hogy majd 10-15 percekre beszállok. Ehhez képest majd hatvan perceket
voltam pályán az első évben. De azzal
se lett volna bajom, ha csak perceket
kapok, mert a csapat az csapat, van aki
több, van aki kevesebb pályán töltött
idővel tud segíteni. A mienk egy fiatal
társaság, a csapat most tanulópályán van,
még rutin kell, hogy jövőre ott legyen
a bajnokság legjobb négy együttese
között, immár nélkülem…
Beszéljünk az EHF-Kupa elődöntőjének
utolsó percéről! Sikerült feldolgozni?
Azt hiszem, igen. Nekem talán annyival
sikerült hamarabb feldolgoznom ezt,
amennyivel előrébb járt a pályafutásom, amelyben azért volt sok hasonló
élmény. De most is azt mondom, hogy
a jelenben kell élni, tudni kell elfogadni
dolgokat. Persze ez nem volt egyszerű,
utána napokig nem aludtam, őrlődtem.
Van olyan, amit másképp csinálnál?
Ez nagyon nehéz kérdés, hiszen
lebonthatjuk az utolsó tíz másodpercre,
az utolsó egy percre, az utolsó öt-nyolc
perce a történéseket, és megvizsgálhatjuk, hogy mikor, hogyan jutottunk oda.
Ezért lehetetlen megmondani, hogy mi
volt az az egy pont, amit ha... De ettől
szép a sport!
Kerek a pályafutásod?
Azt hiszem, igen. Nagyon sok szép
pillanattal a hátam mögött, jó szájízzel
vonulok vissza.
Mi jön most? Gondolom, az edzősködés
marad.
Az marad, de most ismét a tanulásé lesz
a főszerep. Szeretném néhány év múlva
azt mondani, hogy igenis megállom a
helyem a szakmában! És természetesen
most jöhet akkor a baba-projekt!
Akkor nem fogsz most sem unatkozni!
Biztos nem!
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Újabb fehérvári Európa-bajnok
Masters Európa-bajnok lett a
Fehérvár Rugby Club súlyemelője, Bódis Szabó Katinka. A
fehérvári sportoló május közepén, Kazincbarcikán gyűjtötte
be a W35-ös korcsoport 75 kilogrammos súlycsoportjában a
kontinensbajnoki címet. Bakos
Károly tanítványa első világversenyén szerepelt, talán ennek is
köszönhetően kicsit túlizgulta a
szakítást. „Igen, a szakítás sajnos
nem sikerült úgy, ahogy szerettem
volna. Bár az 52 kilogrammot
sikerrel teljesítettem, 56 kilogrammon kétszer is rontottam. A
lökés viszont szerencsére nagyon
jól sikerült, egyéni csúcsot értem
el, ennek nagyon örültem. Ahogy
az aranynak is, igaz, még nem
teljesen tudtam feldolgozni ezt
a sikert, ehhez azért egy kis idő
kell” – mondta a ffriss Európabajnok. Bódis Szabó Katinka
lökésben végül 72 kilogrammig

Fotó: Kiss László

kaiser tamás

Az Eb-arany már Katinka nyakában, jöhet a világbajnokság!

jutott, összesítésben ez 124
kilogrammot jelent, de itt nincs
megállás! „Nincs is, készülünk a
világbajnokságra! – kezdte Bakos Károly, az FRC súlyemelő
szakosztályának vezetőedzője.
– Dániában körülbelül egy hónap
múlva rendezik a masters vb-t,
ahová hasonló célokkal utazunk
majd. Nyilván nehezebb dolgunk

lesz, mint az Európa-bajnokságon volt, de keményen készülünk,
ezen nem múlik majd!” A klub
és a szakosztály vezetőinek
is lesz most feladata bőven,
hiszen elő kell teremteni a világbajnokság utazási költségét.
Az Európa-bajnoknak azért
csak illene ott lennie a világbajnokságon!

Halesz, a megújult
közösségi tér
Délutánonként igazi sportközponttá alakul Székesfehérvár egyik legnagyobb
köztere, a megújult Halesz.
A murvás futópályán, a
fitnesz-játszótéren, a kerékpáros tanpályán, a gyerekek játékainál vagy a füves
placcon nyüzsög az élet,
pont, ahogy a park átépítői
tervezték. Az Alcoa segítségével megújult park hivatalos átadója szerdán lesz, 16
órától emléktábla-avatással,
és ami a lényeg, sok sporttal.
Lesz futás, zumba, crossfitt, babahordozó eszközök
bemutatása, kerékpáros
rendőrök mutatnak utat a
tanpályán, vagyis mindenki,
aki használja a Haleszt, képviselve lesz. Persze személyesen is, hiszen munkaidő
után már hetek óta valódi
sportcentrum van itt. Jöjjenek minél többen!

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Fotó: nzp

Fotó: nzp

Fotó: nzp

Fotó: nzp

Fotó: Simon Erika

A kihívás napja Székesfehérváron
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Nem érezhettük otthon
magunkat idén

németh Zoltán

Gracias Señor!

somos zoltán

„Kár volt eljönnünk a VOK-ból”
– mondta félig viccesen, félig
szomorúan az egyik Alba-játékos
néhány nappal a szezon számunkra szomorú vége után. Szavaiban
a 2013/14-es idény egyik nagy
ellentmondása köszön vissza:
miközben ideiglenes otthonában veretlen maradt a csapat, a
gyönyörűen kibővített Gáz utcai
csarnokban annyi vereség érte,
amennyi több előző szezonban
összesen sem. A Vodafone Sportcentrumban rögtön a nyitómec�csen kikapott, majd még ötször!
Márpedig ha a hazai pálya előnyét
nem tudja kihasználni egy csapat,
az nem juthat messzire semmilyen
sorozatban.
Véletlenek nincsenek: az idei Alba
Fehérvár túl sokat hibázott ahhoz,
hogy legalább megközelítse a
tavalyi bravúros eredményt. Carlos
Frade kiválasztása edzőként nem
tartozik ezen hibák közé, a spanyol
kosárkultúrából érkező, fiatal, de
már sokat látott szakember kezébe
tették a csapatot a vezetők. Ő
pedig egész évben nagy ambícióval
dolgozott. Csak lehet, hogy a kel-

Fotó: Simon Erika archív

Ősszel még jól alakultak a dolgok, mégis csalódás lett a szezon vége az Alba
Fehérvárnál. Régen fordult elő, hogy
nem jutott a négy közé a csapat, amely
túlzottan szívélyes vendéglátó volt.

Európai kupa albérletben: Veszprémben voltak jó meccsei az Albának

leténél kevesebb kompromisszumra volt hajlandó, amikor kiderült,
hogy vannak hiányosságai az általa
favorizált játékszisztémának. Főleg
a mindenkit egyformán érintő rotációval békült ki nehezen a publikum, mert egyenes következménye
lett a sok cserének, hogy nem nőtt
ki vezéregyéniség a csapatban. A
jó képességű, meccseket eldönteni
képes játékosokat hiányoltuk, de
aki mégis ilyen lett volna, az sem
maradhatott a pályán sokat legjobb
perceiben sem. És persze ide
tartozik a légiósok kiválasztása is,
amiben Frade szabad kezet kapott,
akkor is, amikor szezon közben
már nagyon hiányoltunk egy igazi
irányítót. Nem azt hozott. De
persze egyéb összetevői is voltak
a korai kiesésnek. Kemp sérülése

mellett ide tartozik, hogy rutintalan magyarok érkeztek Fehérvárra
tavaly nyáron, ami most még probléma volt. Reméljük, néhányuk
fejlődése a következő szezonra
az előrelépés garanciája lehet.
Mert a rossz eredmény ellenére
volt pozitívuma is a szezonnak,
az Európa Kupában látott remek
meccseken és tisztes helytálláson
kívül is: Somogyi, Supola, Tóth
Péter jobb játékos lett néhány
hónap alatt. Utóbbi kettőnek
már van szerződése jövőre is. A
csapatépítés most előrébb jár, mint
tavaly, remélhetjük, hogy a hazai
pályát ismét bevehetetlen erőddé
alakító Alba alakul. Ehhez először
persze edzőt kell találni, miután
Frade szerződését nem hosszabbították meg.

Se látvány, se eredmény
Dávid Kornél, klubelnök:
„Nagy csalódás volt hazai pályán kiesni, és nem kerülni be a négy közé. Felesleges magyarázkodni, a csapatnak
minden nehézséggel együtt az elődöntőbe kellett volna jutnia. Sajnos az egész szezon hullámvasút volt, és nem
tudtunk a végén felül lenni, mert a középszakasztól kezdve nemhogy jobbak nem lettünk, de még a korábbi
erényeinket sem tudtuk felmutatni. Voltak szakmai problémák, persze az is biztos, hogy nagyon fiatal, rutintalan
csapattal kezdtük a szezont.”
Halm Rolland szakosztály-igazgató:
„Nagyon nehéz idény volt, amiben nemzetköz kihívás is várt ránk, az Európa Kupa. Ennek rendezőként megfeleltünk. Másik örömünk, hogy közben elkészült a szép új csarnokunk, ez óriási előrelépés a klub életében. Ami
a pályán történteket illeti, leginkább az nem tetszett, hogy az előző évektől, a hagyományainktól eltérően nem
játszottunk látványos kosárlabdát. Az is hagyomány Fehérváron, hogy az utánpótlásból minden évben jönnek fel
tehetséges fiatalok. Idén ez is elmaradt. Ha ezeket a hibákat kijavítjuk, visszatérhetünk arra az útra, amelyen
korábban járt a csapat.”

Gracias señor! Mielőtt bárki
félreértené, Carlos Frade felé
irányuló köszönetnyilvánításom nem ironikus, mellőz
minden gúnyt, mentes az „énelőremegmondtamhogysikertelenlesz” felhangoktól.
Tényleg gracias señor!
Gracias, mert a csapat ugyan
csak hatodik lett a bajnokságban, ugyan a légiósok kiválasztása (nekem) hagyott némi
kívánnivalót maga után,
ugyan nem lettünk bajnokok
és kupagyőztesek, de mégis
gracias.
Carlos Frade jött, látott,
nem győzött és most távozott. Valamit azonban mégis
hagyott itt nekünk. Ez pedig
a szemlélet, a profizmus, mely
ugyan most eredményekkel
nem párosult, de tanított,
oktatott minket, és nagyon
remélem, hogy a hazai edzőket
is. Lehet, sőt, így kellene
csinálni. A feladatra összpontosítani minden idegszállal.
A lehetőségeket nem csupán
maximálisan kimeríteni, de
újakat teremteni és azokat
is kiaknázni. A játékosoktól mindent, de mindent
megkövetelni és behajtani az
ésszerűség határain belül.
Mert Carlos Frade szerintem
ezeket megtette. Profin, talán
túl profin is. Az eredmények
elmaradtak (az EuroCup
szereplésért azért jár egy nagy
gratuláció!), ez pedig a történet végét jelentette. Carlos
Frade is hibázott, de valljuk
be, ki nem szokott? A hatodik
hely ellenére biztos vagyok abban, hogy a fehérvári szurkolókban mély nyomokat hagyott
a señor, a korai bajnoki búcsú
okozta csalódottság után pedig
biztosan szépülnek majd az
emlékek.
Szóval gracias señor! Gracias
az elmúlt egy évért, mely
sikertelensége ellenére is helyet
követel a fehérvári kosárlabda
történetében.
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Frizbire vadásztak az oroszlánok
németh zoltán

A Lionz 2012-ben alakult, a
kezdeti gyakorló évek után idén
már komoly eredményekkel
jelentkezett a fehérvári gárda. A
Beach Országos Bajnokság első
fordulójában, a népligeti Homok
Arénában hat csapat közül másodikak lettek a fehérváriak.
Koed kategóriában lettünk
ezüstérmesek, ez azt jelenti, hogy
vegyes fiú-lány csapatoknak kell a
pályán lenni, egyszerre legalább két
lánynak mindig játszani kell. Ezt
követően játszottunk a nagypályás
ultimate OB-n, itt egy futballpálya

Fotó: Kiss László

A strandok egyik kedvenc játékának
(verseny)sportos verziója, az ultimate
frisbee az Egyesült Államokból indult
hódító útjára. A hazánkban is egyre
népszerűbb sportág Fehérváron a
Lionz csapatának köszönhetően talált
otthonra, az Oroszlánok ráadásul
egyre markánsabban meresztgetik
körmeiket.

A fehérvári frizbisek a Köfém pályán és a Bregyóban gyakorolnak, tessék
bátran csatlakozni!

méretű játéktéren hét játékos alkot
egy csapatot. Ebben a műfajban
még van mit tanulnunk, a hatodik
helyet szereztük meg – árulta el
Misi Anett, a Lionz játékosa.
A fehérvári oroszlánokat jelenleg 15 játékos alkotja, de a csapat
mindenképpen szeretné bővíteni
létszámát.
Az edzések a Bregyóban és a
Köfém pályán zajlanak. Aki

szeretne hozzánk csatlakozni, bátran keressen minket a
csapat honlapján, a www.
fehervarfrizbi.hu oldalon
található elérhetőségeken. Ez egy
nagyszerű sport, komoly közösségépítő jelleggel, bátran ajánlom mindenkinek, aki szeretne jó
társaságban mozogni! – mondta
el Csányi Róbert, az oroszlánok egyik alapító tagja.

Im memoriam
Székelyhidi János
Életének 81. évében elhunyt
Székelyhidi János sportújságíró.
Szívbéli levél minden sportkedvelőtől és embertől:
Kedves János!
1963 bizony régen volt. Akkor
kezdted pályádat. Te magad még
azon kevesek közé tartoztál, akik
ismerték a kor futball-legendáit
is, Bognár Ferenctől Kű Lajosig.
Nem hozhatott zavarba, hogy
bárkinek megmondd bármely
játékos becenevét. Láttad és
értetted a Fésüs Irén vezette
röplabdás lányok szárnyalását, és
nem jöttél zavarba akkor sem ha
Sajni vagy éppenséggel Dávid
Kornél generációjának kosárlabdájáról kellett tudósítanod.
Tanúja voltál az öttusázók
sikereinek és mindenkor hiteles
maradtál.
Ezért érzett bizalmat irántad
és fogadott el valamennyi
újságolvasó.
Emlékedet megőrizzük!

Kapus is van, csatár is érkezik
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

A Városi Piac főbejáratánál egy 3,7 x 3,4 m-es,
két bejárattal rendelkező üzlet, továbbá a földszinten egy 10 m2-es,
egy 15 m2-es és egy
19 m2-es alapterületű
üzlet kiadó.

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

Holtszezon csak a jégen van, az irodában javában alakul a Sapa Fehérvár
AV19 kerete a következő szezonra.

Ilyenkor minden szurkoló a
személyi döntésekkel kapcsolatos
híreket várja leginkább. Milyen
erős lesz a következő csapat? S
mert a hokiban valóságos személyi kultusz övezi a kedvenceket,
az is lényeges, marad-e mindenki,
akit szeretni lehetett? Ideális, ha
a szakmai és „privát” vonal találkozik, és olyan hokis igazol vagy
marad Fehérváron, akiért minden

„minőségében” rajongani lehet.
Hetényi Zoltán alighanem ilyen,
úgyhogy remek hír a rajongóknak, hogy az EBEL idei középszakaszában és rájátszásában
parádézó kapus újabb szerződést
kötött a Volánnal. A stabilitást jelentő jó kapus tehát adva van a jó
csapathoz, mint ahogy a csatárok
között is igyekszik az együttes
értékeit megtartani a klubvezetés.
A légiós kontingensből három
támadó már ismert: Banham
mellett maradhat Sarauer, új
igazolásként az amerikai Brandon
Marino érkezik. A további tárgyalások folyamatban.

Fotó: Kiss László archív

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

somos zoltán

Érdeklődni lehet a piacfelügyelőség@varosgondnoksag.hu mail
címen, illetve a 70/456-6537-es
telefonszámon!
A kaput továbbra is Hetényi Zoltán őrzi

Utcai futóverseny
a „Környezetvédelmi Világnap”
alkalmából
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