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2011. óta az ügyfelek az Igazga-
tási Iroda szervezetébe tartozó 
Ügyfélszolgálati Irodán intézhetik 
ügyeiket. Ez az Ügyfélszolgálati 
Iroda a Kossuth utca 4. szám alatt 
található, ahol felkészült és empa-
tikus munkatársak dolgoznak, akik 
abban az esetben is felvilágosítják 
a hozzájuk forduló ügyfeleket az 
ügyintézés mikéntjéről, ha az adott 
kérdésben nem ők tudnak eljárni. 
Az Ügyfélszolgálati Iroda minden 
hétköznap reggel 8 órakor nyit, 
hétfőn és csütörtökön 16 óráig, 
szerdán 18 óráig, pénteken pedig 
12 óráig várják a fehérváriakat.  

Ráchegy–Búrtelep–Köfém, 
Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
December 1-jén, hétfőn 15 órától 
18 óráig tart fogadóórát a 14. számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője az Erzsébet utca 12. 
szám alatti irodában. Ráchegy, a 
KÖFÉM lakótelep, Búrtelep és 
Börgönd képviselője továbbra is 
minden hónap első hétfőjén tartja 
fogadóóráját.

Felsőváros
Földi Zoltán
December 4-én, csütörtökön 17 
órától 19 óráig tart képviselői foga-
dóórát a Királykút Emlékházban, 
amely a Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatt található.

Képviselői 
programok

Fejér megyei települések polgár-

mesterei találkoztak a múlt héten 

hétfőn a Csók István Képtárban. 

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár 

polgármestere és Molnár Krisztián, a 

Fejér Megyei Közgyűlés elnöke hívta 

meg a települések vezetőit, akik a 

Seuso-kiállítást is megtekintették.

Székesfehérvár polgármestere 
és a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte a meg-
hívott vendégeket a Csók 
István Képtárban. Az ese-
mény jelentősége abban áll, 
hogy a megyei önkormányzat 
feladatköre megváltozott, a 
településekkel való szorosabb 
együttműködés kialakítása a 
cél. A konszolidációt követően 
ugyanis a település- és terület-
fejlesztés a megye fő profilja. 
A területfejlesztési koncepciót 
is ennek keretében fogadták 
el, ami mind a 108 településre 

Új sorozatot indítunk a FehérVár maga-

zinban. A következő hetek írásaival ab-

ban szeretnénk olvasóink segítségére 

lenni, hogy könnyebben igazodjanak el 

a hivatali ügyintézés néha útvesztőnek 

tűnő rendjében. Elsőként Székesfehér-

vár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának szolgáltatásaival foglal-

kozunk. Ez alkalommal a Hatósági 

Főosztályhoz kapcsolódó ügyintézési 

lehetőségeket mutatjuk be.

Hat iroda tartozik a Hatósági 
Főosztályhoz – tudtuk meg Kin-
cses Zsolt Dávidtól, a főosztály 
vezetőjétől. A Várkörúton lévő 
Adóirodán történik a méltányos-
sági kérelmek és előlegmérséklési 
kérelmek elbírálása, az adóköte-
lezettség előírása valamint az adó 
megállapítása és kivetése.
Az Anyakönyvi és Vállalko-
zásigazgatási Irodán intézhető 
egyebek mellett a születések, há-
zasságok, halálesetek anyaköny-

Polgármesterek Fejér megyéért

Ügyintézés Székesfehérváron

heiter dávid tamás

stefkó krisztina

A polgármestereknek Nádorfi Gabriella régész tartott tárlatvezetést

Tavaly összesen több mint száznegyvenhétezer üggyel foglalkozott a Ható-
sági Főosztály – mondta el Kincses Zsolt Dávid, a főosztály vezetője

vezése, az állampolgársággal és 
honosítással kapcsolatos ügyek 
bonyolítása, de itt foglalkoznak 
a névváltoztatással, a telepen-
gedélyezéssel és a köztemetési 
ügyekkel is.
Az Építésigazgatási Iroda 
főként építési és használatba-
vételi engedélyekkel kapcso-
latos eljárásokat folytat, de az 

építkezések jogszerűségét is ők 
ellenőrzik, valamint a házszámo-
zásokkal kapcsolatos  ügyekkel is 
itt foglalkoznak.
Az Igazgatási Irodához tartozik 
például a birtokháborítással, a 
gyomnövények és a parlagfű 
elleni védekezéssel kapcsolatos 
ügyek intézése, de az ebösszeírást 
is ez az iroda bonyolítja.

A Környezetvédelmi Iroda 
felügyeli a Környezetvédelmi 
Programot, de példának okáért 
a talajvíz kutak építését is itt 
engedélyezik.
A Szociális ellátási és Gyer-
mekvédelmi Iroda foglalkozik 
minden olyan üggyel, amelyek 
a szociális és a gyermekvédelmi 
kérelmek csoportjába tartoznak. 
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megfogalmaz komplett fejlesz-
tési igényeket.
Ez volt az első sajtó előtt is nyil-
vános program, ahol Fejér megye 
székhelyének polgármestere és 
a megyei önkormányzat elnöke 
gratulált a megválasztott telepü-
lés-vezetőknek. Cser-Palkovics 
András az eseményen kiemelte, 
hogy Székesfehérvár akkor tud 

fejlődni, ha Fejér megye egésze 
is erősödik. Molnár Krisztián 
fontosnak nevezte, hogy a megye 
mind a 108 településével jó 
kapcsolat és szoros együttmű-
ködés alakuljon ki. A program 
keretében a beszélgetésen túl a 
meghívott vendégek megtekin-
tették a „Régészeti Pillanatképek” 
című és a Seuso-kiállítást. 
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Cser-Palkovics András polgármester szavai szerint a város stabil pénzügyi helyzetének, az 

adósságkonszolidációnak és a versenyképes ipar folyamatos növekedésének köszönhetően 

szűnhet meg a telekadó január 1-től  városunkban. Megtartva az építményadó-kedvez-

mény rendszerét – ami a kis és középvállalkozásokat segíti – egyedül ezen a területen 

várható olyan változás, ami egy szűk csoportnak adóemelést jelent. Nagyobb teher csak 

a 900 négyzetméter feletti kereskedelmi egységekre hárul majd, ami 42 adózót jelent 

városunkban. Székesfehérváron 2015-ben sem kell magánszemélynek helyi adót fizetnie. 

Eltörlik a telekadót, magánszemélynek 

továbbra sem kell helyi adót fizetnie 

városunkban. Bővülnek az óvodai 

férőhelyek, új térfigyelő kamerákat 

szerelnek fel, és fejlesztik a Talentum 

Református Általános Iskola informati-

kai rendszerét. Rendkívüli ülést tartott 

pénteken Székesfehérvár közgyűlése.

Magánszemélyeknek tovább-
ra sem kell helyi adót fizetni 
Székesfehérváron, sőt megszűnik 
a telekadó, és fenntartják az épít-
ményadó-kedvezmény rendszerét 
is. Többek között erről is döntöt-
tek a rendkívüli közgyűlésen.
Első napirendi pontként arról 
született döntés, hogy fejlesztik a 
Talentum Református Általános 
Iskola informatikai rendszerét, 
közel kétmillió forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesül 
az intézmény.
Két csoportszobát alakítanak ki 
a Maroshegyi Óvodában, ennek 

Megszűnik a telekadó
heiter dávid tamás

Egyhangú döntéssel fogadták el a telekadó megszüntetését a rendkívüli közgyűlésen

Székesfehérvár csatlakozott az Országos Hul-

ladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) közre-

működésében megrendezésre kerülő Európai 

Hulladékcsökkentési Hét akcióhoz, amit 2014. 

november 22. és 30. között rendeznek.

A hét célja az idén a keletkezett 
élelmiszer-hulladék mennyiségének 
a csökkentése. Egy fejlett országban 
– ide tartozik Magyarország is – 
átlagosan egy fő napi egy kilogramm 
hulladékot termel. Ez három és fél 
millió tonna lakossági hulladékot 
jelent évente Magyarországon. Ennek 
a hulladéknak egyharmada lebomló 
szerves anyag, ami éves szinten egymil-
lió-százhatvanezer tonna. Szelektálás 
nélkül ennyi hulladékkal terheljük 
évente – mondhatni, feleslegesen – a 
hulladéklerakóinkat, Földünket. Kis 
odafigyeléssel, környezettudatosabb 
gondolkodással és viselkedéssel sokat 
javíthatunk a helyzeten. A tudatosan 
megtervezett vásárlásokkal és az élel-
miszer maradékok különböző módo-
kon történő felhasználásával jelentősen 

Biztos, hogy szemét?
nagy zoltán péter

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

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

.

csökkenthetjük a környezetünkre ne-
hezedő terheket. Példát mutathatunk 
a környezettudatos viselkedésre. Egy 
fenntarthatóbb város kialakításában 
segédkezhet minden fehérvári.
A város honlapján (www.
szekesfehervar.hu) az akcióhét minden 
napján megjelenik egy, a témához 
kapcsolódó tájékoztató, figyelemfelhívó 
cikk otthon is könnyen alkalmazható 
praktikákról, melyek nemcsak a kör-
nyezetünket védik, hanem a pénztár-
cánkat is kímélik. A héten sor kerül 
receptgyűjtésre, melyből ingyenesen 
elérhető receptfüzet készül, illetve egy 
keresztrejtvény helyes megfejtésével 
környezetbarát bevásárlótáskát is lehet 
nyerni. Előadás is lesz a komposztálás 
műveletéről a Gaja Környezetvédő 
Egyesület elnökétől, Varga Gábortól. 
Az előadáson való részvétel ingyenes, 
azonban előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Jelentkezni a vadas.timea@pmhiv.
szekesfehervar.hu e-mail-címen lehet. 
Az előadás december 2-án 11 órakor 
kezdődik. A regisztrált résztvevők 
e-mailen kapnak később tájékoztatást 
az előadás helyéről.
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köszönhetően ötven férőhely-
lyel bővül az intézmény. Döntés 
született arról is, hogy az Óvoda 
utcában kialakított téren térfi-
gyelő kamerákat helyeznek el. 
Fellebbezésekről, közbeszerzési 
eljárásokról, elsősorban technikai 
jellegű kérdésekről zárt ülésen 
döntöttek. Pályázatokat írtak ki 
önkormányzati bérlakások bérbe 

adására illetve eladására vonatko-
zóan. Az érintett ingatlanoknak 

a Városfejlesztési Kft. honlapján 
lehet utánanézni.



4 KULTÚRAFEHÉRVÁR 2014. november 24.
A  H E T I L A P

Programok 

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Rejtélyek nyomában
A Seuso-kincs Székesfehérváron 
című kiállításhoz kapcsolódóan 
„IV. századi kincsleletek a Római 
Birodalomban” címmel tart előadást 
Nádorfi Gabriella régész. Az ese-
ménynek november 28-án 17 órától 
a Fő utcai rendház épületének 
előadóterme ad otthont.

Irodalmi est
November 28-án 18 órakor 
folytatódik „A Parnasszus kortárs 
apostolai” című irodalmiest-sorozat. 
Takács Tamás irodalmár vendégei: 
Szentmártoni János költő, író, 
a Magyar Írószövetség elnöke, 
Bobory Zoltán költő, író valamint 
a Furcsa Vendég Zenekar. Az 
esemény helyszíne a Szent István 
Művelődési Ház.

Adventi mese
November 30-án 16 órakor mesét 
mondanak a Fehérvári Kézműves 
Egyesület tagjai a Püspöki Palota 
adventi udvarában.

A Malom utcai kórustalálko-
zón az Alba Regia Vegyeskar, 
a Vox Mirabilis Kamarakórus, 
a Musicolore Énekegyüttes, a 
Bástya Kamarakórus, az Ars 
Musica Zenebarátok Egyesülete 
és az Alcoa-Köfém nyugdíjas 
férfikórusa bizonyította, igenis 
lehet igényes kórustörténeteket 
elmesélni hangban. Kodály Zol-
tán úgy fogalmazott erről, hogy 
jó együtt énekelni, jó együtt 
lenni és jó megfejteni azokat a 
dallamokat, amelyeket a későb-
biekben elfelejthetnénk. Kneifel 

Kodály Zoltán nyomában

Akadálymentesített színházi 

előadást szervez a Más Fogyatékos 

Gyermekekért Alapítvány és a Fejér 

Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház társadalmi érzékenyí-

tés és szemléletformálás céljából 

Székesfehérváron, a Vörösmarty 

Színházban a fogyatékossággal élő 

emberek világnapján, december 

3-án. 

Az ENSZ december 3-át  a 
fogyatékos emberek világnapjává 
nyilvánította 1992-ben, hogy 
felhívja a figyelmet a baleset, 
betegség vagy katasztrófa 
következtében fogyatékossá 
váltak problémáira. Székesfehér-
váron immár hagyományosnak 
mondható, hogy a Más Fogya-
tékos Gyermekekért Alapítvány 
kulturális programmal készül a 
világnapra. Idén első alkalommal 
komplex akadálymentesített 
színházi előadásra invitálnak 
mindenkit. A pillangók sza-
badok című darab mindenki 

A pillangók szabadok

Kodály-templom a Malom utcában

vakler lajos

számára hozzáférhető előadása 
különleges élményt kínál. A 
darab Don, egy húszéves vak 
fiatalember története, aki a 
mindent megadó anyai szere-
tet elől menekül el otthonról, 
hogy bebizonyítsa, képes a saját 
lábán megállni. A mű bővelke-
dik fordulatos jelenetekben és 
szellemes párbeszédekben, így 
elcsattan számos, a vaksággal 
kapcsolatos poén is. A darabot 

korábban a Thália Színházban, 
az elmúlt évadban pedig az egri 
Gárdonyi Géza Színházban 
tűzték műsorra nagy sikerrel. A 
darabot Szarka János rendezi. 
A program védnöke Cser-Pal-
kovics András, Székesfehérvár 
polgármestere és Spányi Antal 
megyés püspök, a rendezvény 
támogatója Székesfehérvár 
Önkormányzata és a Vörösmarty 
Színház.

Komplex akadálymentes előadás

A program Magyarországon példaértékű. Legfőbb értéke egy komplex 
akadálymentesített színházi előadás megvalósítása. Mozgássérül-
teknek hely biztosítása, hallássérülteknek jelnyelvi tolmács, enyhe 
értelmi fogyatékossággal illetve autizmussal élőknek könnyen 
érthető összefoglaló a cselekményről, látássérülteknek narráció és 
színpadbejárás. 

Tudjon meg még többet a programról november 25-én 19 óra 45 perc-
től a Fehérvár Televízió Paletta kulturális magazinjából!

Tipp

Imre, aki családi kötődései okán 
is a fehérvári kórusmuzsika 
egyik atyja, így fogalmazott: 
„Minden egyes olyan találko-
zó ünnep számunkra, amelyik 
segíti a kórusok fennmaradását 
és megalapozza a kórusmuzsi-
ka jövőjét. Kórusban énekelni 
ugyanis csak felemelt fejjel lehet. 
Ezt Székesfehérváron hét kórus 
is bizonyította ezen a találko-
zón. Soha nem az számít, kik 
és milyen körülmények között 
építették fel programjukat, 
sokkal inkább az a fontos, hogy 
a kórusok továbbviszik Kodály 
Zoltán szellemét.”
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Advent első hétvégéjén ismét 

önkéntes jelentkezők olvashatják fel 

az Újszövetséget a Vörösmarty Színház 

nagyszínpadán: november 29-én 23 

órakor indul a III. Újszövetség Maraton. 

„Az újszövetségnél jobb tanítót 
nem találtam. Az élet könyvét, 
mint tanítást érdemes forgatni, 
amiben felnőtt fejjel  és gyerek-
fejjel egyaránt tartalmas választ 
kaphatunk arra a kérdésre, hogyan 
kell gazdagon, értelmesen és tar-
talmasan eltölteni azt az időt, ami 
itt számunkra a földön adatik.” - 
mondta Szikora János az Újszö-
vetségről. A Vörösmarty Színház 
igazgatójának fejében évekkel 
ezelőtt, még Szolnokon született 
meg a gondolat, milyen érdekes 
lenne a Bibliát egy színházi tér-
ben közösen felolvasni: „Szolnok 
erre nem volt alkalmas terep, ezért 
akkoriban az ötletet el is raktam 
magamban. Aztán amikor itt teret 

III. Újszövetség Maraton a színházban 

„Ha az Újszövetség Maraton családi hagyománnyá változik, az a legszebb 
álmainkat is megvalósítja. Márpedig úgy néz ki, ez történik!”

szabó miklós bence

kaptam Fehérváron, rögtön az első 
évben azt gondoltam, hogy igen, 
ez az a város, ahol ezt ki lehetne 
próbálni. Persze akkor még nem 
tudtam, mi lesz a reakció.”
A reakció pedig minden vá-
rakozását felülmúlta. Az első 
Újszövetség Maratonon 140-en, 
míg a másodikon 240-en olvas-

ták a Bibliát, és várhatóan idén 
is kétszáz felett lesz a résztvevő 
önkéntesek száma, akik két 
Bibliából, a katolikusból és a 
protestánsból olvasnak majd fel.
Szikora János szerint úgy tűnik, 
sikerült családokat összeho-
zó hagyományt teremteni a 
karácsonyi ráhangolódást segítő 

programmal: „Az egyházak kép-
viselőivel beszélgettünk a minap, és 
a véleményüket kérdeztem, hogyan 
látják a program jövőjét. Minden-
ki nagyon bizakodó volt, de volt 
egy érdekes mozzanat, méghozzá 
az - amit a kezdetekkor senki 
sem gondolt - hogy a programra 
párok érkeznek, még inkább pedig 
családok, ez pedig egy végtelenül 
fontos dolog, hiszen ha a család 
olvassa az Újszövetséget - ami 
gyakorlatilag foglalata azoknak az 
élettörvényeknek, amiknek mezs-
gyéjén érdemes élni - az végtelenül 
tartalmas és fontos!”
A felolvasásra továbbra is lehet 
jelentkezni, személyesen, a szín-
ház előcsarnokában. A jelentke-
zők kiválaszthatják a felolvasás 
időpontját, a bibliarészletet, és 
azt is, hogy öt vagy tíz percig 
szeretnének olvasni. A színház 
honlapján bárki figyelemmel 
kísérheti, hogy mely időpontok 
szabadok még, illetve mely idő-
pontokban kik a felolvasók.  

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a



6 KÖZÉLET 2014. november 24.FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

A felajánlások nagy része az akció utolsó napjaiban érkezett. Az adományo-
kat a héten eljuttatják a rászorulóknak.

látrányi viktória

 Erzsébet rózsái az Öreghegyen

csabai dorina

Modernizálás pályázati pénzből

Az Alba Volán Zrt. fejlesz-
téseinek köszönhetően az 
utazóközönség már a gyakor-
latban is érezheti a modern 
kor igényeit kielégítő szolgál-
tatásokat. A 2011-ben induló 
projekt eredményeképpen az 
elektronikus forgalomirányítás 
megvalósulása mellett hatéko-

Immár harmadik alkalommal szervez-

te meg az Öreghegyi Közösségi Ház a 

Szent Erzsébet-napi adománygyűjtő 

akciót. A jótékony felajánlásokat 

november 20-ig fogadták az intéz-

ményben. Sokakat sikerült megszólí-

tani, az egész közösség megmozdult 

a jótékony cél érdekében. Hiszen 

ami az egyik háztartásban felesle-

gessé vált, azt egy másik családban 

nagy örömmel fogadják. Elég, ha az 

ember összeszedi a család számára 

feleslegessé vált holmikat, és másnak 

odaajándékozza.

Rengeteg hasznos holmi érke-
zett az Öreghegyi Közösségi 
Házba, ahol az elmúlt hetek-
ben szépen sorakoztak egymás 

 Príma Díj 2014 

Demján Sándor, a Vállalkozók Orszá-

gos Szövetségének elnöke 2003-ban 

alapította a Príma Primissima Díjat, 

amit a kultúra, a közélet kiemelkedő 

személyiségei érdemelhetnek ki.

Kilenc esztendeje a jeles napon 
megyénként is átadják az 
elismerést. Fejér megyében is 
már a kilencedik alkalommal 
rendezték meg a díjátadó ün-
nepséget. Ez évben 226 jelöltből 
választották ki azt a tízet, akik 
saját területükön kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak.
Varga István, a VOSZ Fejér me-
gyei elnöke elmondta, rendkívül 
fontos, hogy visszajelzést kap-
hassanak azok, akik választott 

vakler lajos hivatásukban esztendőről-esz-
tendőre kimagasló eredményeket 
érnek el, s ezzel kiérdemlik kör-
nyezetük elismerését is. Brájer 
Éva, Székesfehérvár alpolgár-
mestere hangsúlyozta, egy ilyen 
ünnep azért érdemel figyelmet, 
mert a jövőt szolgáló teljesítmé-
nyek bizalmat keltenek.
Az idei évben a három fődíjat 
Vakler Anna zenepedagógus, 
Sáringer Károly újságíró és dr. 
Kiran P. Gayor gyermekorvos 
vehette át.
A közönségdíjat 2014-ben 
Mészáros János Elek daléne-
kes és a Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola 
nyerte el. Elismerésben részesült 
kollégánk, a Vörösmarty Rádió 
műsorvezetője, Sasvári Csilla is.

nyabbá vált a helyi és helyközi 
közlekedés összehangolása és 
az utasok kényelmesebben, 
biztonságosabban juthatnak el 
úti céljukhoz.  A KDOP 4-2-
3-09-2010-0010 jelű pályázat 
keretében összesen közel 
háromszázmillió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
el az Alba Volán a közösségi 
közlekedés fejlesztésére.
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mellett a zsákok és a dobozok. 
Rengetegen csatlakoztak 
az intézmény felhívásához, 
amellyel a rászorulók ünnepét 
is örömtelibbé varázsolhatták. 
Mondhatni az egész közösség 
megmozdult. A Szent Erzsé-
bet-napi jótékonysági akció 
három évvel ezelőtt indult. 
Idén a Szegényeket Támogató 
Alapítványnak nyújtottak tá-
mogatást. Voltak, akik felnőtt- 
és gyermekruhákat, cipőket, 
ágyneműket vittek a Fanta-
villába. Érkeztek a háztar-
tásban használatos eszközök, 
könyvek, játékok és sportszerek 
is a felhívásra. Öröm volt látni, 
ahogy megteltek az intéz-
mény folyosói dobozokkal és 
zsákokkal.
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Székesfehérvár mellett nyolc 

városban került megrendezésre a 

Fiatal Vállalkozók Hete. A központi 

téma idén a fenntartható gazdasági 

fejlődés volt.

A Magyarországon és világszer-
te 155 országban megrendezésre 
kerülő programsorozat azokat 
a 18 és 40 év közötti fiatalokat 

leffelholcz marietta és nagy zoltán péter

Jobbá tenni a világot, fiatalon, vállalkozva
szólítja meg, akik tudásukat és 
tehetségüket vállalkozás kere-
tében szeretnék kamatoztatni. 
A tapasztalat azt mutatja, egyre 
több fiatal indít saját vállalko-
zást, hiszen az uniós pályázati 
lehetőségek ezt lehetővé teszik. 
„A fiatalok képesek az innováci-
óban részt venni, és számítanak 
is rájuk, hiszen az uniós források 
jelentős része a 2014-2020 
közötti időszakban gazdaság-

fejlesztésre használható forrás. 
Ezen belül ezermilliárd forint 
áll majd rendelkezésre inno-
vációra és kutatás-fejlesztésre, 
vagyis kellenek a fiatal vállalko-
zók – fogalmazott Cser-Palko-
vics András polgármester.
Az előadások, prezentációk, 
kerekasztal-beszélgetések 
és workshopok során első 
kézből kapott, máshol nem 
hozzáférhető információhoz 

juthattak a résztvevők. Bu-
dapesten kívül Debrecenben, 
Győrben, Miskolcon, Pécsen, 
Szegeden, Székesfehérváron 
és Szekszárdon foglalkoztak 
a hét keretében a gazdasági 
utánpótlás-nevelés központi 
kérdéseivel, mint a vállalkozás-
ösztönzés, mentorálás, tovább-
képzés, önfoglalkoztatás vagy a 
munkanélküli fiatalok számának 
csökkentése.

Rajnai Richárd
A 2012-es év fiatal vállalkozója, a Fiatal 

Vállalkozók Országos Szövetségének 

(FIVOSZ) nagykövete, aki kötelekkel és 

hálókkal foglalkozik, főleg munkavédel-

mi és sport területekre gyárt.

A nagykövet feladata, hogy inspi-
ráljon másokat arra, hogy legyenek 
fiatalok és vállalkozzanak. Ez ter-
mészetesen külföldi feladatvállalá-
sokat is jelent, ahol ismerkedem és 
kapcsolatokat kötök.
Ha példaképről beszélhetek, akkor 
Henry Ford jut eszembe, aki 
felépített egy olyan „éppen időben” 
rendszert, amiben akkor érkeztek a 
dolgok, amikor kellett, alkalmazta 
a futószalagos termelést, egysze-
rűsítette a munkameneteket, és az 
alkalmazottjait úgy becsülte meg, 
aminek híre ment a világban. Én 
is koncentrálok, hogy a vállalkozá-
somban megérezhesse mindenki a 
boldog család érzését. A termelés-
irányítóm munkaköri leírásában 
benne van, hogyan beszéljen az 
alkalmazottakkal, milyen légkört 
teremtsen és tartson fenn.
Én egyedül kezdtem öt évvel 
ezelőtt, amikor a kezemmel csinál-
tam a hálókat, a köteleket. Akkor, 
amikor az első tárgyalásra mentem 
babaarccal, egy konténerirodában 

fogadott a tárgyalópartner, aki 
azt kérdezte, mikor jön a másik 
fél. Ilyen indulóhelyzetben olyan 
szakmai nívón kellett tárgyalnom, 
hogy gyorsan elérhessem a nulla 
szintet.

Grósz Ákos
A FIVOSZ Fejér megyei elnöke, 

régióvezető

Jó csapattal álltunk fel, és a 
FIVOSZ budapesti központja 
is sokat segített a programok 
megszervezésében. A szerve-
zetünk is viseli a vállalkozói 
attitűdöket, ami arról szól, 
hogy lássuk előre, hova akarunk 
eljutni, mit akarunk elérni, mik 
az álmaink, mik a céljaink! A 
FIVOSZ fiatal tagjai bátrak, 
mernek nyitni a világ felé. 
Tudom, hogy az első lépés a 
legnehezebb, lehet, hogy éppen 
egy ilyen rendezvényre kell 
eljönnie annak, aki szeretne 
vállalkozni. Decemberben tart-
juk az évzárót, ahova minden 
fiatalt várunk, ott kaphatnak 
segítő impulzust! Én egyetlen 
fillér nélkül, sőt, adósságokkal 
kezdtem, de ha valaki képes a 
nehéz időket humorral, jókedv-
vel átvészelni, akkor már félig 
vállalkozó is!

Bonda Andrea
Közép-Dunántúli Regionális Innováci-

ós Ügynökség (KDRIU)

Az európai fogadó vállalkozások 
rendkívül pozitív visszajelzést 
adnak a magyar vállalkozókról, 
mert motiváltak, erősek és elhi-
vatottak. Éppen emiatt minket is 
sokan megkeresnek Európából, 
hogy van-e fiatal vállalkozó, aki 
utazna. Emiatt büszkék lehetünk 
vállalkozóinkra. Az a fiatal, aki 
belevágna, először gondolja át 
alaposan, mit is szeretne, majd 
vesse azt papírra üzleti terv for-
májában, aztán jöjjön el hozzánk 
a Seregélyesi úti Vállalkozói 
Központba!

Andruska Andrea
Fotósiskolai vállalkozó, másodállás-

ban amatőrfotó-oktató

Mivel nincsen vidéken hobbi-
fotós iskola, elindítottam egyet 

Székesfehérváron. Olyan jól 
sikerült, hogy már csoportok 
jönnek tanulni. A három minő-
ségű tanfolyamból az alaptan-
folyamot oktatom, amire nagy 
igény van. Ez azt jelenti, hogy 
megtanulják az emberek kezelni 
a fényképezőjüket, a fények 
használatát, a képek kompo-
nálását és az utómunkálatokat, 
hogy aztán a családnak képeket 
készíthessenek.

Farnady Judit
a Civil Centrum ügyvezető–szervezet-

fejlesztője

Civilként van egy szolgálta-
tásunk, ami nőket segít vissza 
a munkaerőpiacra, köztük a 
fiatal vállalkozókat is. Karsai 
Béla vállalkozó olyan előadást 
tartott, amiben a nyereségszá-
mításokkal foglalkozott. Ezt 
próbáltam én a civil szférára 
átültetni, hogy hogyan mérhet-
jük a társadalmi hasznot. Az 
előadások, amiket hallottam, 
nagyon inspirálóak voltak. Az 
egyik vállalkozó például azt 
mondta, én nem kötelet gyár-
tok, hanem a világot próbálom 
jobbá tenni. Ezek a fiatal vál-
lalkozók mind hitelesek voltak 
a szememben.
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az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Jó volt a hangulat a gyermekotthonok nyílt napján

Székesfehérvár is csatlakozott 

a világméretű Movember, az 

egészségük védelméért bajuszt 

növesztők mozgalmához. A 

kezdeményezés részeként három 

urológus szakorvos részvételével 

november 29-én, szombaton 8 

és 13 óra között férfiak részére 

szerveznek szűrőnapot. Minderről 

Östör Annamária számolt be. Az 

egészségügyi és sporttanácsnok 

azt is kiemelte, a város egész-

ségfejlesztési tervében évek 

óta nagy figyelmet szentelnek a 

férfiak egészségvédelmére, rend-

szeresek a mostanihoz hasonló 

szűrőnapok.

„A család is szeretne gondos-
kodni a férf iakról, ezt sugallja 
a szombati szűrőnap helyszín-
választása is, hiszen a prog-
ramnak a Várkörúton található  
Család- és Nővédelmi Központ 
ad otthont.” – emelte ki Östör 
Annamária. Három szakorvos 
várja majd előzetes bejelent-

Idén is megszervezték a Fejér 

Megyei Gyermekvédelmi Napokat, 

immár nyolcadik alkalommal. 

A rendezvénysorozat november 

18-tól 21-ig tartott. Fő célja a 

társadalmi környezet érzékenyítése 

a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek iránt. Gyerekprogra-

mok, szakmai előadások is helyet 

kaptak a programban, valamint a 

nyílt napon lehetőség nyílt bepil-

lantást nyerni a gyermekotthonok 

mindennapjaiba.

A többnapos rendezvény a 
nevelőszülők ünneplésével 
kezdődött. A nevelőszülők 
saját otthonukban gyakran 
évekig sajátjukként nevelik 
a rájuk bízott gyerekeket. 
Feladatuk nevelni, gondozni 
őket, ha kell, speciális oktatást 
biztosítani számukra, hogy a 
későbbiekben gondoskodni 
tudjanak saját életvezetésük-

Gyermekvédelmi Napok Fehérváron

Férfi szűrőnap 
novemberben

szabó petra

kezés alapján prosztataszűrés-
re azokat az ötven év feletti 
férfiakat, akik eddig nem vet-
tek részt szűrővizsgálatokon, 
vagy az utolsó részvételük óta 
eltelt legalább két-három év. 
Várják a negyvenedik évüket 
betöltött férfiakat is, akiknek 
családjában előfordult prosz-
tata-daganat vagy bármilyen 
prosztatamegbetegedés. 
„Évről-évre egyre biztatóbbak 
az eredmények a prosztata-
rák visszaszorítása terén. Az 
ujjbegyből nyert vérből meg 
lehet ugyan állapítani a PSH-
értéket, de ez valójában csak 
tájékoztató vizsgálat lehet. 
Diagnosztikai pontossággal 
az elváltozásokat megállapí-
tani kizárólag f izikális illetve 
ultrahangos vizsgálattal lehet.” 
– mondta el Dr. Hermann 
János urológus főorvos.
A helyszínen ingyenes vércu-
kor- és koleszterinszint- vala-
mint vérnyomásmérés is lesz. 

ről. Mindez huszonnégy órás 
szolgálatot igényel. Az ünnep-
ségen sor került az Elfogadás 
díja átadására is.
A délután már a gyerekeké 
volt, a Videoton Oktatási 
Központban a Gyermekvédel-
mi Vándorkupáért küzdöttek a 

résztvevők, a verseny a bicskei 
csapat győzelmével zárult. 
Ezt követően szakmai nappal 
folytatódott a Gyermekvédel-
mi Napok programsorozata a 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dísztermében. A támogatók 
és a szakemberek elismerése 

után szakmai előadásokat 
hallgattak a résztvevők.
A Gyermekvédelmi Napok 
programsorozata november 
20-án a támogatók napjá-
val folytatódott a Köfém 
Oktatási és Közművelődési 
Központban. Vargha Tamás, 
Mátrahalmi Tibor és Deresné 
Tanárki Mária köszöntője 
és az elismerések átadása 
után a Fejér Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ gyer-
mekei készültek műsorral a 
támogatók köszöntésére. A 
Gyermekvédelmi Napok zá-
róakkordja az a nyílt nap volt, 
melyen részt vettek a megyei 
gyermekvédelmi szakellátási 
intézmények. A dégi, elő-
szállási, lepsényi, martonvá-
sári, mezőfalvi, sárbogárdi és 
fehérvári intézmények kapui 
egész nap nyitva álltak azok 
előtt, akik kíváncsiak voltak a 
gyermekotthonok, lakásottho-
nok életére.
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A szív-és érrendszeri betegségek leghatásosabb 
kezelése a megelőzés

A WHO adatai szerint az utóbbi évtizedekben a fej-

lett országokban a szív- és érrendszeri betegségek 

állnak a halálozási statisztikák élén. Az ezredfor-

duló utáni években a világon évente mintegy ti-

zenhétmillió ember halt meg ilyen betegségekben. 

De mi is az a kardiometabolikus szindróma? Erről 

kérdeztük Dr. Reiber Istvánt, a Fejér Megyei Szent 

György Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatóját, 

lipidológust.

A kardiometabolikus szindróma lényege, 
hogy a fokozott hasi zsírszaporulat követ-
keztében előbb-utóbb fellép a szénhidrát-
anyagcsere zavara, a zsíranyagcsere zavara és 
a magas vérnyomás. Ezek hatásaként a test 
érrendszerének különböző pontjain kialakul-
nak azok az elváltozások, amelyek következ-
ményeként felléphet a szívizomelhalás, az 
agyi keringési zavar vagy a végtagok, a vese, 
a szem érbetegsége. A baj nem jár egyedül, 
tehát ha valakinél magasabb vércukrot, ko-
leszterint, vérnyomást mérünk, akkor keresni 
kell a többi eltérést is.
Mi lehet a megoldás? Milyen vizsgálatokkal 
lehet kimutatni ezeket a betegségeket?
A szív-és érrendszeri betegségek, az 
elhízás, a cukorbetegség, a magas-vérnyo-

Mozdulj!

más leghatásosabb kezelése a megelőzés! 
Gyermekkortól kell figyelni étkezésünkre, 
a rendszeres mozgásra.  Mérjük és figyeljük 
a haskörfogatot! A felnőtt nőknél 88 cm , 
a férfiaknál 102 cm alatti adat tekinthető 
ideálisnak, az még nem utal hasban felsza-
porodott kóros zsírtömegre. A kialakult 
érbetegségeket ultrahanggal, számítógépes 
röntgentechnikákkal mutathatjuk ki, de 

ezek már súlyos és késői elváltozásokra 
utalnak.
Hová fordulhatnak segítségért az érintettek, 
vagy azok, akik szeretnének képet kapni 
állapotukról?
A megelőzések, az állapotfelmérések 
helyszíne az alapellátás kell, hogy legyen, a 
háziorvosoknak rendelkezésükre áll min-
den szükséges eszköz. Ha valakinél már 
valamilyen betegség adott, és azt szakorvos 
által kontrollálni kell, a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktatókórház szakrende-
lői a rendelkezésére állnak. A kardiológiai, 
diabetológiai vagy éppen a lipidológiai 
szakrendeléseken olyan szakemberekkel 
találkozhatnak, akik igyekeznek a beteg 
összetett rizikóállapotán segíteni, elsősorban 
azt mérsékelni, hogy megelőzhető lehessen 
az első vagy adott esetben az újabb érkataszt-
rófa. Az országban elsők között hoztuk létre 
kórházunkban ezt a fajta kardiometabolikus 
szakrendelést, amit a jövőben bővíteni sze-
retnénk. Lehetőséget szeretnénk biztosítani 
intézményünkben a súlyproblémával küszkö-
dők nem kis csoportjának, hogy kontrollált 
körülmények között elindulhassanak az 
egészséget jelentő súlycsökkentés rögös útján. 
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Horoszkóp
november 24. – november 30.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Látja Ön jól, melyek azok a pontok, melyekre ráfér-
ne egy kis helyreigazítás, viszont ebben az esetben 
úgy cselekszik jól, ha nem ad hangot kritikájának 
vagy a véleményének. Az otthona körül akadhat 
némi tennivalója.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Egy elképzelésének kivitelezéséhez szövetségeseket, 
támogatókat talál. Ügyeljen az öltözetére! Válogassa 
ki gondosan a kiegészítőket. Az ízléses megjelenés 
fokozza az Ön kisugárzását, szépségét.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A hét elején szembesülnie kell egy kellemetlen 
helyzettel. Azzal, hogy amennyiben a közelmúltban 
kölcsönadott egy személynek, ő nem hajlandó azt 
visszaadni Önnek. Tegyen róla, hogy visszakapja 
azt, ami az Öné!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Úgy érezheti, hogy most nagy szüksége lenne 
egy kis pezsgésre, testi-lelki felfrissülésre, egy kis 
újdonságra. Kitartó munkájának gyümölcse lassan 
kezd beérni. Azonban egyes ötletei hosszú távon 
realizálódnak teljesen.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Nem baj, ha kissé infantilis, élvezze ennek az 
időszaknak az örömeit. Amennyiben még mindig 
megvan azzal a személlyel a kapcsolata, aki folyton 
kínos helyzeteket teremt Önnek, itt az ideje, 
hogy útilaput adjon neki higgadtan, de határozott 
fellépéssel.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Most koncentráljon a pénzügyeire! Minden mást 
másodlagos pozícióba helyezhet az életében, a 
magánéleti problémáit is, ha van, most tegye egy 
kicsit félre. Meghatározó lesz a későbbiekre nézve 
minden pénzügyeit érintő döntése.

Talán kevesen vagyunk tisztában 

azzal, hogy családi konfliktushely-

zetekben, céges vagy egyéb vitás 

ügyekben nemcsak a bírósághoz 

fordulhatunk. Létezik egy ma még 

kevésbé ismert szakma, melynek 

művelőit bármikor felkereshetjük, ha 

elakadunk. A mediátorok közremű-

ködésével a peres ügyek nagy része 

lerövidíthető, de segítségükkel akár 

elkerülhető is lehet, hogy hosszas 

bírósági tárgyalásokra kerüljön sor. 

Csehóné Szilasi Rita ügyvéd-mediátor 

ebben próbál segíteni azoknak, akik 

szeretnék vitás helyzetüket mielőbb 

békésen rendezni.

Pontosan mivel foglalkozik egy 
mediátor?
A mediátor mindig arra vállalko-
zik, hogy egy vitás helyzetet talán 
egy kicsit a hagyományos eszkö-
zöktől eltérően, alternatív módon 
rendezzen. Az emberek nagyon 
sokféle feszültségben és konflik-
tusban élnek, sokszor segítségre 
van szükségük, hogy a kialakult 
viszályokat valamilyen módon 
rendezni tudják. A közvetítő 
egy kívülálló harmadik fél, aki 
elfogulatlanul tudja a felmerülő 
problémákat vizsgálni. Segíteni 
kell a vitában állókat abban, hogy 
egyezségre jussanak.
Válási és egyéb peres ügyeknél alkal-
mazzák leginkább a mediátorokat. 
Jogi helyzetekről van tehát itt szó?
Részben igen, de viták nem min-
dig csak perben lehetnek, hiszen 
adódhatnak egyszerűen kap-
csolati problémák is két ember 
között. Olyankor is szükség lehet 
közvetítőre, amikor csak valami 
elakadt egy kapcsolatban. Tehát 
mediációnak hívjuk azt is, amikor 
egy párkapcsolatot próbálunk 
rendbe tenni, amikor még szó 
sincs a házasság felbontásáról, 
de érzik a benne élő felek, hogy 
valami nem úgy működik, mint 
hajdanán. Sokféle kapcsolatot 
lehet mediálni, de a legismertebb 

Segítség vitás helyzetekben - a mediátor
az oldalpárt

szerkesztette:

schéda szilvia
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Ezen a héten legyen óvatos az újdonsült ismerő-
seivel! Váratlan kiadásokkal szembesülhet a hét 
közepén. Azonban pánikra semmi ok, ugyanis ezzel 
egy időben a kiadásait meghaladó váratlan bevételre 
számíthat a hét vége felé.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Amennyiben nagyobb értéket érintő pénzügyi 
döntésre, karrierjében változtatásra vagy otthon-
változtatásra készül, semmi szín alatt ne tervezze 
csütörtökre! Ugyanis önnek ez a nap kedvezőtlen 
hatású lenne.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ha el szeretne költözni a jelenlegi lakhelyéről, 
még várni kell egy kis időt. A munkahelyén 
egy kicsit feltornyosulhatnak a teendői. Lehet, 
hogy túlórával oldja meg, hogy időben utolérje 
magát.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Rég várt változások kapui nyílnak meg most Ön 
előtt. Érdemes hosszú távra is gondolkodnia. Az idő 
pénz, érték, és ez járjon most a fejében még akkor 
is, ha ez mostanig nem játszott fontos szerepet az 
életében.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Új erők ébredeznek, melyek erősítik Önt az életé-
ben bekövetkező változások kedvező irányba való 
terelésében. Ez a szokatlan plusz energia kiválthat 
Önben némi átmeneti feszültséget. Ne keresse a 
forrását, nincs baj!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Nagyon ügyelnie kell a közúti forgalomban ezen 
a héten! A közeli rokonaival erősítheti, javíthatja a 
kapcsolatait, ha meghívja valamelyik este őket egy 
könnyed vacsorára.

Segítség vitás helyzetekben - a mediátor
Egy folyamatról beszélnék in-
kább. Először felkeres valamelyik 
fél, feltárja az esetet és megol-
dást keres. Nagyon sok esetben 
az első percek után az derül ki, 
hogy a vitában állók már rég 
nem beszélnek egymással. Ezt 
követően megkeresem a másik 
felet is, és ha mindkettőjükben 
megvan erre a szándék, akkor 
először külön-külön kerül sor a 
beszélgetésre. Sokszor csak meg-
hallgatom, és partnerként kezelve 
végiggondoltatom azt a folya-
matot, ami az elmúlt években 
történt. Látni kell annak az okát, 
ami miatt a kommunikáció már 
nem működik. Abban próbálok 
segíteni, hogy a két fél újra tud-
jon egymással beszélni. Ha már 
odáig eljutunk, hogy meghallják 
egymást, akkor sort kerítünk 
egy (vagy több) olyan alkalomra, 
ahol mediátorként én is jelen 
vagyok, és segítem a beszélgetést. 
A legvége mindig az a mediációs 
ülés, ahol kiderül, hogy bizonyos 
kérdésekben egyezség szület-
het-e, tovább tudnak-e lépni, és 
ha igen, milyen elvek mentén. 
Az is lehetséges, hogy majd csak 
évek múlva fog ennek a gyümöl-
cse beérni. De olyan is előfordul, 
amikor kimondottan jogilag 
rögzített okiratban a közvetítő 
ellenjegyzésével születik egy 
olyan megállapodás, ami a felek 
vitáját végleg rendezi.
Mi a következő lépés abban az 
esetben, ha ön nem tud mit tenni 
egy ügyben?
Alapvetően a jogi út mindig ott 
marad. Az illetékes bíróság egy 
peres eljárásban eldönti, hogy mi 
a vita vége. Azokban az esetek-
ben, ahol kötelező a közvetítés, 
a mediátor hivatalos okiratban 
igazolja, hogy nem lehetett 
egyezséget kötni. Ez az okirat 
bevihető akár egy folyamatban 
lévő perbe is, és egyezségi alapot 
képezhet. Tehát egy jogon kívüli 
területnek a megerősítése a végén 
egy bírósági döntés is lehet.
Otthon hogyan tudja érvényesíteni 
a szakmáját, például ha a gyerekek 

veszekednek? Ilyenkor próbálja 
bevetni a szakmában alkalmazott 
„trükköket”?
Az az alapvető törvény min-
dig igaz, hogy saját szeretteit 
és saját életét az ember nem 
tudja mediálni, hiszen bevonódik. 
Amikor a két lánygyermekem 
„egymásnak ugrik”, azt elég 
nehéz kellő távolságtartással 
szemlélni. A módszerek ilyenkor 
sokszor csődöt mondanak. Nyil-
ván nem is abban a szerepkörben 
mozog az ember. De arra min-
denesetre alkalmas ez a szakma, 
hogy egy kicsit a befelé fordulás 
irányába viszi az ember gondol-
kodását. Ahhoz, hogy meglássam 
egy vitában a saját szerepemet, 
felelősségemet, egy kicsit befelé 
is kell nézni. Ez az emberek-
ből többnyire sajnos hiányzik. 
Mindig könnyebb külső okokat, 
felelőst találni. Ez egy folyamatos 
tréning számomra is. A gyerekei-
met is arra tanítom, hogy mielőtt 
pálcát törnek a másik felett, 
előtte gondolkodjanak el azon, 
hogy nekik mi volt a szerepük a 
történetben. Mert a végkifejlet az 
már mindig következmény.
A munka mellett mennyire jut ideje 
a családra, kikapcsolódásra?
Mindez állandó egyensúlyozást 
igényel. Tudatosan ügyelek arra, 
hogy próbáljam a munkaidőt 
valós keretek közé szorítani. De 
nem is az nehéz, hogy fizikailag 
otthon legyünk, mert azt az 
ember megoldja. Sokkal nagyobb 
feladat érzelmileg jelen lenni egy 
családban. A kisebbik lányom 
egészen kicsi volt még, amikor 
egyszer a munkahelyemről 
hazaérve megszólalt a szolgálati 
telefonom. Amikor felvettem, 
a kislányom azt kérdezte, hogy 
hazaértem-e már. Tehát meg kell 
érkezni szellemileg is, érzelmi-
leg is, és a családra kell figyelni. 
Nagyon nehéz ez, amikor embe-
rekkel foglalkozunk. Óhatatlan, 
hogy a problémákat, idegállapo-
tokat, érzéseket átveszi az ember. 
Meg kell tanulni ezeket letenni, 
mielőtt hazaérünk!

valóban az, amikor már jogi 
nyelvre lefordítható viták vannak 
a felek között.
Hogy lett önből mediátor?
Alapvetően mindig is embe-
rekkel akartam foglalkozni. 
Szerettem volna megérezni, 
mi zajlik bennük, mik azok az 
indítékok, motivációk, amire az 
életük felfűződik. Államigaz-
gatási főiskolával indítottam a 
pályámat. Igazgatásszervezőként 
úgy gondoltam, hogy majd az 
ügyfelekkel fogok foglalkozni, 
amit mindig is nagyon szerettem. 
De amikor az ember elindul 
a jogi pályára, akkor az ügy 
néha fontosabbá válik. Ahhoz, 
hogy szakmailag magas szin-
ten tudjunk teljesíteni, sokszor 
már nincs idő és lehetőség arra, 
hogy a mögötte álló embert is 
megtaláljuk. Viszont a mediátor 
mindig keresi az embert.
Mekkora kereslet van a közvetí-
tésre? Ma már törvényi előírások 
is vannak egy-egy ügy kapcsán, 
amikor az önök szolgáltatásait 
igénybe kell venni.
Pontosan azt tükrözik a jogsza-
bályok, hogy vannak bizonyos 
jogi területek, amikor kimondot-
tan szükség van egy olyan fajta 
együttműködésre a felek között, 
ami nélkül nem lehet jó jogi 
döntést hozni. Tipikusan a csa-
ládjogi területek azok, ahol már 
kötelező a közvetítés. Ennek el-
sődlegesen nem az a célja, hogy a 
bíróságokat mentesítse a munka 
alól, hiszen ők teszik a dolgukat. 
Ennél fontosabbat látott a jogal-
kotó: azt, hogy egy egyességgel 
lezárt döntésben a jövőre nézve 
a felek sokkal jobban együtt 
tudnak működni, mintha ezt 
egy ítéletben a bíró kimondja és 
a maga legjobb tudása szerint 
dönt a bizonyítékok alapján. Ez 
a fajta megoldás mindig a hosszú 
távú vitarendezési módokat 
keresi. Most még nagyon sokan 
nem tudják, mi ez. Az emberek 
nem zárkóznak el előle, de még 
ismeretlen nekik.
Miből áll egy mediációs alkalom?Fo
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Szombaton tartották azt a jótékonysá-

gi koncertet a Szent István Székesegy-

házban, amely egyben hálaadás is a 

bazilika támogatóinak.

A Vox Alba Együttes ezzel a 
szombati koncerttel kívánta 
meghálálni mindazok jótékony-
ságát, akik a sérült fehérvári 
bazilika felújításához hozzájá-
rultak segítségükkel. A kon-

Városszerte folynak a szalagavatók, 

de a szalagokat csak a Ciszterci Szent 

István Gimnázium tanulói kapják 

áldással.

Nyolcvanhat végzős diák várta 
a ciszterci templomban, hogy a 
szentmise végén osztályfőnökeik 
kitűzzék a ciszterci gimnázium 
szalagját. A misét Brückner 
Ákos Előd, a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony templom 

Adakozás

Szentmise utáni fazon-, azaz szalagigazítás a ciszterci templom előtt

A templomi koncerten Radics Éva, Vadászy Barbara, Reiner Renáta, Gede 
László, Zsédely Tamás, Moharos Sándor, Fux István, Szarka Andrea, 
Bezákné Braun Bernadett lép fel Radics Éva művészeti vezetésével

az oldalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

A rendezvény az Alapítvány a Székesfehérvári Fo-
gyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039 
számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron című 
projekt részeként valósul meg.

Európai Szociális
Alap

ALBA PONT
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Katolikus Családi és Hitéleti
programsorozat

az Alba Pont LISZI-ben

Decemberben és januárban is folytatódik az Alba Pont Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda és a Székesfehérvári Egyházmegye hit-
életi programsorozata a Fehérvári Civil Központban. Az Alba Pont LISZI 
kiemelendő célként kezeli, hogy a területen élő lakóközösségeknek 
megfelelő teret adjon a családok hitéletének ápolására. 

A programot Tornyai Gábor,
az Öreghegyi Egyházközség plébánosa tartja. 

A következő alkalmak időpontjai, témái:
2014. december 1.: 

Isten humora: férfi és nő
2014. december 16.:

A közös nyelv megtalálása (A szeretetnyelvekről)
2015. január 8.:

A sötét időszakokról, nehézségekről
2015. január 13.:

Az ünnepi alkalmakról
Mindegyik előadás 17.30-kor kezdődik a Fehérvári Civil Központban.

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

Zene a Gergely-orgonáért

Áldott szalagokkal

Folytatódik a fogadalmi templom 

felújításáért szervezett koncertsorozat 

november 29-én, szombaton.

Ebben az évben, szeptember 
10-én ünnepeltük Gergely Ferenc 
orgonaművész születésének 
századik évfordulóját, aki szám-
talan hangszert tervezett, köztük 
a Szent Sebestyén templom 

certre ugyan mindenki ingyen 
bemehetett, de sokan ismét 
adományaikkal járultak a Szent 
István Székesegyház renoválá-
sához.

A székesegyház felszentelésé-

nek évfordulóján, november 

25-én, kedden 18 órakor ünnepi 

szentmisét tart Spányi Antal 

megyés püspök.

plébánosa celebrálta. Igehirdeté-
sekor egy friss élményét osztotta 
meg a diákokkal. A városban ép-
pen ülésező Országos Diákpar-
lament egyik tagja, aki az ország 
távoli részéről jött Fehérvárra, 
bement a szombati szentmisére, 
és kérte, hogy hadd olvashassa 
az Igét – ez az igazi keresztényi 
alázat egy diáktól, aki messzi 
városokban is az Urat keresi – 
mondta Előd atya.
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orgonáját. Ennek az orgonának 
a felújítására szervezték meg 
azt a koncertsorozatot, amely-
nek következő állomása ezen a 
héten lesz. A pénteken 17 óra 
45 perckor kezdődő koncerten a 
hallgatók fejet hajthatnak Gergely 
Ferenc emléke előtt, miközben 
műve, a Szent Sebestyén templom 
orgonája megújulását segítik.
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II. Ulászló király képe a prágai 
Szent Vencel kápolnában. A legenda 
szerint az elszegényedő udvar 
éhező királya a pórnéphez fordult 
élelemért, ezért azok gyorsétkezdé-
ket állítottak az utak szélére, amit a 
királyról lacikonyhának neveztek el.

A Krím félszigeten lévő Kaffán 

kezdődött a történet, mely az 1340-es 

években a genovaiak fennhatósága alá 

tartozott. Az erődöt ostromló tatár sereg 

soraiban megjelent a pestis.

A genovaiak isteni gondviselésnek 
tekintették és hálaadással ünne-
pelték a hírt. A tatárok azonban 
– mintegy biológiai fegyverként – 
katapultokba rakták a járványban 
elpusztult társaikat, és áthajították 
őket az erőd falán, át a város utcái-
ba. Az erődben és a városban több 
ezer genovai polgár tartózkodott. 
Kitört a pánik. Gályákra szálltak, 
hogy a halálos kór elől elmene-
küljenek.
1347 őszén tizenkét genovai 
gálya érkezett a szicíliai Messina 
kikötőjébe, pestisbaktériumot ter-
jesztő bolháktól hemzsegő patkány 
potyautasokkal és a fedélzeten 
mindenhol bűzlő tetemekkel. Mire 
a kikötő személyzete észbe kapott, 
a fürge patkánylábakon útjára 
indult a szárazföld felé a dögvész, 
a bőr sötétkék színéről elnevezett 
fekete halál. Nem először járt itt. 
540-ben a Kelet-Afrikából felván-
dorolt rágcsálók bolhái kiirtották 
Konstantinápoly csaknem teljes 
lakosságát. Most háromszáz évig 
megszakításokkal aratott, majd 
rejtélyes módon eltűnt. Nem 
tudhatjuk, hogy végleg-e vagy 
csak meghúzta magát valahol. Az 
európai lakosság egyharmada-fele 
elpusztult ezidő alatt.
A XV. században nyolc-tíz pestis-
járványról tudósítanak a krónikák. 
A pestis a vérhassal karöltve 
támadott, a török már csak ráadás 
volt. Gyógyíthatatlan betegségnek 
számított, előle legfeljebb elme-
nekülni lehetett a gyéren lakott 
vidékekre. 1348-ban egy szerzetes 
a jelekből felmérte, hogy heteken 
belül eléri a pestis a pápa palotáját. 
Tanulmányozta a keleti bölcsek 
javaslatait, és kiolvasta belőlük azt 
a tanácsot, hogy a levegőt a tűz 
tisztítja meg. Hatalmas máglyákat 
gyújtatott a pápa palotájának ud-
varán, őt pedig közéjük ültette. A 
lángok négy hónapon át, éjjel-nap-
pal égtek. A patkányok és bolhák 

Az a csodálatos XV. század – zárszó
séllei erzsébet nem tudtak átjutni a hőségen, 

ezért a pápa nem kapta meg a 
fertőzést, miközben a városban ez-
rével hullottak az emberek. 1666-
ban London is csak egy mindent 
elsöprő tűzvésszel szabadult meg 
az éppen dühöngő kórtól, miután 
egy figyelmetlen királyi pék ke-
mencéje túlhevült, és a tovaterjedő 
lángok napok alatt elpusztították 
a város nagy részét. Nyolcvanezer 
ember, a londoni lakosság hatoda 
pusztult el a tűzvész során. A nagy 
tűzvész után nem fordult elő többé 
pestisjárvány Londonban.
1496-ban ismét erős pestisjárvány 
dühöngött országunkban. II. 
Ulászló a járvány elől a jó levegőjű 
Vértesbe vonult. Hová, merre?
Csókakő vára Corvin János 
tulajdonába került, majd Bakócz 
Tamás tette rá a kezét. Mind-
két házigazda szívesen láthatta 
vendégül Ulászlót, míg a pestis 
elvonul. Gerencsér vára elegáns 
főúri lakótoronyként magasodott 
a Csákvár felé vezető völgytor-
kolatban. Nagy Lajos királyunk 
kedvelt vadászháza, a halban 
gazdag Szépvíz érhez és Feketevíz 
patakhoz közel. A török ellen 
indítandó hadjáratról Nagy Lajos 
itt tárgyalt a Velencei Köztársaság 
követeivel. 1440-ben pedig Lu-
xemburgi Erzsébet – karján Lász-
ló nevű újszülöttjével – komornája 
társaságában itt szállt meg, ami-
kor Komáromból Székesfehérvár 
felé tartott. A komorna naplójából 
tudjuk, hogy e szép vadászlak-
ban nagyon rideg szállásuk volt, 
ennivalót is keveset találtak. 
Felkerestem e helyet, de már csak 
az omladozó vastag falak romjai 
láthatók. Termetes kígyó kúszott 
ki az avarból üdvözlésemre – a vár 
mai ura, a kulcsok őrzője.
Innen már csak két kilométer a 
vértesszentkereszti bencés apátság. 
Egy dombtetőn, az erdő rejteké-
ben, sűrű lombkorona között tárult 
elém, ragyogtak hófehér kváder-
kövei. Valóban, mint egy látomás. 
Órákig kerestem, mintha helyét 
még a természet is titokban kíván-
ná tartani. Az apátságot többször 
felkereste a vadászgató Nagy Lajos 
királyunk. Luxemburgi Zsigmond 
adományaként az apátság kegyurai 

birtokokat kapott Zsigmondtól, 
és a székesfehérvári bazilikába te-
metkezhetett. Mátyás király a ko-
lostort a domonkos szerzeteseknek 
adta, akik csak a török érkeztekor 
menekültek el a területről. Ulászló 
király még bebocsátást nyerhetett 
a falak közé. Az apátság román 
stílusú romjainak fanatikus gond-
noka halk gregorián zenével és 
tengernyi lobogó gyertyával várja 
a kerítésre felakasztott kolompot 
megrázó látogatókat. A lélek is 
megtisztul itt.
Gesztes vára is szóba jöhet. 
Nagy Lajos király Várgesztes 
közelében emelt egy másik, 
kényelmesebb lakhatást biztosító 
vadászkastélyt.
Mégis, leginkább az Öreg tó part-

ján található tatai vízi várra gon-
dolnék, mint menedékre, amelynek 
partján most is, mint minden 
évben, vadludak tízezrei gyülekez-
nek a nagy vonulás előtt. A várat 
Luxemburgi Zsigmond építette, 
majd Mátyás birtokába került, aki 
újjáépítette, kibővítette és fiára 
örökítette. Nem véletlenül Tatára 
ment életének utolsó évében Szi-
lágyi Erzsébet, és ott is halt meg. 
Ulászló egyik kedvelt tartózkodási 
helye volt, méltán. A tatai vár a 
XV. század lenyomata: királyaink 
adták-vették-örökítették, mint 
ahogyan az igazi kincseket szokás. 
Mindezen varázslatos helyek, 
melyeket egykoron a XV. század 
királyai élveztek, itt fekszenek kar-
nyújtásnyira tőlünk. A Vértes egy 
kiaknázatlan csoda, fedezzük fel!
Épp ezért elgondolkodtató, hogy 
amikor 1510-ben ismét dühön-
gött a pestis, II. Ulászló a gyéren 
lakott Vértes helyett Pozsonyba 
menekült, majd onnan is tovább, 
a morvaországi Magyarbród 
városába. Amikor pedig a vérhas 
járvány Székesfehérváron utolérte, 
nagybetegen a sűrűn lakott Budá-
ra utazott gyógyulást keresve. II. 
Ulászlót számtalan testi nyavalya 
sújtotta élete során a köszvénytől 
az agyvérzésig, és a meg sem ha-
tározott, rejtélyes kórokig. Bonfini 
történetíró tollából tudjuk, hogy 
folyvást kedvező éghajlatú váro-
sokat keresett gyógyulása érdeké-
ben, és kerülte a rossz éghajlatú 
vidékeket. Ilyen egészséggel, háta 
mögött a pestis és a vérhas halálos 
fenyegetésével, híressé vált üres 
zsebével, mely a lacikonyháról 
szóló történeteket megalapozza, 
és az engedetlen főúri környezet-
tel, két házasság érvénytelenítési 
harcával, majd özvegyen, két ár-
ván maradt kisgyermek gondjával, 
hogyan is várhattuk volna el tőle 
az ország javára szóló jelentős tel-
jesítményeket? Nem csoda, hogy 
az 1505-ös rákosi végzésben a 
rendek kimondták: az ország élén 
többé idegen király nem állhat. 
Itt most megállunk, és mint a rák, 
keresünk szebb időket a korábbi 
századokból. Ha tovább halad-
nánk előre, már csak városunk 
végzetéről szólhatnánk.

a Rozgonyiak lettek. Azzal érde-
melték ki, hogy 1428-ban, amikor 
magyar kézre került Nándorfehér-
vár, Galambócot a török szerezte 
meg, és Zsigmond királyunk csak 
Rozgonyi István feleségének, 
a páncélba öltözött Rozgonyi 
Cecillének köszönhette életét, 
aki hajójára vette és megmen-
tette. Hálából a Rozgonyi család 
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LENDÜLET

Aki megfeledkezik a kötelezőváltás-

ról és kicsúszik a határidőből, igen 

rosszul járhat, mert később már nincs 

módja váltani egy esetlegesen jobb 

módozatra. Ilyen esetben a meglévő 

szerződése egy újabb évvel automati-

kusan meghosszabbodik.

Kötelező biztosítást nem kizá-
rólag az év végén, a kampány 
idején lehet váltani. Akinek 
a biztosítási évfordulója év 
közben van, az akkor megteheti. 
Manapság már az is újdonság és 
könnyebbség, hogy a biztosítók 
sem csak az év végén egyszer 
hirdethetnek díjat, hanem meg-
tehetik ezt bármikor, egész éven 
keresztül, akármelyik napon.

Figyeljünk a határ-

időkre!

Aki fontolgatja a kötelezőváltást, 
annak első lépésként meg kell 
nézni a meglévő kötvényen vagy 
a szerződésben az évforduló 
dátumát, és ehhez igazodva 
lehet elindítani a váltást. A 
legfontosabb, hogy az élő biz-
tosításunkat idejében, a megfe-
lelő nyomtatvány használatával 
felmondjuk. Évforduló előtt 
legkésőbb harminc nappal a biz-

Egy átlagos magyar autós csaknem harminckétezer forintot fizet évente a biztosítójának

Csak az váltson, akinek megéri!
az oldalt

szerkesztette:

lászló-takács krisztina

A Waberer’s – Szemerey Logisztika Kft. GÁZPALACK szállítási üzletága
ADR vizsgával rendelkező belföldi gépjárművezető munkatársakat keres.

A jelentkezésnél előnyt jelent: 
• Tűzvédelmi szakvizsga 
• Pótkocsis szerelvényen szerzett vezetési gyakorlat

Jelentkezési feltételek: 
• CE kategóriás jogosítvány
• PÁV II. vizsga
• ADR küldeménydarabos bizonyítvány
• GKI igazolvány
• Digitális gépkocsivezetői kártya
• Szerelvény vezetésében szerzett minimum 

1 éves, aktív vezetési tapasztalat
• Telephelyhez közeli lakos

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkahely Magyarország 

piacvezető logisztikai szolgáltatójának megújuló 
flottájánál (VOLVO, DAF, MAN, RENAULT)

• Versenyképes jövedelem
• Évenkénti hűségjutalom balesetmentes vezetésért
• Igény esetén 2 hetenkénti fizetés

Munkavégzés helye: Székesfehérvár
További információkért keresse kollégánkat a 70/331-4211-es telefonszámon

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

tosító tudomására kell hoznunk 
a felmondást. Ezt írásban kell 
eljuttatni, személyesen, faxon 
vagy elsőbbségi ajánlott levélben. 
Amennyiben nem érkezik be 
időben a felmondás, nem lesz 
érvényes az újonnan kötött biz-
tosítás. Aki nem követi pontosan 
a szabályokat, azzal még az is 
előfordulhat, hogy netán egy 
időre kötelező biztosítás nélkül 
marad, ennek pedig igen súlyos 
következményei lehetnek.

Van, aki év közben 

válthat

Év közben az válthat biztosítót, 
aki 2010. január 2. után vásárolta 
autóját. Például ha 2014. március 
3-án vásárolta autóját, és ezen a 
napon kötötte meg a kötelező 

biztosítását, akkor az évfor-
duló 2015. március 3-án lesz. 
A biztosítójának az évforduló 
előtt ötven nappal értesítőt kell 
küldenie a díj változásáról. Az év 
közbeni biztosítóváltás feltétele, 
hogy az előző biztosítást fel kell 
mondani, és a felmondásnak az 
évforduló előtt legkésőbb har-
minc nappal be kell érkeznie a 
biztosítóhoz. Ha nem érkezik be 
a felmondása időben, abban az 
esetben nem válthat biztosítót, 
így megkötött biztosítása nem 
érvényes.

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló

A kötelező gépjármű-felelős-

ségbiztosítások 2008 óta tartó 

folyamatos díjcsökkenése az 

idén megállt – olvashattuk 

nemrég a Világgazdaság cik-

kében. Az átlagdíjak 2007-ben 

voltak a csúcson, akkor egy 

átlagos autós a Magyar Nemzeti 

Bank adatai szerint csaknem 

harminckétezer forintot fizetett 

évente a biztosítójának. Azóta a 

nagyobb verseny miatt minden 

évben csökkent az átlagdíj, és 

tavaly már alig haladta meg a 

tizennyolcezer forintot. Az első 

féléves jegybanki adatok szerint 

az idén 48,2 milliárd forint volt 

a biztosítók díjbevétele kötelező 

felelősségbiztosításból, ez csak-

nem nyolc százalékkal magasabb 

a tavalyinál. A szerződések 

száma ugyanakkor ennél kisebb 

mértékben nőtt csak, mindössze 

4,4 százalékkal. Jelenleg tehát 

mintegy 4,23 millió autónak van 

kötelező biztosítása Magyaror-

szágon. 
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A római eredetű műkincs hét darabja tavasszal került vissza Magyar-
országra, egy ideig az Országházban állították ki őket, október 4-től 
pedig Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban láthatja a 
közönség január közepéig. A tárlat iránt óriási az érdeklődés, hiszen alig 
telt el két hét a tízezredik látogató köszöntése óta, szombaton délután 
három órakor a tizenötezredik látogató is belépett a Szent István Király 
Múzeum ajtaján. Nagy István Székesfehérvárról érkezett feleségével és 
pécsi barátaival a kiállításra. A látogató a belépőjegy váltásakor tudta 
meg, hogy ő a szerencsés tizenötezredik. E jeles alkalomból Nagy István 
egy belépőjegyet kapott ajándékba, valamint Kulcsár Mihály, a Szent 
István Király Múzeum igazgatóhelyettese köszöntötte, és adott át egy, a 
„Seuso-kincs Székesfehérváron” tárlathoz kapcsolódó ajándékcsomagot.

Az egyik tálon lévő vésetben nevezik meg a tárgyak tulajdonosát, Seusót. 
Vélhetően gazdag hadúrként élt a római kori Pannóniában, a Balaton 
környékén. Azt feltételezik, hogy egy barbár betöréskor elrejthették a 
kincset, amit aztán az 1970-es években találtak meg. Később kalandre-
génybe illő módon New Yorkba majd Londonba került. A kincs rejtélyes 
történetéről írt könyvet Hajdú Éva.

Hány darabból áll Magyarország „családi ezüstje”?

Tizenötezer látogató a fehérvári tárlaton
Hajdú Éva a Magyar Nemzet kulturális 

újságírójaként 1995-ben kezdett 

foglalkozni a Seuso-kincsekkel. A 

titokzatos leletekről egy más témában 

készített interjú során hallott először 

Vukán Béla főhadnagytól. Két éves 

oknyomozói munka után az akkori kul-

turális minisztertől kapott felkérést, 

hogy miniszteri biztosként végezze 

tovább a Seuso-kincs történetének 

felkutatását, majd előkészítette azok 

hazakerülését. Erről is mesélt nemré-

giben Hajdú Éva, aki a kalandos sorsú 

kincs történetéről könyvet is írt.

Hajdú Éva könyvében minden 
benne van, amit a Seuso-kincsek 
eredetéről, történetéről, ma-
gyarországi kapcsolódásáról, 
kalandos, krimibe illő eltulaj-
donításáról, külföldre viteléről, 
visszaszerzésének főbb állomá-
sairól tudni lehet és érdemes. 
A szerzővel legutóbb a Csók 
István Képtárban találkozhatott 
a közönség.
„Hosszú éveket töltöttem azzal, 
hogy minél többet megtudjak, 
kiderítsek a rejtélyes sorsú kincs 
történetéről. A Seuso-kincs útja 

Seuso-kincs: makacsul keressük az igazságot
látrányi viktória mindenkit magával ragad, aki csak 

egyszer is foglalkozott vele.” – me-
sélte könyvbemutatóján Hajdú 
Éva. „Hogy mikor éreztem először 
azt, hogy hazatérhet a Seuso-kincs? 
2006-ban, amikor Londonban a 
Lordok Házában képviselők előtt 
beszéltem róla. Az angol főren-
dek érdeklődése bizakodóvá tett. 
Ez volt az első pont, amikor úgy 
éreztem, előbb vagy utóbb Magyar-
országon lesz a kincs!” – idézte fel 
a szerző.
Mi volt, ami nehezítette a 
munkát? A titkolózás. Hajdú 
Éva elbeszéléséből az is kiderült, 
hogy a Seuso-kincseket kezdet-
ben állami-rendőrségi titokként 
kezelték. Rengeteg tabut kreáltak 
köré. Nagyon fontos feladat és 
egyben nagy kihívás is volt, hogy 
felkeltsék az emberek érdeklődé-
sét, mozgósítani tudják a szak-
mát és a hivatalokat. Hajdú Éva 
egy csapatban dolgozott Nagy 
Mihály, Tóth Endre, Nádorfi 
Gabriella, Visy Zsolt illetve 
Mráv Zsolt régészekkel valamint 
jogi tanácsadókkal, rendőrökkel, 
építészekkel is az ügyön. „Többen 
látták Magyarországon a kincset 
az 1970-es években, kézbe vették, 

tisztogatták darabjait, és minden 
bizonnyal rejtegetnek még néhány 
tárgyat közülük.” – mondta el a 
fehérvári könyvbemutatón Hajdú 

Éva. A volt miniszteri biztos 
szerint nincs mitől félni, ha vala-
kinél van ilyen tárgy, azt érdemes 
volna előadnia.
Hajdú Éva a könyvbemutatón azt 
mondta, megpróbált gátat szabni 
a fantáziának, kerülte a feltéte-
lezéseket, igyekezett a tényekre 
szorítkozni. A kötetből kiderül, 
ki volt Sümegh József, aki az 
1970-es évek közepén Polgárdi 
közelében rátalált a római kori 
kincsre. Az azonban továbbra is 
rejtély marad, hogyan halt meg. 
Nem tudjuk, hogy itt élt-e a tér-
ségben Seuso, a kincs feltételezett 
tulajdonosa. Kiderül viszont, hogy 
milyen palotát rejt Szabadbaty-
tyán földje. Arról is olvashatunk, 
hogy ki vásárolta fel az ezüstöket 
Londonban, de rejtély marad, 
hogy ki csempészte át azokat a 
magyar határon. Kiderül, hogy 
mennyire hasonlítanak a tárgyak 
a Nemzeti Múzeumban őrzött 
négylábú ezüstállványhoz, a pol-
gárdi quadripushoz, de még nem 
tudjuk, hogy tényleg összetar-
toznak-e. Egy biztos, Hajdú Éva 
könyve lebilincselően izgalmas 
olvasmány.
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Halim Korban az angol lordnak 
további 250 darab hozzá tartozó 
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A szép mozgás a szem muzsikája, 

fogalmazott Anatole France, Charles 

Baudelaire pedig a karok és a lábak 

költészetének nevezte a táncot. Van, 

aki múló divatként tekint a rúdtáncra, 

akadnak, akik könnyű lányok erotikus 

vonaglásának titulálják, megint 

mások esküdnek arra, hogy nagyon 

kemény, küzdelmes sport. Lehet, 

hogy egy kicsit mindenkinek igaza 

van. 

Niki Fehérváron született és 
nőtt fel. Előtte nem nyíltak meg 
a nagy tánciskolák kapui, ő a 
maga által kijárt tekervényes 
ösvényen juthatott el addig a 
színpadig, ahol ma otthon érzi 
magát. Kecsesen és könnyedén 
forog, szinte lebeg a rúdon. 
Mosolya mögött nem látszik a 
kemény munka és a sok gyötrel-
mes tapasztalat, amellyel idáig 
eljutott.
Mikor kezdődött a tánc iránti 
szerelem?
Pici gyermekkorom óta érdekelt 
a magassarkú, a sminkelés és 
a tánc. Nyolcévesen kezdtem 
balettozni. Rendkívül hajlékony 
és mozgékony voltam. Ígéretes 
tehetségnek tartottak, egyből 
a negyedik szintre helyeztek 
a tudásom alapján. A négy-öt 

éves gyakorlattal rendelkező 
lányokkal balettozhattam együtt.  
Sajnos hamar abba kellett hagy-
nom, mert erre nem volt anyagi 
keretünk. Édesanyám elég fiatal 
és szeleburdi volt ahhoz, hogy 
engem megfelelően ellásson, így 
a nagymamám vette a kezébe 
az életem irányítását, ő nevelt. 

Számomra ez nem sajnálatos, 
hanem szerencse, mert ettől 
lettem sokkal talpraesettebb. 
Életem fájó pontja az, hogy nem 
balettozhattam. Folyamatosan 
gyakoroltam tovább, igyekeztem 
önmagam képezni: spárgában 
ültem a tévé előtt és álltam 
az ajtófélfánál, nem tudtam 

abbahagyni, hiszen a tánc a 
lényemből fakad. Tizenegy 
évesen táncversenyt nyertem, és 
akárhol táncoltam, körbevettek 
és tapsoltak.
Kisgyerekkoromban azt kép-
zeltem, hogy balettművésznő 
leszek, aztán jött a zord igazság, 
és beláttam, ez nem lehetséges. 

Karok és lábak költészeteAz oldAlpárt

szerkesztette:

CsAbAi dorinA eszter

Kereskedelmiben végeztem, 
de hamar rájöttem, hogy ez 
gyenge kereseti lehetőség. Mivel 
anyagilag senki nem tudott 
támogatni, úgy döntöttem, 
nyakamba veszem a világot és 
kimegyek külföldre. Húszévesen 
csekély nyelvtudással, viszont 
annál nagyobb önbizalommal 
úgy gondoltam, megváltoztatok 
mindent az életemben.  
Először Olaszországba utaz-
tam. Szebbnél szebb és jobbnál 
jobb lokálokban dolgoztam. 
Németországban, Ausztriában 
is felléptem különböző rendez-
vényeken. Ibizán egy hatalmas 
diszkóban kaptam munkát.  
Negyven-ötven méter magasan 
volt a színpad, itt kellett hatal-
mas mozdulatokkal táncolni. 
Norvégiában a rengeteg szobor, 
a Karib szigeteken a természet 
szépsége ragadott magával. Itt 
viszont kegyetlen nehéz volt 
dolgozni. Este nyolckor kezd-
tünk, hatra már készen kellett 
állnunk, és sokszor másnap 
délelőtt tíz körül értünk haza. 
Az ígéretekkel ellentétben nem 
volt mindennapos kifizetés, ezért 
anyagi nehézségeim adódtak. 
Annyira lefogytam, hogy sírtam, 
amikor a tükörbe néztem. A 
hőségben rengeteget utaztunk, 
táncoltunk. Nagyon kimerítő 
volt. Három hónapig szenved-
tem. Pedig a hely csodálatos, 
mindenkinek kívánom, hogy 
jusson el oda, de csak nyaralni.
Mi volt a feladatod?
Férfiakkal kellett beszélgetnem 
és showműsorokban is szerepel-
tem. Az egészhez a motivációt 
az az öt-tíz perc adta, amikor a 
saját műsoromat mutattam be. 
Arra az időre teljesen felszaba-
dult a lelkem, és elfelejtkeztem 
a világról.  Jellemzően improvi-
zálok a mai napig. Annyira a vé-
remben van a zene, hogy nagyon 
nehezemre esik egy koreográfiát 
megtanulni. Mindig azt kell 
előadnom, amit a zene hatására 
belül érzek. Egy bizonyos dal 
kihozhat belőlem három-négy 
érzést, hangulatot is.
Akadnak sokan, akik azt kép-
zelik, hogy bizonyos dolgokat 
megtehetnek a táncoslánnyal, aki 
a közelükben van, de a legjobb 
helyeken ez nem így működik. 
Itt egy méter távolságnak kell 

lennie az ügyfél és a táncos kö-
zött, tehát testi kontaktus nem 
megvalósítható. Eleinte féltem 
én is. Mivel egyedül indultam el, 
és a saját lábamon kellett meg-
állnom, riogattak, hogy majd 
eladnak, de szerencsére én nem 
ilyen körökben mozogtam.
Niki néhány éve már tanítja is 
a sokéves gyakorlattal elsajátí-
tott rúdtáncot. Kifejlesztett egy 
karcsúsító tornát is, melynek  
alapja táncmozdulatok erőlte-
tett ismétlése egy jól felfűtött 
teremben. Nyolcéves kortól a 
negyvenes korosztályig vannak 
tanítványai. Véleménye szerint 
az erotika nem azonos az er-
kölcstelenséggel. Minden nőnek 
meg kellene őriznie magában az 
erotikus kisugárzását. Állít-
ja, hogy néhány hónap közös 
munkával önmagunk teljesen 
új oldalát ismerhetjük meg az 
erotikus mozdulatokkal kísért 
rúdtánc gyakorlásával.
A lányok többsége azért jön el 
táncolni, hogy izmosodjon. Ké-
sőbb belátják, hogy ez itt fordít-
va működik: azért jövünk össze, 
hogy jól érezzük magunkat, az 
izmos testet pedig megkapjuk 
ráadásként. Kemény sport a rúd-
tánc, minden eredményért meg 
kell küzdeni. Eleinte rendesen 
megszenvedik a lányok a fáj-
dalmakat, végül már trófeaként 
tekintenek a kék foltjaikra.

Milyen útmutatást adnál a mai 
fiatal lányoknak?
Olyannak mutassák magukat, ami-
lyenek valójában. Azt cselekedjék, 

amit a lelkük sugall. Csak az visz 
előre, amit szeret az ember. Ha 
azzal foglalkozunk, amit szeretünk, 
akkor csak sikeresek lehetünk.

1716 közéleti hetilapFEHÉRVÁR FEHÉRVÁRPORTRÉPORTRÉ 2014. november 24.
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SZÓRAKOZÁS

A Petőfi kultúrtér nem az a hely, 

ahol a ruhatáron kéne gondolkodni: 

egy hidegebb estén bizony elfér az 

emberen a kabát. Így akár evidens is 

lehet, hogy az este fokmérője mindig 

az, hogy hány emberről kerül le a buli 

hevében a kabát.

Múlt pénteken úgy tapasztal-
tuk, hogy a Kistehén zenekar-
nak sikerült bemelegítenie a 
koncerttermet annak ellenére, 
hogy a nézőtér az est végére 
sem vált heringes dobozzá. 
Hogy ez jó vagy sem, nézőpont 
kérdése. Jó annak, aki szórakoz-
ni ment, mert egy szolid táncra, 
fél négyzetméter kiterjedésben 
volt lehetősége, és a pultnál is 
viszonylag gyorsan megkapta 
italát. Jó volt a zenekarnak is, 
mert nem volt nagy tömeg, de 
foghíjasnak sem volt nevezhe-
tő a nekik csápoló közönség. 
Ráadásul a Kistehén az a banda, 
akikről süt a szerénység és a 
családiasság, és fontos nekik a 
közönség visszajelzése. De jó-e 
a helynek?

Nem mindig van telt ház

A Petőfi moziban szinte min-
den héten van olyan program, 
amiért érdemes benézni: ismert 
és színvonalas zenekarok adnak 
koncertet, olyanok, akik miatt 
nyáron többnapos fesztivál-
jegyeket váltanak a fiatalok. 

Szomjas nők a Petőfi kultúrtérben

A Kistehén új lemezét a fehérváriak hallhatták először élőben

Tatai Andor
Nagyon jó programok vannak, 
szinte hetente járok ide, mert gyak-
ran jön olyan zenekar, amit szere-
tek. Ahhoz képest, hogy Fehérváron 
milyen az éjszakai élet, szerintem 
ide elég sokan járnak. Azt látom, 
hogy egyre több ember mozdul ki.

Cseh Márti
Ma ez a legjobb buli, ami Fehérvá-
ron ígérkezik. A Kistehén zene-
kar koncertjét nem hagynám ki! 
Nagyon közvetlen srácok, és nagyon 
jó zenét játszanak.

az oldalpárt

szerkesztette:

lászló-takács krisztina

Ennek tudatában meglepődve 
hallom Stadler Attilától, a 
Petőfi kultúrtér vezetőjétől, 
hogy ritkán van telt ház. Ha 
Fehérvár lakosságát nézzük, azt 
a közel százezer embert, akkor 
a 350 fő elenyésző. Szóval 
mehetne jobban, mégis, amikor 
Attilát arról kérdezem, hogy 
miért fontos számára a Petőfi, a 
következő választ kapom: „Ha 
látok egy jó dolgot, azt szeretem 
megmutatni másoknak is.” Ide 
inkább a húsz év felettiek jár-
nak, de hogy ki bulizik itt pén-
tek este, inkább a zenekartól 
függ. Az italpultnál sem kell 
mélyen a pénztárcába nyúlni, 

bár az elfogyasztott alkohol 
mennyisége nagyban növelheti 
a kiadásokat. Ide olyanok jár-
nak, akik nem keresik a balhét, 
legfeljebb az asztalra borulva 
pihenik ki az est fáradalmait. 
Sok a visszatérő arc, olyanok is, 
akik még a Műhelyből szokták 
át ide, amikor az bezárt. A 
környéken nem sok lakásban 
laknak, reklamáció ritkán van. 
Igyekeztek alaposan hangszi-
getelni a helyet, de a bejárat 
előtt cigizők, beszélgetők zaja 
nagyban hozzájárul a fehérvári 
éjszakai élethez. Ez egyébként 
a belvárosban mindenhol jel-
lemző, legyen az a Petőfi utca, 
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Szomjas nők a Petőfi kultúrtérben

A „Szomjas nők”-re csak itallal lehet táncolni

Bóka Gergő
Általában jó koncertek vannak, 
próbálunk úgy időzíteni, hogy 
ráérjünk pénteken vagy szombaton 
este. Sokáig hiányoltuk Fehérvárról 
az ilyen jellegű szórakozást, én ezt 
tartalmasabbnak érzem, mint a 
diszkót.

Cseh László
A magyar zenekarok közül a 
Kistehén a kedvencem, mert van 
mélysége a zenéjüknek, a szövege-
iknek. Verseket is feldolgoznak, és 
olyan zenei anyaggal jönnek, ami 
nagyon ritka.

a Pelikán udvar környéke, az 
Országalma, vagy a Varkocs-
szobor. Aki a belvárosban lakik, 

csak kevesek tudnak belevágni 
a többszázezres beruházásba. 
A bulik zöme egyre inkább 

előrecsúszik péntekre, de este 
11 előtt nem csapnak bele a 
húrokba, mert akkorra ér ide a 
közönség nagy része. Így lesz 
a pénteki buliból szombati 
úgy, hogy majdnem két napig 
pihenhetjük.

Le a kabáttal!

A Petőfiben gyakori az úgy-
nevezett bejátszó buli, amikor 
egy-egy zenekar új lemezének 
stúdiómunkái után először 
mutatja meg a publikumnak 
a több hónapnyi munkáját. A 
Kistehén is ilyen bulit tartott, 
bár a fiúk egy kicsit fáradtan 
érkeztek. Tulajdonképpen 
egy próbafolyamat közepén 
vannak, és ez jó alkalom, 
hogy élőben is gyakorolják 
az új dalokat. Új lemezük 
Szomjas nők címmel jelenik 
meg. Újdonság, hogy több 
lassabb, melankolikusabb szám 
is van rajta. „Most egy kicsit 
belehúztunk, mert egy másik 

lemezünk is megjelent a nyár 
elején, a Legesleges című. Erdős 
Virág verseit zenésítettük meg, 

és azzal is rengeteg munka volt. 
Épphogy azt befejeztük, már 
belefogtunk a Szomjas nők-
be.” – meséli Kollár-Klemencz 
László. A Kistehén zenekar 
énekes-dalszerző-szövegírója 
szerint egy dal igazán a 
koncertek alatt érik meg. A 
stúdiót inkább kötelező plusz-
nak tartják, mert egy új lemez 
a megjelenése után körülbelül 
fél évvel lesz igazán olyan, 
amilyennek megálmodták. 

„Félévente-évente járunk Fehér-
váron, mert szeretjük az itteni 
közönséget, jó itt játszani.”
Ritmusban nem szűkölködik 
a Szomjas nők sem: a lányok 
számára ez a koncert felért egy 
aerobic edzéssel, a fiúk pedig 
magasugrásban voltak jók. 
Végül a kabátok is lekerültek... 

annak már biztosan megfor-
dult a fejében a jó hangszi-
getelő ablakok beépítése, de 
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2014. 11. 24. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	Az	
év modellje – 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 Videoton FC – 

Ferencváros 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 11. 25. 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 Az Enron botrány 

–	am.	film	(12)	
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 26. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20 Kaliforniai legenda 

–	am.	film	(12)		
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 27. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

08:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

17:35 Bajnokok városa 
- ismétlés

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 25 éves a 

Székesfehérvári 
Ifjúsági Fúvószenekar 
- a koncert ismétlése

21:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 28. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti 

magazin
20:00 Honvéd7 – 

honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 Agylegény – am. 

film	(12)
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:15 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 29. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:10 Alba Liga kispályás 
labdarúgó-mérkőzés

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	–	A	

szökevény – am. 
sorozat  (12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Vadak ura – am. 
film	(12)	

22:05 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 30. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:45 Köztér – ismétlés
17:20 Fehérvár AV 

19 – Bolzano 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Pápa - Videoton FC 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 A hét hírei – ismétlés 
22:20 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Fehérvár Televízió műsora 2014. november 24-től november 30-ig:

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

Kiemelt ajánlataink:

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

november 27. 20:20 25 éves a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar - a koncert ismétlése

november 29. 16:10 Alba Liga kispályás labdarúgó-mérkőzés

november 30. 20:20 Pápa-Videoton FC labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

A Maroshegyi Óvoda energiatakarékos 

működését támogatja az a napkollektoros 

rendszer, amit egy helyi gyártótól, a Spring 

Solartól kapott az intézmény a teljes 

beszereléssel és beüzemeléssel együtt.

A Maroshegyi Óvoda évek óta 
a „Zöld Óvoda” megtisztelő cím 
birtokosa. A napenergiát haszno-
sító rendszer működésének alapját 
pedig a nagycsoportosoknak már 
el tudják magyarázni az óvónők. 
A napkollektorok az intézmény 

Pafkó József, a kivitelezést végző cég műszaki igazgatója a rendszer műkö-
dését ismertette a hivatalos átadáson

Napkollektor az ovitetőn
bácskai gergely

www.sopronbank.huf

*2014. november 17-én. A tájé-
koztatás nem teljeskörû, a hirdetés 
nem minôsül nyilvános ajánlatté-
telnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre 
Vonatkozó Üzletszabályzata és a 
Sopron Bank Általános Üzletszabály-
zata tartalmazza. A Bank a kamat-
változtatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes. További 
részletekrôl honlapunkon és bank-
fiókjainkban tájékozódhat!

HATOS
betéti akció
1 hónapos ismétlôdô futamidôvel

Kamatláb az elsô 5 hónapban, illetve
a 7. hónaptól: 1 havi BUBOR – 0,20%,
azaz évi 1,90% EBKM 1,90%*

Kamatláb a 6. hónapban évi

A nem akciós betéti kamat jelenleg:           
1 hónapos futamidôre 0,10% EBKM 0,10%*

6,00% EBKM 6,00%

SZÉKESFEHÉRVÁRI FIÓK
Budai út 9-11.
Tel.: +36 22 510 100

melegvízellátásának hatékonyságát 
segítik, mintegy 35%-os megta-
karítást érve el, csökkentve a szén-
dioxid-kibocsátás mértékét is.
A rendszer átadásán a cég 
vezetője, Hanti Norbert a „Zöld 
Fehérvárért” koncepciójukról is 
beszélt, miszerint a karitatív tevé-
kenységet szeretnék a jövőben is 
folytatni, úgy, hogy minden évben 
kiválasztanak az önkormányzat 
szakembereinek segítségével egy 
intézményt, melynek felajánlanak 
egy napkollektoros vagy akár egy 
napelemes rendszert.
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A Fehérvár TV  stábja 1989 decemberében. A képen egy bulira jöttek össze, de készen 
álltak az indulásra, hogy a helyszínen rögzítsék a romániai forradalom eseményeit.

A Fehérvár Televízió három évtize-

des visszatekintésében a nyolcva-

nas évek végéig jutottunk, amikor a 

Magyar Televízióval együttműködve 

tényezővé vált a helyi médium.

Csak egy gondolat még a 
rendszerváltás előtti időről és 
arról a nagyívű személyiségről, 
aki megálmodta és megalkotta 
a Fehérvár Televíziót. Baranyi 
Pál egy egyszerű televízió-csi-
nálónál sokkal bátrabb, korát 
messze megelőző egyéniség 
volt, aki 1987-ben egyesí-
teni akarta az ifjú Fehérvár 
Televíziót, a Fejér Megyei 
Hírlapot és az általa elindított, 
pár napig élő Fejér Megyeiek 
Rádióját. Az 1987-es álom 
küllői közé ezer botot dugtak, 
így barátja, Sipos József sem 
tudta egy évtizeddel később 
az álmot beteljesíteni, az csak 
2009-ben valósult meg, Fe-
hérvár Médiacentrum néven. 
Voltak emberek, akik mertek 
nagyot álmodni, és ezért akár 
az életüket tették kockára. 
A rendszerváltás idejében a 

Harmincéves a Fehérvár TV – 4. rész
nagy zoltán péter

Izgalmas napokat élünk át kollégá-

inkkal, egyre több érdekes sztori 

kerül elő a múltból, a helyi televí-

ziózás hőskorából. A harmincadik 

évforduló lehetőséget ad arra, hogy 

az ember mérleget készítsen. Külön-

leges érték a helyi televíziózás, ahol 

a lokális történéseké és a település 

lakóié a főszerep. A helyi tartalmak-

nak pedig kitüntetett szerepe van a 

nézőknél. Emellett tesszük le vok-

sunkat a jövőben is: a harmincadik 

születésnapot új műsorstruktúrával 

ünnepli a Fehérvár Televízió.

Decembertől igyekszünk még 
több érdekes embert, köztünk 
élő hétköznapi hőst bemutat-
ni. Útjára indul a Fehérvári 
Beszélgetések című sorozat, 

Régi és új értékeink
látrányi viktória

erdélyi forradalom helyszí-
neire. 1989 decemberében 
Magyarországon már világos 
volt, hogy egy korszaknak vége, 
új kezdődik. De Romániában 
még tombolt a személyi kul-
tusz, a legsötétebb diktatúra, 
amit éppen a magyar közösség 
akart elsőként felszámolni. 

volt kérdés, hogy a forrada-
lomról tudósítani kell. Tihanyi 
Tamás Temesvárig jutott, ahol 
a gépfegyverek feleseltek a 
forradalmárokkal. De Tihanyi 
Tamás ott volt a délszláv há-
borúban is, ahol harmincezer 
magyar halt meg, majd anyagot 
készített Afganisztánban, ahol 

a világtörténelem új fordulatot 
vett.
Mindeközben Posch Ede 
átvette a televízió irányítását, 
és lehetetlennek tűnő dolgot 
kért munkatársaitól: készítsen 
a Fehérvár Televízió naponta 
adást. Hamarosan nem pusztán 
naponta jelentkezett a helyi 
tévé, de reggeli műsorokkal, 
délutáni adással és esti hírösz-
szefoglalókkal Magyarország 
helyi tévéinek élére állt. Mar-
kovics László, az első fehérvári 
televízió-igazgató leválasztotta 
a hírlap munkatársait a tévéről, 
és fiatal erőkkel építette újra. 
Ekkor erősödött meg a kultu-
rális vonal, és vált a fehérvári 
tévé elsősorban szórakoztató 
televízióvá. Ez főleg Nagy 
Juditnak volt köszönhető, aki 
később át is vette a Fehérvár 
Televízió irányítását. Igazga-
tása alatt magazinok születtek, 
portrék, filmes jellegű tudósí-
tások, ismeretterjesztők. Aztán 
visszatért az egyik alapító, 
Sipos József, akinek a hír szent 
volt, és kiegyensúlyozott, mér-
sékelt, politikailag független 
tévét kísérelt meg előkészíteni.

legkisebb sajtóorgánum is 
hatalmas felelősséget hurcolt 
a hátán. A Fehérvár Televízió 
részese volt ennek a váltásnak, 
de ezzel nem elégedett meg. 
Stábot, stábokat küldött az 

Baranyi Pálnak, Sipos József-
nek, Csathó Barnának, Tihanyi 
Tamásnak, Fási Lászlónak 
és Vértes Andornak, akik a 
megyei lap mellett a Fehérvár 
Televíziónál is dolgoztak, nem 
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mely a hét minden napján várja 
majd a képernyők elé a csalá-
dokat. Maga a műsor díszlete is 
újdonságokat tartogat. Izgal-
mas technikai megoldásokkal, 
fény-effektekkel és különleges 
kameramozgásokkal gazdag 
képi világ jellemzi a magazint. 
Könnyed témák, mindennapi 
élethelyzetek éppúgy a műsor 
középpontjába kerülnek majd, 
mint a drámai pillanatok és a 
nehéz döntések.
Megújult formában jelent-
kezik a Válogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából című 
műsor is. Adásonként más-
más házigazda szerkesztésében 
jelentkezik a magazin, mely 
sokkal tematikusabb formában 
tárja majd a nézők elő a múlt 
meghatározó pillanatait. Sport-

közvetítésekben, kulturális és 
tudományos magazinműso-
rokban sem lesz hiány. Ezentúl 
még több városi eseményen 
lesznek jelen kameráink. Hét-
végenként tartalmas gyermek-
műsor-kínálattal, szórakoztató 
és könnyed műsorokkal jelent-
kezünk. Több helyi televízióval 
együttműködésben közös 
gazdasági magazinműsor, az 
Üzleti negyed készítésében 
vesz részt a Fehérvár Televízió, 
az első adást hamarosan lát-
hatják. Újraindul néhány régi 
nagy kedvenc is, így például a 
Kéklámpások című műsorunk. 
December elsejétől a Fehérvár 
Médiacentrum más orgánu-
mainak kollégáit is megis-
merhetik, hiszen a FehérVár 
magazin, a Vörösmarty Rádió 

és a városi hírportál, a www.
szekesfehervar.hu online felület 
munkatársai is feltűnnek majd 
a képernyőn.
Megkezdődött tehát a visz-
szaszámlálás, már csak néhány 
nap, és december elsején 
13 órától Önök is részesei 
lehetnek a Fehérvár Televízió 
harmincadik születésnapjának. 
Vendégeink lesznek a szerkesz-
tőség alapító tagjai, egykori és 
mostani kollégái. Sztorikban 
sem lesz hiány, régi képsorok is 
előkerülnek majd. Élő stúdió-
beszélgetéseinket követően 
előkerülnek alkotóműhelyünk 
dokumentumfilmjei, hiszen 
kollégáink a kezdetek óta 
csodálatos történeteket, emberi 
sorsokat tártak és tárnak Önök 
elé.
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

November 17-i rejtvényünkkel a Seuso-kincsek nyomába, eredetének 
tanulmányozásába kezdtünk. Az első megfejtéssel kapcsolatban azt 
feszegettük, hogy melyik térségből származhattak a Seoso-kincsek. 
A helyes válasz ez volt: POLGÁRDI SZABADBATTYÁN KŐ-
SZÁRHEGY. A második megfejtésben azt tudhatták meg, miként 
nevezték a rómaiak a magyar tengert, a Balatont. A Balaton latin 
neve: PELSO. A harmadik kérdésünkkel arra voltunk kíváncsiak, 
ki volt az a fiatal, leszerelő katona, aki szinte bizonyosan az általa 

megtalált Seuso-kincsek áldozata lett. A helyes válasz: SÜMEGH 
JÓZSEF
A Magyar Állam tizenötmillió Eurót fizetett azért a hat darab ezüsttárgyért 
és egy darab rézüstért, amelyek őrzésének jogát megkapta. A Magyarországra 
szállított páratlan műkincseket múzeumi körülmények között hol állították 
ki először? A válaszadási lehetőségek közül az elsőt válasszák és fejtsék meg! 
Második kérdésünket három részletben fejthetik meg. Arra vagyunk kíván-
csiak, mely tárgyak kötik egyértelműen Fejér megyéhez a Seuso-kincseket?
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Hétvégén meggyújtják az első gyertyát 
az oldalt

szerkesztette:

schéda szilvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

Hétfő:
Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész előadása
17 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna Téri Tagkönyvtár
A program a Civil Alap 2014 
pályázati program támogatásával, 
a Magyar Holokauszt Emlékév 
2014 keretében valósul meg.

Vekerdy Tamás előadása
17.30 Művészetek Háza
A téma ez alkalommal a kis-
gyermekkor, azaz a 0 és 7 éves 
kor közötti gyermekek fejlődése, 
nevelése. Az eseményt a fehérvári 
Waldorf kezdeményezés szervezi.

Beszélgetés Örkény Istvánról
18 óra Királykút Emlékház
Vendég: Radnóti Zsuzsa.

Kedd:
Didi and Polly
9.30 Igéző (Basa u. 1.)
Angol nyelvű játszóház.

Volt egyszer egy…
10 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Kabóca Bábszínház előadása.

Katalin-napi rendezvény
17 óra Kati néni szobra, 17.45 
Szent Sebestyén templom előtti 
tér, 18 óra Felsővárosi Közösségi 
Ház
Részletek a www.szekesfehervar.
hu eseménynaptárában!

Van új a Mars körül
17 óra Művészetek Háza
Sik András bolygókutató, az 
ELTE Természetföldrajzi Tanszé-
kének munkatársa tart előadást.

Radnóti és korunk
18 óra Kozák András Stúdió
Székesfehérvár önkormány-

zata, a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár és a Vörösmarty 
Színház közös programja. A 
belépés ingyenes, de előzetes 
foglalás szükséges.

Szerda:
Faláb és kampókéz
16.30 Szent István Király Mú-
zeum Országzászló téri épülete
Folytatódik az „Adalékok az 
orvoslás történetéhez” előadás-
sorozat. Szima Viktória tart 
előadást a protézisek történe-
téről.

Kudlik Júlia és Szvorák Katalin 
lemezbemutatója
17 óra Viktória Rehabilitációs 
Központ
A népszerű TV-bemondó és a 
Kossuth-díjas népdalénekes mu-
tatja be új lemezét.

Rajzóra
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Kissné Beke Ágnes tanárnő 
foglalkozása.

Csütörtök:
Cseri Kálmán nyílt előadásso-
rozata
November 27-29. 18 óra és no-
vember 30. 9 és 10 óra Széchenyi 
út 16. (Református templom)
A rendezvénysorozat megoldást 
adhat az élet nehézségeire, prob-
lémáira.

Csajos est
18 óra Barátság Mozi
Filmvetítéssel egybekötött be-
szélgetések. Meghívott előadók: a 
Baktay házaspár.

Rideg Ferenc fotókiállításának 
megnyitója
18 óra A Szabadművelődés Háza

Péntek:
Nádorfi Gabriella előadása a 
Seuso-kincsekről
17 óra Rendház előadóterem (Fő u. 6.)
A Szent István Király Múzeum 
régésze tart előadást.

Szalai Károly könyvbemutatója
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház
Székesfehérvár a XX. század ele-
jén. Házigazda: Tibai Tibor.

A Főnix Fotó Klub kiállításának 
megnyitója
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház

Tárlat télen
18 óra Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek 
Társasága csoportos kiállítása. A 
tárlatot megnyitja: Kocsis Noémi. 
Megtekinthető: december 19-ig.

Németország, Costa Rica és 
Chile bemutatása
18.30 AFS Klub (Cserepes köz 2.)
A nemzetközi cserediákprog-
ram keretében a városunkban 
tartózkodó diákok magyar nyelven 
mutatják be országaikat.

A padlás
19 óra Vörösmarty Színház
A népszerű mesemusical most a 
Vörösmarty Színház színpadán 
varázsolja el az egész családot.

Párizsi éjszakák
20 óra Igéző (Basa u. 1.)
Több, mint sanzonest. Színpadra 
állította: Kozáry Ferenc.

Táncház
20 óra A Szabadművelődés Háza
Táncház Hahn-Kakas István 
vezetésével.

Szombat:
Egészségügyi szűrőnap férfiaknak
8 óra Család- és Nővédelmi Központ
Részletek a www.szekesfehervar.
hu eseménynaptárában.

Bogyó és Babóca új kalandjai
10 óra Barátság Mozi
Tizenhárom epizód Bogyó, 
Babóca és kis barátaik élménye-
iből. A már jól ismert szereplők 
mellett megismerkedhetünk új 
karakterekkel is.

One, two, three, theatre!
15 óra Igéző (Basa u. 1.)
Angol nyelvű drámafoglalkozás 
kisiskolásoknak.

I. Adventi gyertyagyújtás
16 óra Püspöki palota udvara
Az adventi műsort követően 
Spányi Antal megyés püspök 
mondja el ünnepi gondolatait, 
majd megáldja a családok adventi 
gyertyáit.

Adventi kiállítás
17 óra Művészetek Háza, kiállító 
terem
„Szép jelen, szép csillag, szép 
napunk támadt” adventi nép- és 
iparművészeti kiállítás. A tárlat 
december 20-ig látható.

Factura Lumiaceae
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A budapesti Radikális Szabadidő 
Színház előadása. Bővebb infor-
máció a www.szekesfehervar.hu 
eseménynaptárában.

III. Újszövetség Maraton
23 óra Vörösmarty Színház
Advent első hétvégéjén ismét ön-
kéntes jelentkezők olvashatják fel 
az Újszövetséget a nagyszínpadon.

Vasárnap:
Csodakút meséi
10 óra Igéző (Basa u. 1.)
Az Aranyszamár Bábszínház 
előadása.

Ünnepi készülődés
11 óra Koronás park
Kézműves foglalkozás keretében 
karácsonyi díszeket készíthetnek 
kicsik és nagyok, valamint megis-
merhetik a karácsonyi ünnepkörrel 
kapcsolatos szokásokat.

Sicc - Pszt!
16 óra Igéző
Jóföldy Attila előadása.

Mesemondó kézművesek
16 óra Püspöki Palota
Mesét mondanak a Fehérvári 
Kézműves Egyesület tagjai az 
adventi udvarban.

A furcsa pár - női változat
19 óra Pelikán Kamaraszínház
Vígjáték.

Hétfő:
Mária földjén
17.30 Szent István Művelődési Ház

Kedd:
Didi and Polly
9.30 Igéző (Basa u. 1.)
Angol nyelvű játszóház.
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KÉKLÁMPÁSOK

Rendőrkézen a trafikrablók
az oldalt

szerkesztette:

novák rita

A hét elején a Kelemen Béla ut-

cában nyomozók figyeltek fel egy 

gyanúsan viselkedő férfira, akire 

illett két olyan rablás helyszínén 

adott személyleírás, amit a Palota-

városban követtek el. A fiatalem-

ber útja ezúttal is egy trafikba 

vezetett, ahová most a rendőrök is 

követték, és tetten is érték őt. 

A hét végén szintén egy Nem-
zeti Dohányboltot szemelt ki 
magának egy tolvaj. A férfi 
úgy akart pénzhez jutni, hogy 
bombával fenyegette meg 

A Kéklámpások Képzőművészeti 

Kiállítást a rendőrség szervezte, 

de a Fehérvár Televízió Kék-

lámpások című műsora adta az 

alapötletet. A megyei egyenru-

hás szervezetek között ugyanis a 

magazin kapcsán erősödött meg 

a személyes kapcsolat.

 A Készenléti Rendőrség szakemberei végül kiderítették, hogy a rabló blöffölt, 
az általa hurcolt szerkezet ugyanis nem lett volna képes felrobbanni

A kiállításon a katonák és a rendőrök mellett mentők, börtönőrök, pénzügy-
őrök és tűzoltók is részt vettek

Bombával és késsel fenyegetőző rablók adtak 
munkát az elmúlt héten a rendőröknek 

Kéklámpások Képzőművészeti Kiállítás a színházban
Művészeti oldalukat mutatták be a 

megyében dolgozó kéklámpások. 

A rendőrök, mentők, tűzoltók, 

börtönőrök, pénzügyőrök és katonák 

képzőművészeti kiállítása decem-

ber 20-ig látogatható a Vörösmarty 

Színházban.

Elfoglalták az egyenruhások 
a Vörösmarty Színház aulá-
ját múlt hét csütörtökön. A 
kéklámpás szervezetek mun-
katársai ezúttal nem segíteni 
mentek, a riasztást egy kiállítás 
miatt kapták, amit nem bizto-
sítottak, hanem megtöltöttek, 
mégpedig festményekkel, 
szobrokkal, fotókkal és szőtte-
sekkel. Németh-Kész Mónika, 
a megyei rendőrség főkapitányi 
referense, a tárlat szervezője azt 
mondta, a szervezetek együtt-
működése a mindennapi munka 
során elengedhetetlen, de a cél 
az, hogy ennél mélyebb kap-
csolat alakuljon ki köztük. De 

a városban élőknek is tudniuk 
kell, hogy a különböző egyen-
ruhák mögött sokszínű, értékes 
emberek rejtőznek.
A móri rendőrség közlekedési 
alosztályvezetője, Lévai Imre 
családi hagyományok miatt lett 
rendőr. A Hajdúságban töltött 

gyermekkorából hozta a lovak 
iránti szeretetét is. A kéklámpá-
sok képzőművészeti kiállítására 
egy általa készített ostort hozott. 
A rendőr hadnagy álma, hogy 
hivatása és hobbija eggyé váljon, 

amíg azonban nem szolgál lovas 
rendőrként, szabadidejét szenteli 
a lovas hagyományok ápolásá-
nak.
Textilszobrokkal járult hozzá a 
kiállítás sikeréhez a honvédség 
egyik munkatársa. Fröschl Mó-
nika a hétköznapokban a Balkán 
misszió adminisztrációjával 
foglalkozik, szabadidejét pedig 
két esztendeje kézműveskedéssel 
tölti. A törzsőrmester először 
festeni kezdett, majd magával 
ragadta a textilszobrászat is.

az alkalmazottat. A trafik 
munkatársa nem akart robba-
nást, így odaadta a bevételt, 
amivel a rabló a József Attila 
utca irányába menekült. Ott 
azonban négy járókelő feltar-
tóztatta, amíg a rendőrök meg 
tudták bilincselni. Közben a 
környék épületeit kiürítették, 
és a bombának tűnő tárgyat 
kilőtték.
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A Kallós Zoltánnal készült interjút 

kedden 19 óra 45 perckor láthat-

ják a Fehérvár Televízió nézői a 

Paletta kulturális magazinban.

Kallós Zoltán az erdélyi népi kultúra őrzője

vakler lajos

Székesfehérvár vendége volt Kallós 

Zoltán, az erdélyi néprajz legnagyobb 

alakja. A Kossuth-díjas néprajzkutató, 

a Nemzet Művésze, aki a Mezőség-

től Moldváig máig a leghitelesebb 

adatközlő, a Szent István Művelődési 

Házban mutatta be legújabb gyűj-

teményes kötetét. A Balladás könyv 

hitelesen szemlélteti mindazt, ami 

az elmúlt időszakban történt. A kötet 

megjelenéséhez két székesfehérvári 

szakember is hozzájárult: Vakler Anna 

zenepedagógus és Németh István 

néprajzkutató.

A gyűjtést 1942-ben kezdte el. Meg-
élte a II. világháborút, a Ceaușescu-
féle borzalmakat, s mégis megma-
radt a magyar nyelv őrzőjének.
Számtalan nehéz időszak volt 
az életemben, de mielőtt a fenti 
kérdésre válaszolnék, köszönöm 
Magyarországnak és a magyar 
embereknek, hogy mindig mel-
lettem álltak. A Nemzet Művésze 
cím, amit most ítéltek nekem, 
elsősorban erkölcsi elismerés. A 
díjjal járó összeggel ugyanis a 
Válaszúti kollégium fejlesztését 
segítem, így volt ez a Kossuth-díj-
jal járó elismeréssel is.
Visszatérve a kérdésre, milyen volt a 
világ 1942-ben?
Érdekes, de nekünk jó volt. 
Magyarországhoz tartoztunk és 
a Mezőségen nem kutattak a tu-
dósok. Mintha elfelejtették volna 
a néprajzosok a létét. Mi, fiatalok 
az élére álltunk a néprajzi és zenei 
kutatásnak. Soha nem bánom 
meg, hogy nehéz körülmények 
között ugyan, de folytattam ezt 
a munkát több mint hetven éven 
keresztül.
Ön tagja volt a Református Ifjúság 
című lap szerkesztőségének is.
Első publikációm szűkebb 
hazámhoz, Válaszúthoz kötő-
dött. Az ifjú magyar erdélyiek 
örömmel figyeltek fel arra, 
amit nemcsak képben, hanem 
hangban is megörökítettünk. 
Tíz pengőt kaptam érte. Abból a 
pénzből vettem egy aranyhegyű 
töltőtollat, amellyel ma is írok, 

Válaszok válaszútról
Kallós Zoltán a Nemzet Művésze

és egy füzetecskét, amelybe be-
jegyeztem azokat a dallamokat, 
szövegeket, amelyekre ma már 
kincsként tekintek.
Szívügye volt a Mezőség?
Furcsa, de a Mezőségen akkor és 
ma is mindenki rokon, nemcsak 
nyelvében és gondolkodásában, 
de családi értelemben is. Amikor 
folytattam a gyűjtést, a „rokonok” 
kézről-kézre adtak, s ha nem volt 
állásom és nem volt pénzem, 
mindig mindenben segítettek. Mi 
akkoriban szerényen éltünk. Ha 
volt a fejünk fölött fedél, s némi 
koszt is jutott, már nem panasz-
kodtunk.
Milyen volt akkoriban az élet 
Erdélyben?
A kommunista időszakban nem 
volt könnyű. Az édesapámat 
azért ítélték el, mert többet vetett, 
mint a vetési terve volt. Hat 
hónap elzárás és teljes vagyon-
elkobzás volt a büntetése. Én 
akkor Magyarvistán tanítottam, 
egy kalotaszegi faluban. Nagy 
nehezen bejutottam az ifjú Kós 
Károlyhoz, vittem neki egy régi 
büntetőszerszámot, egy palágát, és 
ő segített abban, hogy folytathas-
sam a tanulmányaimat és továbbra 
is kutathassak.

Ez volt az újrakezdés alapja?
Kaptam egy értesítést a tanács-
tól, hogy menjek be a Folklór 
Intézetbe, mert megbíznak azzal, 
hogy mivel beszélek cigányul, ké-
szítsek egy felmérést. Soha nem 
felejtem el, amikor odaértünk, 
egyszer csak ének szűrődött ki az 
udvarról, ahol egy fiatalasszony 
altatta a gyermekét. Bekéredz-
kedtem, és elkészítettem az első 
fonográf-felvételemet, amit ma 
is őrzök. Miután elküldtem Kós 
Károlynak, behívtak a Zeneaka-
démiára, hogy felvételizzek és 
énekeljek.
Mit énekelt?
Egy magyar, egy román és egy 
cigány dalt. Nem volt könnyű, hi-
szen nekem nem volt „gyerekszo-
bám,” hogy zenével foglalkozzak, 
nem ismertem a kottát, de ez csak 
látszólag volt hátrány. Szeren-
csére volt egy tanárom, Markocs 
György, aki külön is foglalkozott 
velem. Így színjelesen végeztem 
az egyetemen. Nehéz időszak volt, 
hiszen apámat a kuláklista alapján 
páriaként kezelték, és ráadásul 
kolozsvári lakosként nekem nem 
járt ösztöndíj sem.
Bátor döntést hozott, elindult Mold-
vába tanítani.

Ismertem már a térséget, diákként 
szekérrel vagy gyalog sokat 
jártunk gyűjteni. Tudtam, hogy 
mit várhatok a csángó falvakban 
élőktől. Fonográfokkal kerestük 
meg az Isten háta mögötti kicsiny 
falvakat. Volt egy olyan utunk, 
amit úgy neveztünk el, hogy Bar-
tók Béla nyomdokain, és kutattuk 
a román népzene alapjait.
Nemrégiben láttam egy képet, ahol 
egy ámbituson könyököl, és mintha 
azt mondaná, hogy igen, innen lehet 
elindulni a Mezőségtől Moldvába.
Ablonczy László készítette. A 
kép Gyimesen készült, és illő 
helyre került az otthonomban. 
Ami fontos, és látszik a fotón 
is, hogy legalábbis a választott 
hivatásomban kérlelhetetlen 
maradtam. Egész életemben arra 
törekedtem, hogy hittel képvisel-
jem a magyar, román, cigány népi 
kultúrát. Ismerjem és ismertessem 
meg életüket itthon és otthon, és 
mutassam meg, hogy az emberek 
határoktól, nyelvüktől függetlenül 
együtt tudnak élni. 
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Az ország diákdelegáltjainak tanácskozását rendezték városunkban
nagy zoltán péter

Fehérvár megérdemli a Szent Koronát

Székesfehérváron tartotta három-

napos ülését az Országos Diákparla-

ment, melynek legfontosabb célja az 

volt, hogy ajánlásokat fogalmazzon 

meg a diákság jogainak érvényesülé-

séről, szerveződéseik hatékonyabbá 

tételéről.

Pénteken kezdődött a Diák-
parlament munkája, melyen 
háromszáz általános és kö-
zépiskolás vett részt az ország 
tizenkilenc megyéjéből. Őket 
összesen harminc tanár kísérte 
el Székesfehérvárra. Városunk 
az első a megyei jogú városok 
közül, amelyik Diákparlamentet 
szervezett, hiszen eddig Buda-
pest és Zánka adott otthont a 
diákság közéleti munkájának. 
Már a pénteki megnyitón 
vastaps fogadta Cser-Palkovics 
András polgármester beszédét, 
aki azzal kezdte: hazatért a 
parlament Székesfehérvárra, a 
nemzet történelmi fővárosába. 
A XXI. századi fiatalok igenis 
megszólíthatók, ha olyan témá-
kat kínálunk számukra, amik 
érdeklik őket, és minderre olyan 
technikai eszközöket alkalma-
zunk, melyeket ők a mindennap-
jaikban használnak – mondta a 
polgármester.
„A köz ügyeit képviselni páratlan 
lehetőség, s egyben szívszorító 
felelősség. Az Országos Diákpar-
lament az egyetlen olyan testület, 
amely a magyar diákságot iskolatí-
pusok és régiók szerint is képviseli. 
Az érdemi viták után az önök 
által megfogalmazott ajánlásokat 
a nevelésügy minden szintjén 
úgy kell tekinteni, mint amiket a 
legmegbízhatóbb kísérleti eszköz, 
a személyes tapasztalat támaszt 
alá. A diákságot érdemes és muszáj 
komolyan venni!” – fogalmazott 
Sipos Imre köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár.
A pénteki megnyitót és a plená-
ris ülést a Vörösmarty Színház-
ban rendezték, amit a felsőokta-
tási fórum követett ugyanitt és a 
Ciszterci Szent István Gimná-

A Fehérvárra látogató Országos Diákparlament tagjait lenyűgözte a megújult belváros, és elégedettek voltak a 
házigazdákkal
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ziumban. A szombati szekció-
üléseken a diákönkormányzatok 
tevékenysége, működése, belső és 
külső kommunikációja, valamint 
a közösségi szolgálat tapaszta-
latai és lehetőségei, az iskolán, 
kollégiumon belüli konfliktusok, 
problémák megoldása és a jól 
működő diákszervezetek témái 
köré fonták a diákparlament 
küldöttei. A szekcióüléseknek a 
Belvárosi I. István Középiskola 
és Hunyadi Mátyás Tagintézmé-
nye adott otthont.
Vasárnap tartotta záró plená-
ris ülését a 2014-es Országos 
Diákparlament a Vörösmarty 
Színházban. A parlament mun-
káját Czunyiné Bertalan Judit 
köznevelésért felelős államtitkár 
azzal zárta, bízik abban, hogy 
a diákságot érintő országházi 
döntéseket a jövőben úgy fogal-
mazzák meg a vezető politiku-
sok, hogy azokat minden diák 
érthesse, hogy azok a diákság 
nyelvén íródjanak.
A magyar diákság képviselői 
nagyszerű munkát végeztek 
az elmúlt három napban, de 
ígérem, hogy a Székesfehérváron 
elindult párbeszédnek nincs 

vége, ugyanis a facebook-on 
bejegyezzük az Országos Diák-
parlamentet – mondta Mészáros 
Attila, Székesfehérvár ifjúsági 
ügyekért felelős alpolgármestere, 
akinek szavait hatalmas taps 
követte.
A háromszáz diák állva tapsolta 
meg Cser-Palkovics András pol-
gármestert, aki kijelentette: már 
most megígérem, hogy a Megyei 
Jogú Városok Szövetségében lét-
rehozunk egy olyan szervezetet, 
amin keresztül a diákság szava is 
elérhet a döntés-előkészítőkhöz, 
mert jövőt tervezni a diákok 
nélkül nem lehet.
Az Országos Diákparlament 
székesfehérvári munkájáról 
megkérdezett diákok vélemé-
nyüket határozottan mondták 
el a FehérVár magazinnak. Ami 
egyértelműen kiderült, hogy a 
fehérvári szervezők kiválóra 
vizsgáztak.

Bnesik Krisztina Csilla, Haj-
dú-Bihar megye
A diákönkormányzatok-
kal kapcsolatban akadozott 
a szekér, mintha kevesebb 
aktivitással indultak volna neki 

az érintettek, de a szekcióülése-
ken alaposan kibeszélhettük a 
témákat. A választott diákveze-
tők általában aktívak, de ez nem 
mondható el a diákság egészére.
A székesfehérvári döntéshozók 
érzékenyek voltak a probléma-
felvetéseinkre, ezért hiszem, 
hogy az országos irányítók is 
meghallanak bennünket.

Én még soha nem jártam 
Fehérváron, de ez a fogadtatás, 
a város teljesen lenyűgözött. A 
jelentkezéskor megírtam, hogy 
nekem speciális étkezési igé-
nyem van, amire végig figyeltek 
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sem és köszönetem az övék.

Nagy Judit, Pest megye
Még ha utazással is járt, 
egyáltalán nem bánom, hogy 
Székesfehérvár adott otthont a 

diákparlamentnek, sőt köszö-
net jár a városnak és a városve-
zetőknek a szervezésért!
Javaslatokat tettünk a felsőok-
tatással kapcsolatos pontszá-
mításokra, hasonlóan egyetér-
tettünk az előrehozott érettségi 
ügyében, de témaként merült 
fel a menza és az intézmények 
infrastrukturális ellátottsága is. 
Még ha órákat is vett igénybe, 
de mindenki elmondhatta a 
javaslatát, véleményét.
Székesfehérvár belvárosa elké-
pesztően szép. Még soha nem 
hallottam róla, hogy ennyire jól 
néz ki ez a város. Igenis meg-
érdemli Székesfehérvár, hogy 
visszakapja a Szent Koronát!

Varga-Márfy Milán, Fejér 
megye

Biztos vagyok benne, hogy el-
hallatszik a hangunk Budapes-

tig. A korábbi években is kap-
tunk segítséget a kéréseinkre, 
remélem, ez nem változik most 
sem! Ilyen volt például a bu-
szok menetrendjének tanítási 
időhöz való igazítása, amire 
itt Fehérváron is nagy szüksé-
günk volt. Ezt meghallgatták, 
és segítettek a diákságnak.
A fehérvári Országos Diák-
parlament fő témái a minden-
napos testnevelés, a közösségi 
szolgálat és az intézmények 
infrastrukturális fejlesztései 
valamint a felsőoktatás és az 
oda történő bekerülés volt.
Érdekes, hogy a mindenkit 
érintő témákban teljes volt 
a diákparlament egysége. 
Ugyanakkor előfordultak 
megosztó témák is. Én a leg-
nagyobb problémát a kom-
munikációban látom, hiszen 
háromévenként vagyunk így 
együtt, közben az információk 
nehézkesen áramlanak. Az 
ilyen személyes találkozások 
sokat segítenek, motiválják a 
diákságot.

Horváth Norman Balázs, 
Somogy megye
Már a problémafelvetésben is 
egységet látok az ország diák-
ságában. Az ország különböző 

területein hasonló gondok 
feszítenek minket, és ezekre 
sikerül is közös megoldást, 
irányt találnunk. A legégetőbb 
problémának az infrastruktu-
rális dolgokat tartom. Amióta 
megalakult a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, nincs 
gazdája egyszerű feladatoknak. 
Például ha kitörik az ablak, ki 
csinálja meg, ki finanszírozza? 
De ilyen a napi testnevelés, ami 

miatt mindenki szeret rekla-
málni.
A diákparlament jövőbeli fel-
adata, hogy szorosabbra kösse a 
kapcsolatot a törvényalkotókkal, 
és azokon keresztül erősebben 
képviselje az érdekeit.
Székesfehérvárról csak jókat 
tudok mondani. Ezt az óvárost 
egyszerűen gyönyörűen meg-
csinálták. Ráadásul itt min-
den mindenhez közel van. A 
diákparlament a legjobb helyre 
került! 

Tóth Dávid, Hajdú-Bihar 
megye
A diákönkormányzattal 
kapcsolatban mindenkinek 
hasonló a gondja. Mivel nincs 

forrás, nincs miből gazdálkod-
ni, ami általános probléma. 
Persze voltak egyéni felvetések 
is, például a szakképzőkben az 
alapanyaghiány, de ezek nem 
földrajzi eltérések. Az Alföl-
dön hasonló gonddal szembe-
sülnek a diákok, mint a Du-
nántúlon. Azt, hogy szavunk 
eljut-e az országgyűlésbe, nem 
tudom, csak remélem, de a 
saját diákságunkhoz biztosan 
eljut, mert amint hazame-
gyünk, tájékoztatást adunk az 
itteni munkáról.
Hogy milyen volt a fogad-
tatás? Már vártak minket a 
vasútállomáson. Szerintem 
Fehérvár szebb város, mint 
Debrecen.

Eszes Réka, Pest megye
Megérte Fehérvárra jönni, és 
remélem, hogy minden javasla-
tunk eljut az Országgyűlésbe. 
A háromévente megrendezett 
Országos Diákparlamenten 

szemtől szemben vitatjuk meg 
a minket érintő kérdéseket, ami 
nagyon fontos.
A fehérvári szervezésben sem-
mi hibát nem találtam, a szál-
lás, étkezés tökéletes volt. A 
szervezők segítőkészek voltak, 
soha nem hagytak magunkra. 
Ráadásul kiváló programokat 
kaptunk a Táncházban, külön 
koncerten. Nekem nagyon 
tetszett minden!

Papp Dorottya, Fejér megye
Több dologban magunk sem 
tudtunk konszenzusra jutni, 
de remélem, hogy amiket 
elfogadtunk, és az Ország-
gyűlés elé terjesztünk, azokat 
megértő fülek fogadják! 

Nekünk könnyű dolgunk van, 
mert Fehérvár polgármestere 
kiemelten segíti a diákönkor-
mányzatokat és a diákokat. 
A mostani három napból 
számomra az derült ki, hogy 
sajnos ez nem jellemző az 
ország más városaira. Többen 
szeretnék követni Székes-
fehérvár példáját, amihez a 
jövőben mi megadunk minden 
segítséget.
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Fehérvári Advent 2014

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)

HETEDHÉT JÁTÉKMÚZEUMFEHÉRVÁRI AJÁNDÉKBOLT (Hiemer-ház)

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

TÁNCHÁZ

ADVENTI SZÍNPAD

BELVÁROS
ADVENTI SZÍNPAD

2014. november 29. (szombat)

2014. december 2. (kedd)2014. november 29-30.

2014. december 3. (szerda)

2014. december 4. (csütörtök)

2014. december 5. (péntek)

2014. december 6. (szombat)

2014. december 6. (szombat)

2014. december 7. (vasárnap)

2014. december 5-6-7.
2014. november 30. (vasárnap)

14.30 - 
17.00 óra

HASZNOS HOLMIK I.  
Adventi díszek és pop-up képeslapok 
készítése a Terembura Kulturális Egyesülettel

15.00 óra HANGSZERSIMOGATÓ PROGRAM 
Franczia Danival

16.30 óra JÁTÉK SZALON 
„Teddy, a 111 éves ajándék” 
Dr. Nagy Veronika néprajzkutató előadása

3 ÉVES A FEHÉRVÁRI AJÁNDÉKBOLT  - Születésnapi 
tortával és meglepetés ajándékokkal várják a vásárlókat

10.00 óra „VÁRJUK A MIKULÁST!”- Felsővárosi 
Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája 
Napocska csoportja

10.00 óra „MIKULÁSVÁRÓ” - Zentai Úti Általános 
Iskola 3.a. és 3.b. osztálya

11.00 óra „DECEMBERI NÉPSZOKÁSOK” - 
Hétpettyes Óvoda nagycsoportja

10.00 óra „TÉLKÖSZÖNTŐ”- Székesfehérvári István 
Király Általános Iskola 3. b. osztálya

10.15 óra „NYUSZILURKÓK ÉS A MIKULÁS” 
Hétvezér Általános Iskola 2.c. osztálya

15.30 óra IKARUS NÉPTÁNCEGYÜTTES JUNIOR 
CSOPORT előadása

17.00 óra KATONA LÓRÁNT műsora

17.00 óra MIKULÁS GYERMEKJÁTSZÓ ÉS TÁNCHÁZ 
a Galiba zenekarral, 
a Bara zenekar lemezbemutató koncertje

15.00 óra ALCOA NYUGDÍJAS FÉRFIKAR műsora

16.00 óra „SWING KARÁCSONY” – a Daniel Speer 
Brass koncertje

18.00 óra TAKÁCS NIKOLAS műsora

KERESD A MIKULÁST! A Mikulás és segédjei 
szaloncukorral várják a gyerekeket egész nap!

18.00 óra LÁZÁR ZSÓFI: TÉLI MESE 
Sarkcsillagváros története, a Szabad 
Színház előadása

19.30 óra A NYUGHATATLAN együttes koncertje

18.00 óra KJF JAZZ koncert

19.00 óra VASTAG CSABA koncert

20.00 óra MYSTERY GANG koncert

10.00-
17.00 óra

MŰVÉSZETI VÁSÁR 
Pálné Hencz Teréz képző- és iparművésszel

10.00 óra JÁTSZÓHÁZ

19.00 óra FANTA BOYS – Mikulás buli

18.00 óra LÁZÁR ZSÓFI: TÉLI MESE 
Sarkcsillagváros története, a Szabad 
Színház előadása

17.00 óra MITS JAZZ BAND koncert

18.30 óra KJF JAZZ koncert

14.30-
16.30 óra

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete tagjaival és 
ADVENTI MESEKUCKÓ

16.00 óra MESÉT MONDANAK A FEHÉRVÁRI 
KÉZMŰVESEK EGYESÜLETÉNEK TAGJAI

15.30 óra ADVENTI KONCERTEK A VÁROSI 
KÉPTÁRBAN: SZIRONTA EGYÜTTES

11.00 óra LÁZÁR ZSÓFI: TÉLI MESE 
Sarkcsillagváros története, a Szabad 
Színház előadása

9.00 - 
19.00 óra

ÜNNEPVÁRÓ CSALÁDI KÉSZÜLŐDÉS 
(belépődíjas program)

10.00 óra FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 
KARÁCSONYVÁRÓ RENDEZVÉNYE

15.00 óra MIKULÁS-NAP a Szedtevette zenekarral

16.00 óra II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Adventi gondolatok: Spányi Antal megyés püspök 
Szent Margit Általános Iskola, Szent László 
tagiskola tanulóinak adventi műsora

14.30-
17.00 óra

HASZNOS HOLMIK II. 
Kapszulaangyalok és díszek készítése a 
Terembura Kulturális Egyesülettel

17.00 óra DIAVETÍTÉS A TÉLAPÓRÓL ÉS AZ 
EZÜSTMACKÓRÓL

17.00 óra ALBA REGIA VEGYESKAR adventi műsora

17.30 óra FELGYÚLNAK ADVENT FÉNYEI!  
Köszöntő: dr. Cser-Palkovics András 
Székesfehérvár polgármestere 
Adventi gondolatok: Spányi Antal 
megyés püspök

18.00 óra SZEKERES ADRIENN műsora

14.30 - 
16.30 óra

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete tagjaival és 
ADVENTI MESEKUCKÓ

16.00 óra MESÉT MONDANAK A FEHÉRVÁRI 
KÉZMŰVESEK EGYESÜLETÉNEK TAGJAI

15.30 óra ADVENTI KONCERTEK A VÁROSI 
KÉPTÁRBAN: HYLARION ÉNEKEGYÜTTES

10.00 - 
18.00 óra

MESEHÁZ – családi múzeumi foglalkozás 
(belépődíjas program)

10.00 óra A CSODAKÚT MESÉI (babaszínház) – az 
Aranyszamár Bábszínház előadása

16.00 óra SICC - PSZT! – Jóföldy Attila 
gyermekelőadása

16.00 óra I. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Adventi gondolatok: Spányi Antal megyés püspök 
A Mindszenti József Római Katolikus 
Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulóinak adventi műsora

23.00 óra III. ÚJSZÖVETSÉG MARATON

13.00 óra TESTVÉRKARÁCSONY 
„Pettson karácsonya” a Vigyázó Kéz 
Alapítvány által szervezett program

10.00 óra ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS CSALÁDOKNAK

17.00 óra „SZÉP JELEN, SZÉP CSILLAG, SZÉP 
NAPUNK TÁMADT” 
Adventi nép- és iparművészeti kiállítás megnyitója

17.30 óra KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS ÉS BEMUTATÓ

PÜSPÖKSÉG ADVENTI UDVARA

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

FELSŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZÁRAZRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)

PÜSPÖKSÉG ADVENTI UDVARA

VÁROSI KÉPTÁR-DEÁK GYŰJTEMÉNY

HETEDHÉT JÁTÉKMÚZEUM

IGÉZŐ (Basa utca 1.)

FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

IGÉZŐ (Basa utca 1.)

ZICHY SZÍNPAD

ZICHY SZÍNPAD

PELIKÁN GALÉRIA

TOLNAI UTCAI TAGKÖNYVTÁR

ÖREGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

IGÉZŐ (Basa utca 1.)

ZICHY SZÍNPAD

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)

PÜSPÖKSÉG ADVENTI UDVARA

VÁROSI KÉPTÁR-DEÁK GYŰJTEMÉNY

IGÉZŐ (Basa utca 1.)

MESTERSÉGEK HÁZA (Rác utca 20.)

FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KISFALUDY KÖZÖSSÉGI HÁZ

PÜSPÖKSÉG ADVENTI UDVARA

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
Információ: www.szekesfehervar.hu

Helyszínek:  
Adventi színpad  a Városház téren 

Zichy színpad a Hotel Magyar Király előtti téren 
Hiemer-házban a foglalkozások a földszinti 

termekben zajlanak, bejárat a Gesztenyés udvar felöl
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Sportműsor
Az őszi szezonban, téli-
es időben tavaszi meccset 
játszanak – mi az? A népi 
kiadványokban nem szereplő 
találós kérdés megfejtése: 
magyar labdarúgó-bajnok-
ság! Évek óta megszokott, 
hogy november végén, de-
cember elején megrendeznek 
két „tavaszi” fordulót, mielőtt 
jön a fagy. Hogy ettől jobb 
lesz a focink? Majd ha 
fagy…  De tévénézőként a 
kényelmes fotelben még két 
meccset megnézhetünk, a 
Videoton esetében vasárnap 
a szombati, pápai bajnokit. 
Kézilabdában és kosárban 
ellenben szünet van, de 
nem ám a naptár miatt, ez 
még nem a téli álom. A tél 
egyedül hokiban várt évszak, 
a szezon veleje. A héten a 
címvédő Bolzano látogat 
Fehérvárra. Hogy fagyos 
kedvvel távoznak-e a Rókák, 
vasárnap láthatják a Fehérvár 
Televízióban.

kaiser tamás

Hárompontos víkend

Három megszerzett ponttal zárta a 

hétvégét a Fehérvár AV 19. A pénteki, 

Znojmo elleni szétlövéses vereség 

(4-5) után vasárnap a Dornbirn ellen 

nyertek Kovács Csabáék. A Volán 

ezúttal is túlórázni kényszerült, 

azonban nem kellett megvárni a 

büntetőket, mert jött Bartalis István, 

és a hosszabbításban eldöntötte a 

meccset.

Már rögtön a meccs elején 
vezetést szerzett a Volán, Benk 
András volt eredményes a 4. 
percben, ezzel pedig megadta 
az este alaphangját. Igaz, az 
osztrákok nem így gondolták, 
a Dornbirn még a szünet előtt 
egalizált. Arniel volt eredmé-
nyes, aki a második harmadban 
is betalált, és mivel más nem, 
ez azt jelentette, hogy a záró 
húsz percet a hazaiak kezd-
hették előnyben. Boivin révén 
mégis összejött az egyenlítés. 

kaiser tamás

A Vörösmarty jutott tovább

A Vörösmarty Mihály iskola 
jutott a megyei fináléba 
a IV. korcsoportos Futsal 
Diákolimpia városi döntő-
jéből. Az elsőségről há-
romcsapatos torna döntött, 
ahová a Vörösmarty mellett 
a Tóvárosi és a Vasvári Pál 
iskola jutott be. A Videoton 
fedett, műfüves csarnoká-
ban megrendezett mérkő-
zések remek csatákat és 
szép gólokat hoztak, több 
ígéretes fiatal is megmutatta 
tehetségét. Az már az utolsó 
összecsapás előtt eldőlt, 
hogy a Vasvári szerzi meg a 
bronzérmet, a döntőnek is 
beillő záró meccsen pedig 
a Vörösmarty megtréfálta 
a mindig esélyesnek szá-
mító Tóvárosit. „Mindig 
nagy öröm legyőzni a legna-
gyobb riválist, a Tóvárosit! 
– mondta a Vörösmarty 
csapatkapitánya, Sarok 

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár, 
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 

konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli hő 

központ;

Parkolóhelyek:

• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

Zsombor. – Nagyon szeret-
nénk továbbjutni az országos 
döntőbe, ehhez azonban a 
nagyon erős felcsúti együttest 
kell legyőznünk. De hiszünk 
magunkban és bízunk benne, 
hogy ez sikerül!” A biza-
kodásra a Tóvárosi isko-
lának is van oka, hiszen 
kis szerencsével – ha van 
olyan körzet, ahonnét 
nincs továbbjutó, vagy nem 
rendeztek selejtezőt – akkor 
ők is ott lehetnek a megyei 
döntőben. De ehhez majd 
egy másik, a továbbjutásról 
éppen lemaradó gárdával 
kell összecsapniuk, amolyan 
pótselejtezőn. Egy biztos, 
a Vörösmartyért érdemes 
lesz szorítani a következő 
körben, Sarok Zsomborék 
ugyanis igen tetszetős játé-
kot bemutatva érdemelték 
ki a továbbjutást, amelyhez 
a díjakat átadó Mészáros 
Attila alpolgármester is 
gratulált.

Sarauerék a megszerezhető négyből három pontot gyűjtöttek be a hétvégén

Majd Sarauer emberhátrányos 
gólja már azt jelentette, hogy 
a Fehérvárnál volt az előny, és 
csak négy percen múlt, hogy 
rendes játékidőben dőljön el a 
találkozó. Az 56. percben jött 
azonban Blatný, és belőtte a 
harmadik Dornbirn-találatot. 
Jöhetett a hosszabbítás. A 
ráadásban pedig a korábban 
2+10 percre kiküldött Bartalis 

István betalált, ezzel három 
vesztes meccs után újra győz-
tesen (4-3) hagyhatták el a 
fehérváriak a jeget.
Az előttünk álló hét igen 
sűrűnek ígérkezik, hiszen már 
kedden pályára lép a Volán a 
Linz vendégeként, szombaton 
a Bolzano érkezik Székesfehér-
várra, míg vasárnap Grazban 
vendégszerepel a gárda.
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A meccsen mindennek rendben kell 
lennie!

Hollis macskája, Simi pacsija 
és a bajnoki cím

Ha az ember kilátogat egy kosármeccs-

re Székesfehérváron, és tekintete a 

zsűriasztalra téved, rögtön szemet szúr 

neki egy csinos, törékenynek tűnő, 

de annál határozottabb ifjú hölgy. Ő 

az, aki ha kell, két mondattal helyre 

teszi a renitens szurkolót, a játékosok, 

játékvezetők előre köszönnek neki. Ő 

nem más, mint az Alba technikai veze-

tője, Horváth Orsolya, aki már nagyon 

szeretne egy újabb bajnoki zászlót a 

csarnokban látni.

Nem vagy egy klasszikus center-
alkat. Hogy kerültél kapcsolatba a 
kosárlabdával?
Valóban nem vagyok az… A sport 
hatéves korom óta az életem része, 
öttusázónak készültem – kezdte 
Horváth Orsolya, az Alba Fehérvár 
technikai vezetője. – A későb-
biekben pedig versenyszerűen 
tollaslabdáztam. A kosárlabdával 
tizennégyéves koromban kerültem 
közelebbi kapcsolatba. Édesapám-
mal kezdtünk együtt Alba-mecs-
csekre járni, évekig ő vette nekem a 
bérletet, így indult a szerelem.
A szerelemből pedig munkakapcsolat 
lett.
2002 óta van bármiféle kapcsolat 
köztem és a klub között. Akkori-
ban az U20-as csapat idegenbeli 
meccseire jártam, írtam nekik a 
jegyzőkönyvet, illetve ha bármiféle 
tornát rendeztek itt, Székesfehér-
váron, akkor mint asztalszemély-
zet segítettem a munkát.
Hogy lettél a csapat technikai 
vezetője?
2007-ben keresett meg Halm 
Rolland, tulajdonképpen ő 
választott ki a munkára, neki 
köszönhetem, hogy itt vagyok. Én 
már 2001-től a megyei szövetség 
kötelékében vezettem meccseket, 
és ez, valamint a már említett 
U20-asok körüli munka segített 
abban, hogy idekerüljek. Ez a 
nyolcadik szezonom.
Nem unod még?
Nem, egyáltalán nem. Elég 
változatos és komplex feladatkör 
az enyém.

Vissza 

az alapokhoz!

Picit megcsömörlöttem. Mivel e 
sorok a FehérVár magazin sport-
rovatában olvashatók, gondolom 
sokan rávágják: a magyar foci-
tól! Bizony, telitalálat, a magyar 
focitól. Legalábbis az annak 
nevezett színtelen, szagtalan, 
íztelen valamitől.
Megcsömörlöttem még úgy is, 
hogy a Dárdai-féle válogatott 
azért villantott valamit az 
ősszel. De villantottak mások 
is. Villantottak nagyobbnál 
nagyobb sületlenségeket a sportág 
vezetői, és villantottak egy kis 
sértődöttséget a szurkolók. Min-
denkinek mindenkivel baja van, 
miközben a hazai élvonal csapa-
tai egyre nagyobb érdektelenség 
mellett terelgetik a labdát.
Szóval megcsömörlöttem, majd 
hirtelen új erőre kaptam. Mitől? 
Az idei őszön volt szerencsém 
a helyszínen követni megyénk 
egyik kisvárosa NB II-es csapa-
tának meccseit. Mit láttam, mit 
tapasztaltam? Kiváló hangu-
latot, baráti közösséget, olyan 
fiatal játékosokat, akik nem 
alibiztek, hajtottak, küzdöttek, 
güriztek. Nem mondom, hogy a 
színvonal az eget verdeste, de az 
akarásra, a hajtásra, az iramra 
egy rossz szavam sem lehetett.
Aztán jött a második impulzus. 
Néhány hete a Borsányi István 
és Vadász Imre edzette Videoton 
U11 edzésén jártam, és azon 
kaptam magam, hogy jobban 
belefeledkeztem a kicsik egymás 
közötti meccsébe, mint egy hazai 
NB I-es rangadóba. Ekkor jöt-
tem rá, mit is kell tennem.
Mondják, ha valami rossz, 
akkor le kell rombolni és az 
alapoktól újraépíteni. Hát én 
most újraépítem kapcsolatomat a 
magyar focival. Figyelem a ki-
csiket, ellátogatok az alacsonyabb 
osztályú bajnokikra, újra felfede-
zem a futballt. Tavasszal az NB 
III-ban szereplő Videoton FC 
II meccseire is kinézek. Ha van 
kedvük, tartsanak velem!

németh zoltán

kaiser tamás

Ami mit takar pontosan? Mit csinál 
a technikai vezető?
Sok mindent. Például az új játé-
kosoknak segítek berendezkedni, 
összeszedni minden papírjukat, 
hogy „legálisan” legyenek itt. De 
a lakást, a szerelést is nekem kell 
elintéznem, hogy mindenkinek 
meglegyen mindene. Az elősze-
zonban az edzőmeccseket nekem 
kell lekötnöm, a csapat programját 
meg kell szerveznem, a csapat ne-
vezéséhez szükséges papírokat is 
nekem kell összeraknom, feltölte-
nem. Tulajdonképpen én nevezem 
be a csapatot a bajnokságba.
Melyik játékos volt eddig a legprob-
lémásabb eset?
Olyan klasszikus problémás eset 
nem volt. Damian Hollisnak volt 
egy macskája. Én már a szezon 
közben mondtam neki, hogy nem 
szeretnék macskát, ha hazautazik 
a szünetre, ő állította, hogy nem 
kell aggódnom. Pont kint voltam 
Szlovákiában a válogatottal 
edzőtáborban, amikor valamikor 
hajnalban csörgött a telefonom. 
Damian volt az, és közölte, hogy 
a reptéren van, de a macskát nem 
engedik vele felszállni. Mond-
tam neki, hogy most nem tudok 
ebben segíteni, Damien erre fogta 
a macskát, berakta egy taxiba, 
és Ferihegyről hazaküldte ide, a 
csarnokba.
Él még ez a macska?

Igen, nagyon jó egészségnek 
örvend.
Az látszik, hogy nagyon jóban vagy 
a csapat tagjaival, és ugye ott ülsz 
a zsűriasztalnál, mérkőzés közben 
egy-egy jó szóval tudsz segíteni a 
srácoknak, ha szükséges?
Több játékossal is baráti a kap-
csolatom. Amikor még a kispad 
a jegyzőasztal előtt volt, akkor 
mindig pacsiztunk, de volt, hogy 
rendeltem tőlük egy hármast. 
Egyszer Juhos Levitől kértem 
ezt, aki bement és dobott egy 
triplát, majd elégedetten nézett 
ki hozzám. Most, hogy kikerült 
az asztal mellé a kispad, ez már 
nehezebben megy, de Simon 
Balázzsal azért mindig lepacsi-
zunk, neki szokása, ha kezdő, 
akkor jön és pacsizik az asztalnál 
ülőkkel.
A hét év alatt mi volt a legnagyobb 
élmény?
Természetesen a bajnoki cím és 
a kupagyőzelem. Az az év sok 
szempontból is emlékezetes ma-
rad. Én még csak mint szurkoló 
voltam részese ehhez hasonlónak, 
nagyon örültem, hogy tavaly, 
mint a klub alkalmazottja is 
összejött ez. Az érdem persze a 
srácoké, de jó érzés, hogy tudom, 
az én munkám is benne volt a 
sikerben.
Van kedvenc játékosod?
Bódi Feri az egyik, vele négy 
évet töltöttünk együtt a klubnál. 
Ő olyan, mintha a testvérem 
lenne. De Simon Balázst is ki 
kell emelnem, mégis csak öt évet 
dolgoztunk együtt, mielőtt elment 
Szolnokra.
Akkor haragudtál rá?
Nem volt bennem harag, inkább, 
nem is tudom… Furcsa érzések 
voltak bennem, de megértettem a 
döntését, és annyit mondtam neki, 
hogy én visszavárom.
És visszajött… De mikor lesz ismét 
bajnok az Alba?
Remélem az idén! Bízom a fiúk-
ban, a csapatban, és már nagyon 
szeretném, ha Halm Rollanddal 
azon kéne törni a fejünket, hogy 
hová kerüljön ki az új zászló.
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Góbi Henrik és Székely Norbert a továbbiakban is együtt dolgozik

Melvin (5) a két meccsen negyven-
két pontig jutott

Volt dolga Dibusznak, a Fradi kapusának

somos zoltán

somos zoltán

Székely Norbert megfigyelt, a csapat nyert

Ki lő gólt, ha Nikolics nem?

A hét elején jelentették be, hogy 

Székely Norbert a TLI-Alba Fehérvár 

új vezetőedzője. A Sopronból érkező 

szakember a MAFC és a Szeged ellen 

még csak megfigyelőként ült a kis-

padon, Góbi Henrik meccselt, az Alba 

pedig mindkétszer győzött.

Másodszor játszott gól nélküli döntet-

lent a bajnokságban a Videoton, ez-

úttal hazai pályán, a Ferencvárossal. 

Nagy fölényben voltak a fehérváriak, 

de a hatékonyságuk egyértelműen 

csökkent az ősz második felében.

A címben feltett kérdésre lehet 
azt válaszolni, hogy senki, még 
ha van is ebben egy kis túlzás. 
Nikolics Nemanja és a Vidi is 
parádésan kezdte a szezont, 
tizenkét fordulóban a csapat 
harminc, a csatár tizenhárom 
gólt szerzett. Az azóta eltelt 
háromban ellenben egyetlen 
Vidi-gól született (Kovács Ist-
ván révén), vagyis egyértelműen 
úgy tűnik, a külföldi klubok 
által figyelt Nikolics és a Vidi 
eredményessége túl szorosan 
függ össze. Persze minden edző 
és szurkoló boldog, ha ilyen 
formában lévő csatára van, 
Joan Carillo ennek megfele-

Hogy egyes sportágakban a férfi 
és női szakág között mekkora 
különbség van, az gyakran szokott 
hímsoviniszta viccelődés tárgya 
lenni. De szerencsére vannak, akik 
ennél komolyabban is tudnak 
beszélni a témáról. Mostantól 
Székely Norbert is közéjük tarto-
zik, hiszen a sikereit a soproni női 
kosarasokkal elérő edző férfi élcsa-
pathoz került. A TLI-Alba Fehér-
várnál nagyok az elvárások, ebben 
például biztosan nincs különbség 
Székely előző csapatához képest. 
Hozzászokhatott a szakember, 
hogy nyomás alatt dolgozik. „A 
kosárlabda nyelve közös, a lányoknál 
és a fiúknál is szükség van pedagó-
giára, szakmai tudásra. Számomra 
az sem újdonság, hogy eredmény-
kényszer van, remélem, itt is nyitott 
fülekre találnak majd a mondataim, 
és tudok segíteni a csapatnak. Most 
úgy látom, jó az állomány, a követ-
kező hetekben kiderül, hol és min kell 
esetleg változtatnunk.” – mondta 
székfoglalójában az új mester, 

aki csütörtökön tartotta itteni 
első edzését. Addigra már túl 
voltunk a MAFC elleni 98-73-as 
győzelmen. Ha nem is lehengerlő 
játékkal, de hozta a kötelezőt a 
csapat. Székely megfigyelőként ült 
a padon, a megbízott edző, Góbi 
Henrik irányította Simonékat. Így 
volt ez szombaton Szegeden is, 
bár addigra nyilván jobban meg-
ismerte a társaságot a vezetőedző. 
Egy-egy mondattal már instruálta 
a játékosokat, de alighanem most 

kezdődik a valódi közös munka. 
Szegeden a negyedik negyedben 
biztosította be sikerét az Alba (90-
78), ezzel a kosarasok megúszták 
a pénzbüntetést, amit Marcel 
Tenter távozása után lebegtetett 
meg a vezetőség. Két győzelem 
volt a feltétel, ez megvan – most 
pedig két hét szünet, hogy utána 
igazán nehéz sorozattal folytatód-
jon a bajnokság. Addigra tényleg 
Székely Norbert csapata lehet a 
Fehérvár.
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lően Nikolicsra építette a Vidi 
támadójátékát. Ami a Ferenc-
város ellen is gördülékeny 
volt – a befejezésekig. És mivel 
Nikolicsra most már kitüntetett 
figyelem jut a védők részéről, 
valamint nem is elvárható, hogy 

fél szezonon át tartsa félelmetes 
góllövő formáját, jól jönne vala-
ki más a „második hullámban”. 
Tegyük hozzá: a zöldek ellen 
minden eddiginél könnyebben 
betalálhatott volna a gólki-
rály, ha Gyurcsó, aki számos 

gólpasszt adott neki korábban, 
a meccs elején megint önzetle-
nül hozzá passzol. Ez esetben 
csak az üres kapuba kellett 
volna gurítania, de a csapattárs 
inkább maga akarta megoldani 
a helyzetet – sikertelenül. Volt 
a második félidőben is ziccere 
Gyurcsónak, akkor sem talált 
be, aztán a középhátvéd létére 
gólerős Juhász is Dibusz kapust 
tette naggyá. Olyan mezőny-
fölényben játszott a veretes 
múltjára büszke Fradi ellen 
a Vidi, mintha egy kiscsapat 
lett volna az ellenfél, csak hát 
hiányzott a góllövő… Maradt a 
nulla-nulla, hazai pályán először 
nem szereztek gólt a piros-ké-
kek, vagyis a cikk elején említett 
hanyatló tendencia folytatódik. 
De akár véget is érhet, mert van 
még két, tavaszról előrehozott 
forduló. Szombaton Pápán ját-
szik a Vidi. S közben a vezetők 
talán már keresik a megoldást a 
„társgólszerző” ügyében.
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Két tanítási nyelvű  
                     gimnázium
Nyelvi előkészítő osztály

5.  7.  9. évfolyamokon

Angol nyelven 
történelem, kémia, 

fizika, biológia, 
civilizáció, infor-

matika, mozgókép 
és média.

Angol nyelvből  
az érettségizettek 

90%-a szerez  
felsőfokú  
„C” típusú  

nyelvvizsgát.

Második idegen 
nyelv kínálatunk: 

francia, 
német, olasz, 

orosz, 
spanyol

2014. december 4.Felvételi tájékoztató 

2014. november 20. és december 11.Nyílt napok – nyílt órák


