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Képviselői
programok
Feketehegy – Szárazrét
– Szedreskert
Szigli István
Július 29-én, kedden Szigli
István fogadóórát tart. A
9. számú választókerület
önkormányzati képviselője
a Farkasvermi út 40. szám
alatt 12:30 és 14:30 között
várja a lakókat.
Ugyancsak kedden, a Farkasvermi út 40. szám alatt
kihelyezett ügyfélfogadást
tart 11 órától 12 óráig a
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatala. Az érdeklődők
a közgyógyellátással, az
ápolási díjjal, a időskorúak
járadékával és az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság megállapításával kapcsolatban kérhetnek
tájékoztatást.

KÖZÉLET

Október 12.
Csima Veronika

Október 12-re írta ki az önkormányzati választásokat – ahol öt esztendőre választjuk meg a települések
képviselőit, polgármestereit – Áder
János köztársasági elnök, miután
az Alkotmánybíróság a múlt héten
pontot tett a választások rendjét
befolyásoló vitás kérdések végére.

Az államfő hivatalának honlapján közzétett nyilatkozatában
a legújabbkori demokrácia nélkülözhetetlen tartópilléreinek
nevezte a falvak, városok, megyék önkormányzatait. Fontos,
hogy az őszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb
számban szóljanak bele saját
közösségeik sorsának alakulásába
– mondta a köztársasági elnök.
A képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek szeptember 8-án
16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat,
ahogy a főpolgármester-jelölt

is. A jelölteknek településtípusonként és választási típusonként eltérő számú ajánlást kell
összegyűjteniük. Aki a szavazás napján nem tartózkodik
lakóhelyén, de Magyarország
egy másik településén élni akar
a választójogával, október 10-ig
kérheti átjelentkezését a lakcím
szerinti választási irodától
egy másik településre, de csak
saját településének jelöltjeire
szavazhat. A hivatalos kampány
a választást megelőző ötvenedik napon, augusztus 23-án
kezdődik és a szavazás napján
19 óráig tart.

2014. július 28.

Megújult a Jobbik
Még július 2-án oszlatta fel a
Jobbik országos elnöksége a
párt székesfehérvári alapszervezetét. Ezt követően
július 16-án újjáalakult a
szervezet. Elnöknek egyhangúlag Tancsa Ágnest a Jobbik
Fejér megyei sajtófőnökét,
az országos Médiapolitikai
Kabinet tagját választották.
„Az eddiginél sokkal markánsabb, radikálisabb politizálásra
készülünk. Természetesen szélsőségektől mentesen. Fontos, hogy
legyen végre egy olyan politikai
erő is városunkban, amely nem
simul be az aktuális hatalomhoz,
és valóban a fehérvári emberek
érdekeit képviseli.”- emelte ki az
újonnan megválasztott elnök.
Tancsa Ágnes azt is elmondta,
hogy az újjáalakult szervezet tiszta lappal, újult erővel láthat neki a
feladatoknak. Az önkormányzati
választásra készülve elindult a jelöltállítási folyamat is, rövid időn
belül megnevezik jelöltjeiket.

Hiteles jövőkép a cél Tovább tárgyalnak
látrányi viktória

Stefkó Krisztina

A Börgöndi Repülőtérről, az Integrált
Településfejlesztési Stratégiáról és
a Sóstói Stadion fejlesztéséről is
tárgyalt pénteken Székesfehérvár
képviselő-testülete.

Márton Rolandot több mint ötvenhat százalékos támogatással választották meg az MSZP országos alelnöknek

választások kapcsán a politikus.
Az alelnök elmondta, Székesfehérváron is zajlanak már az
egyeztetések és a tárgyalások.

Rendkívüli tanácskozásra
gyűltek össze a városatyák pénteken a városházán. Az ülésen
egyebek mellett az Integrált
Településfejlesztési Stratégiáról
is tárgyaltak. Tizenhatmilliárd
forintos keret áll a város rendelkezésére ahhoz, hogy saját
fejlesztési programot valósítson

Fotó: Simon Erika

„Túl van az MSZP a tavaszi
nagy csalódáson. Ez a hangulat
jellemezte a kongresszust.”– így
fogalmazott Márton Roland,
az MSZP megválasztott
országos alelnöke. A szocialista
politikus kérdésünkre elmondta nagy feladat, hogy hiteles
jövőképet alakítsanak ki. „A
párt számba veszi azt is, milyen
feladatok vannak a kistelepüléseken, városokban, megyei jogú
városokban és a fővárosban. Az
MSZP fontosnak tartja, hogy
az országban mindenütt a helyi
közösségek tárgyaljanak a helyi
szövetségekről.” – nyilatkozta a közelgő önkormányzati

Fotó: Tar Károly

A hiteles jövőkép kialakításán
dolgozik az MSZP – nyilatkozta
lapunknak Márton Roland, a párt
nemrégiben megválasztott országos
alelnöke. A politikus elmondta, már
zajlanak helyben is a tárgyalások,
egyeztetések a szövetségesekkel.

meg 2014 és 2020 között –
mondta Cser-Palkovics András
polgármester. A képviselők zárt
ülésen döntöttek a Sóstói Stadion fejlesztéséről. Az akcióterület
bővítésére tettek javaslatot, ami
a környék parkolási problémáinak megoldását és egy közlekedési csomópont fejlesztését
is magába foglalja. Tárgyalt a
testület a börgöndi repülőtérrel
kapcsolatos további lépésekről
is. Ezzel kapcsolatban a terület
visszaszerzése érdekében a képviselők a felek közti tárgyalások
folytatása mellett foglaltak
állást.

Cser-Palkovics András javaslatára a tárgyalások mellett szavazott a testület,
így a város visszaszerezheti ingatlanjait

közéleti hetilap

KÖZÉLET

FEHÉRVÁR

3

Játszva tanulás királyi környezetben
Csima Veronika

A több mint tizenegyezer
négyzetméteres terület
nagyobb része zöldfelület, az
egyes elemek harmonikusan
épülnek be a virágos környezetbe. A Koronás Park játékai
bemutatják Székesfehérvár
történelmi múltját, így a
gyerekek játszva tanulhatnak.
A játékok, terek térbeli elhe-

Fotók: Simon Erika

A régi vidámpark területén megnyitott a Koronás Park, a város
legújabb gyerekparadicsoma. A
park szeptember végéig reggel
kilenc és este kilenc között tart
nyitva, és az épületen belüli
játékok kivételével minden ingyen
látogatható.

A polgármester azt írta Facebook-oldalán, hogy a bejáratnál lévő fotocellás mérő 4880 embert számolt a megnyitó napján

megnyitón reményét fejezte
ki, hogy „aki eljön a Koronás
Parkba, az azt fogja megállapítani, hogy jól sikerült a
beruházás, és egy új ékszere
jött létre Székesfehérvárnak.
A játékokat használva a város
történelmét tanulhatják meg
a gyerekek, akár kint a parkban, akár az interaktív egyedi

segítik a látogatókat. Van két
fehérvári interaktív játék: az
egyikben a koronázás részese
lehet a játékos, a másikban az
1601-es ostromban harcolhat.
Cser-Palkovics András polgármester és Szigli István önkormányzati képviselő szerint
fontos volt a park területének
felújítása a Szedreskerten

Az interaktív játékokhoz a Vörösmarty Rádió műsorvezetője, Németh Gábor
adta a hangját

lyezése, megjelenése úgy lett
kialakítva, hogy a látogatók
irányított útvonalon haladva, a középkori várostérkép

segítségével egyfajta múltbéli
városnézésen vegyenek részt.
Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere a

A park szeptember végéig reggel kilenc és este kilenc között tart nyitva

Liska Richárdnak a város polgármestere, Cser-Palkovics András segített a park
megnyitásában

fejlesztéseknek köszönhetően.
Köszönöm mindenkinek, aki
bármit is tett azért, hogy ezt a
gyerekparadicsomot át tudjuk
adni!”
Az épület interaktív történelmi animációs programoknak biztosít helyet, amelyek
Székesfehérvár történelmi
jelentőségeinek átélésében

élőknek is, hiszen a rendezetlen terület mára csodaszép
létesítménnyé alakult. Miután
az építkezés folytatásaként a
terület északi részén elkészül
a százhúsz szobás szálloda, úgy 2015 első felében
elkezdődhet a Ligetsor teljes
felújítása parkolók és buszvárók kiépítésével.
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Ősszel elkészül a János vitéz park
csima veronika

A liget déli része néhány évvel
ezelőtt elkészült, azonban a
buszpályaudvarral átellenben lévő
északi felén az idén kezdődött
el egy fás, virágos pihenőpark
kialakítása. A munka nyár végétől
folytatódik tovább, és ősszel
fejezik be a Városgondnokság
szakemberei. A régi terveket
újragondolva a város főkertészével, Spanyárné Halász Szilviával
együtt készítettük el a leendő park
terveit – mondja Zákányi Tamás,
a Városgondnokság üzemeltetési
igazgatója. A liget egyik éke lesz
az a szökőkút-szobor-kompozíció,
mely Kukoricza Jancsit ábrázolja,

Fotó: Bácskai Gergely

Ősszel fejeződik be a Piac térrel
szemközti területen a János vitéz park
építése. Néhány éven belül, mikor már
a növények megindulnak, a város egyik
legzöldebb egybefüggő ligete lehet a
belváros melletti, korábbi kopár füves
terület.

A parknak saját kútja van, így gazdaságosan megoldható a növények öntözése

amint juhászbojtárként őrködik
a legelésző nyáj fölött, és tényleg
egy kisebb „kőhajtásnyira foly
tőle a patak”, azaz egy szökőkút,
melyet a Városház téren is használt kisméretű, bazalt kockakőből
építenek. Rengeteg virágágyás
lesz a parkban, ahová a Dr. Kováts
Zoltán által nemesített, magyar
egynyári virágokat ültetik majd.
Egyfajta bemutató jelleggel ültetnénk be a virágágyásokat, melyek

mellett kis ismertetőt szeretnénk
elhelyezni az adott fajtáról –
mondta Spanyárné Halász Szilvia.
Az ültetés ősz elején várható, és
ugyancsak ősszel telepítik majd a
virágzó cserjeszigeteket is. Tavaly
ősszel nagyon sok fát ültettek már
a területen, előtte több mint egy
köbméteres földcserét is végeztek,
hiszen mindössze néhány centis
földréteg van a parkban, alatta
pedig építési törmelék. Húsz

nemesített hársfát illetve tíz-tíz
közönséges gyertyánt és zselnicemeggyet telepítettek, melyek
háromszor iskolázott, 14/16-os
körméretű földlabdás növények
voltak. Tavasszal feketefenyőt, császárfát, cédrust és páfrányfenyőt
is ültettek. A parképítés során
figyelembe veszik azt is, hogy van
elég tér ahhoz, hogy magas növekedésű fák és fenyők kerüljenek a
területre.

Bazilika – veszélyben a templombelső is
Novák Rita

A szakemberek szerint minél
később kezdődik a munka, annál
gyorsabban romlik a Szent István Székesegyház belső állapota,
hiszen a repedések óriási károkat
okoznak a templom freskóiban.
Az egyházmegyei főépítész
szerint haladéktalanul el kellene
kezdeni a tetőszerkezet renoválását, mert minél tovább várnak,
annál több hibát kell majd
helyreállítani. Az elmúlt hetekben
a homlokzat károsodott, több helyen is nagyobb faldarabok estek
le róla. Csány Zoltán azt mondta,
azért, mert az elmúlt évtizedekben csak a legszükségesebb

Fotó: Kiss László

Nem kezdődött el a Bazilika felújítása, a helyreállításra ugyanis nincs
pénze az egyháznak. Ebben a hónapban már több helyen is leszakadt a
templom tetőszerkezetének egy-egy
része, a helyreállítás azonban még
várat magára.

Egyelőre ekkora területen szakadt le a bazilika homlokzata, azonban ha nem kezdődik el a teljes renoválás, ennél
nagyobb baj is lehet

javításokat végezték el a templomon, és csak ideiglenes megoldásokat alkalmaztak rajta, mindez
omlásokhoz vezetett. Az elmúlt
hetekben biztonsági okokból lezárták a templom körüli területet,

és a szakemberek felmérték a
bazilika állapotát. Amellett, hogy
kiderült, az egész tetőszerkezet
sürgős felújításra szorul, a homlokzat jelenlegi állapota miatt a
templombelső is veszélybe került,

egy-egy repedés ugyanis hatalmas
károkat okozhat a freskókban. A
helyreállítás tervezése megkezdődött, a több százmillió forintos
felújításra azonban nincs pénze
az egyházmegyének.

közéleti hetilap
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Új típusú közösségi állam felé
hagymásy andrás és Lukácsy József

A Bálványosi Szabadegyetem és
Diáktábor immár negyedszázados. Az évforduló alkalmából a
megszokottnál is többen voltak
kíváncsiak szombat délelőtt
Orbán Viktor és Tőkés László
előadására.
Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, az
Európai Parlament képviselője
előadását megelőzően lapunknak
elmondta, hogy a Bálványos-

Fotók: nzp

Múlt héten szombaton Tusnádfürdőn
óriási tömeg előtt mondott beszédet
a huszonötödik Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor alkalmából
Orbán Viktor miniszterelnök. Gondolatainak középpontjában egy új típusú
államszervezési elv, a közösségi
típusú állam doktrínája állt.

Orbán Viktor szerint az új típusú közösségi állam doktrínája az lehet, hogy amit nem szeretnél, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd meg másokkal

Orbán Viktor előadása elején
leszögezte: a demokrácia nem

Orbán Viktor kifejtette: „A
liberális demokrácia kö-

új típusú közösségi állam
doktrínája ezzel szemben

zösségének fenntartó elve,
doktrínája az, hogy mindent
addig tehetsz, amíg mások
szabadságát nem sérted. Az

az lehet, hogy amit nem
szeretnél, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd meg
másokkal!”

Főleg erdélyi és magyarországi magyarok alkották a közönséget

fürdőn huszonöt évvel ezelőtt
kitűzött legfontosabb nemzetpolitikai célok jelentős részét
máig nem sikerült elérni. Nincs
és nem is volt ugyan háború
a határon túli magyarság és a
többségi nemzetek között, de a
demokratikus fejlődés számos
előnye ellenére sem hozta el azt,
amire a külhoni magyarság a
rendszerváltás évében számított:
az egyenlő jogokat, az autonóm
közösségszervezést, a szabad
nyelvhasználatot, a független magyar oktatást és még sok minden
mást. „Ma az a feladatunk, hogy
az eredményeket számba véve
határozottan küzdjünk a magyarság jogfosztása ellen.” – mondta
el Tőkés László.

szükségszerűen liberális. A
2008-as gazdasági válság kialakulása óta egyértelműen látható,
hogy a nyugati típusú, jólétinek
mondott liberális demokráciák
súlyos válságba kerültek. Nyilvánvaló, hogy a jövő gazdasági és
politikai kihívásaira nem lesznek
képesek adekvát válaszokat adni.
Ezért Magyarország esetében is
egy új típusú állam és közösség
kialakítására van szükség. Olyan
államalakulatra illetve nemzeti
jellegű közösség kialakításra van
szükség, amely képes érdekeit
folyamatosan érvényesíteni,
képes kulturális és gazdasági
értelemben az ország folyamatos
működtetésére és fenntartható
növekedési pályára állítására.

Tőkés László felhívta a figyelmet, hogy küzdeni kell a kisebbségi magyarság
további jogfosztása ellen
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Barokk örökség – virágzó közösség

Az oldalt
szerkesztette:
Látrányi Viktória

Vakler Lajos

Rejtély a babaházban
Rejtélyes tárgyak, különleges
helyek, csapat- és közösségépítő
játékok, kreatív alkotás egy héten
át. Ez fémjelzi a Hetedhét Játékmúzeum és a Városi Képtár–Deák
Gyűjtemény táborát. A játékmúzeum saját társasjátékára és gyűjteményére alapozva napról napra
újabb helyiségeket fedezhetnek
fel a résztvevők játszva és alkotva.
Zsúr a szalonban, zenebona a
konyhában, fények és árnyak játéka
a padláson. A tábor augusztus
4-től 8-ig tart. Helyszín: a Hetedhét Játékmúzeum és a Városi
Képtár–Deák Gyűjtemény. A tábor
minimum tíz fő jelentkezésével
indul, és maximum húsz főt fogadnak a szervezők. Jelentkezés a
hetedhetmuzped@szekesfehervar.
hu címen vagy személyesen a Hetedhét Játékmúzeumban keddtől
vasárnapig 10 és 18 óra között.

A ciszterci templom vendége volt a
Savaria Barokk Zenekar.

A zenekar karmestere, Németh Pál negyvenöt éve kezdte
pályafutását a győri konzervatóriumban. A világszerte ismert
karnagy és fuvolaművész olyan
csapatot épített, amely jószerivel
a Föld valamennyi hangversenytermében szívesen látott vendég.
A szombathelyiek a Harmonia
Albensis templomi koncertsorozat keretében csütörtökön
Székesfehérvárt tisztelték meg.
Repertoárjukon a legkülönbözőbb zeneművek szerepeltek –
szóló-, kamara-, zenekari művek
és oratóriumok, kora barokktól a
klasszikusokig.
Németh Pál a magyarországi
régi zenei irányzat egyik úttörője. Tudnunk kell róla, hogy a
remekművek előadása mellett, az
elfelejtett értékek felkutatása és

Fiatal művészek tárlata

Fotó: Kiss László

A Hang-Szín-Tér Szakközépiskola és a
Tóparti Gimnázium diákjai mutatkoznak be egy közös kiállításon az
Öreghegyi Közösségi Házban. Az ifjú
képzőművészek formák, stílusok és
technikák kavalkádját vonultatják fel
a Fanta Villában.

A tárlaton a tanítványok érett, átgondolt, üzenetgazdag alkotásokkal
jelentek meg

Az Öreghegyi Közösségi Ház
kiállító termében elgondolkodhatunk, szemlélődhetünk és
rácsodálkozhatunk mindarra a
sokszínű, gazdag kiállítási anyagra, amit a két művészeti iskola
diákjai vonultattak fel. A tárlaton
Kovács Alina és Körei Sándor
szobrász, Friedl Dávid animátor,
valamint Molnár Attila és Glócz
Vendel keramikus munkáit
ismerheti meg a nagyérdemű. A
kiállításmegnyitón résztvevők
egy emlékkel is gazdagodhattak,
ugyanis a tárlaton Legéndy Péter
a megjelenteknek „igazolásként”
névre szóló tanúsítványt állított
ki. A fiatal képzőművészek kiállítását augusztus 17-ig tekinthetik
meg az érdeklődők Öreghegyen.

Fotó: Simon Erika

Programok

Csütörtökön este a nemrég felújított ciszterci templomban lépett fel a Savaria
Barokk Zenekar

közkinccsé tétele a legnagyobb
kihívás számára. A csütörtöki
barokk hangversenyen ennek
megfelelően Bach-, Vivaldi- és

Corelli-művek hangzottak
el, stílszerűen az ország egyik
legszebb barokk templomában,
zsúfolt ház előtt.

Hódított a musical
Telt ház és vastaps fogadta a fehérvári
színház vendégszereplését a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A többi
budapesti előadáson is rengetegen
voltak kíváncsiak a My Fair Lady-re. A
július 18-i és 20-i bemutatókon megtelt a háromezer férőhelyes nézőtér.

lemmé vált. Eliza útját végigkísérve pedig egy kicsit mindenki
elhitte, hogy kellő kitartással,
szorgalommal azzá válunk, amivé
csak szeretnénk. Szikora János
rendező a szabadtéri bemutató
kapcsán azt is elmondta, hogy
nem versenyezni akarnak a ko-

Fotó: Simon Erika
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Radnay Csilla ( Eliza) és Hirtling István( Higgins professzora) ezúttal is
elvarázsolta a közönséget

A hol szívbemarkoló, hol
kacagtató történet ismét nézők
ezreinek szemébe csalt könnyeket. A professzor és tanítványának együtt töltött hat hónapja a
Margitszigeten is férfi-nő küzde-

rábbi nagy előadásokkal, hanem
átvenni a stafétát. A közönség
visszajelzései alapján ez sikerült,
hiszen óriási siker, vastaps és
telt ház fogadta a Vörösmarty
Színház vendégjátékát.

közéleti hetilap
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KULTÚRA

Újra látogatható lesz az osszárium
A magyarság történelmének egyik
nagy rejtélye a Szűz Mária tiszteletére
szentelt székesfehérvári templomban
eltemetett királyok földi maradványainak sorsa, személyük azonosítása. A Nemzeti Emlékhelyen található
osszárium megnyitását évről évre
nagy érdeklődés kíséri. Rengetegen
érkeznek, hogy megtekintsék a csak
különleges alkalmakkor látogatható,
kőlap alatt található, speciálisan
kialakított kis termet. Augusztus
14-től 20-ig ismét megnyitják az
osszáriumot.

A 2000-ben felavatott, kereszttel
díszített fedlap alatt lévő szigetelt, klimatizált osszáriumban
azokat az antropológiai leleteket
helyezték el, amelyek a bazilika
eddigi feltárása során kerültek

Tudta-e?

Az egykori templomban és környezetében összesen 935 ember
földi maradványait találták meg.
A Nemzeti Emlékhelyet a ma
látható formájában Szent István
király halálának 900. évfordulóján nyitották meg. Ekkor
alakították ki azt a csontkamrát
is, amelyben az emberi maradványokat elhelyezték. A kamrát
1984-ben felnyitották, és a csontokat antropológiai vizsgálatoknak vetették alá. Végül a csontok
ismét ládákba kerültek, majd a
2000-ben felszentelt osszáriumban kaptak helyet.

ládában sok száz csontmaradványt őriznek. Azt, hogy a történelmünk első fél évezredében
többször megbolygatott, kirabolt

Fotók: Kiss László archív

Látrányi Viktória

A csontkamrát elsősorban az államalapító szent királyhoz köthető ünnepek
alkalmából teszik látogathatóvá

Évezredes rejtély nyomában
A legutóbbi kutatás eredményeit összegzi az a kötet, amely a kutatás
vezetőjének, Éry Kinga antropológusnak a szerkesztésében jelent meg
2008-ban. A székesfehérvári királyi bazilika embertani leletei 18482002 címet viselő kötet több fejezetre tagolódik, tartalmazza az embertani vizsgálatokat, de olvashatók benne a fogászattal, radiológiával,
nyomelemekkel, vércsoportokkal kapcsolatos összegzések is.

ért véget. A Nemzeti Emlékhely és az osszárium évről-évre
sok látogatót vonz a városba.

Tavaly augusztusban több mint
tizenkilencezer látogatója volt a
Nemzeti Emlékhelynek.

Az osszáriumban 216 ládában sok száz csontmaradványt őriznek

elő. Az egykori koronázó és
temetkező helyen Szent István
királytól 1543-ig tizenöt királyunkat helyezték végső nyugalomra. „A királyi sírokat az első
fél évezredben számtalanszor
feldúlták, megbolygatták, kirabolták, s bár régészgenerációk
végeztek kutatásokat az egykori
bazilika területén, sértetlen állapotban csak III. Béla és felesége,
Antiochiai Anna vörös márvány
koporsóban nyugvó földi maradványai kerültek elő 1848-ban.
Az osszáriumban jelenleg 216

sírokból előkerült csontmaradványok közül melyik tartozott
a Székesfehérváron eltemetett
tizenöt király valamelyikéhez, a
tudományos kutatások teljes bizonyossággal nem tudták megállapítani.” – mondta kérdésünkre
Rácz Piroska, a Szent István
Király Múzeum antropológusa.
A középkor folyamán leggyakrabban uralkodói temetkezésekre használt székesfehérvári
székesegyház feltárása több mint
150 évvel ezelőtt kezdődött, és
maradéktalanul a mai napig sem

Szakvezetés a Nemzeti Emlékhelyen
A Nemzeti Emlékhely egész augusztusban ingyenesen látogatható. Az
osszárium pedig augusztus 14-től 20-ig lesz megtekinthető. A Szent
István Király múzeum antropológusa, Rácz Piroska szakvezetést is tart
több időpontban. Augusztus 14-én 16 órától, 17 órától, valamint 18
órától lehet csatlakozni a programhoz a Nemzeti Emlékhelyen. Augusztus 17-én és 20-án pedig 15 órai kezdettel várják az érdeklődőket a
programra.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár,
Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Minden évben újra és újra!

Ha a hagyományos az allergia vizsgálatot – Prick tesztet
– el akarják végeztetni, akkor 5
napig kénytelenek a gyógyszer
szedését abbahagyni, mivel az
antihisztamin szedése mellett
nem valós a vizsgálati eredmény.
„Nézzük Sz. I. fiatal férfi esetét.
Évek óta mindig tavasszal kezdődő
tüneteire – nátha, szemviszketés, kötőhártya gyulladás és orr-,
garat-viszketés – allergia ellen ható
gyógyszert szedett. Ha a gyógyszert
abbahagyta, tünetei felerősödtek,
így képtelen volt munkáját rendesen
ellátni. A felsorolt okok miatt ha-

Fotó: Kiss László

A nátharohamok ismétlôdése évrôlévre ugyanabban az idôszakban a
szénanátha kórismét bizonyítja. Ezt
a náthát nem a széna okozza, hanem a növények virágpora és többek között a penészgombák spórái
is. Sajnos egyre több olyan ember
van, aki kénytelen szedni az allergia ellen ható gyógyszereket, hogy
mindennapjaik elviselhetôbbek legyenek és munkájukat a megfelelô
szinten tudják elvégezni.

„A vizsgálati mintához 2-3 cseppnyi ujjbegyből vett vérminta kell” –
mondta el Szoboszlai Istvánné
gyományos Prick teszttel nem tudta
elvégeztetni az allergia vizsgálatot.
Ekkor fordult laboratóriumunkhoz,

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!
POLLENALLERGIA? ÉTELALLERGIA?
ÉTELINTOLARENCIA?
(emésztô enzimek mûködésének vizsgálata)
Atópiás dermatitis
(bôrszárazság, viszketés)
Csalánkiütés (urticaria)
Emésztési zavarok (puffadás)
Bélproblémák
(gyulladás, hasmenéls, székrekedés)
Légzôszervi tünetek
orr-melléküreg gyulladás
GLUTÉN ÉRZÉKENYSÉG kimutatása!
• FOGÁSZATI ANYAGOK ALLERGIZÁLÓ HATÁSÁNAK
KIMUTATÁSA
• FÉMALLERGIA vizsgálata
• ÉTELTARTÓSITÓSZEREK hatásának vizsgálata

Egészségpénztár elfogadóhely!
Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Rendelés helye:
Székesfehérvár,
Semmelweis u. 13.

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. labordiagnosztikai
analitikus laborvezetô

ahol a legújabb allergia vizsgálati
módszerrel elvégeztük a vizsgálatot.
Ez a „Fastcheck Poc” módszer, amely

Az eredmény 30 percen belül
megkapható. Minden esetben
az orvos feladata, hogy megállapítsa a gyógykezelés
módozatait, a megfelelô tesztek
eredményeinek ismeretében
kifejezetten alkalmas azon betegek
vizsgálatára, akik antihisztamin kezelésben részesülnek. A kisgyermekek
kivizsgálására is alkalmas, akik idegenkednek a tűszúrástól.” – mondta
Szoboszlai Istvánné laborvezető.
A mintához 2-3 cseppnyi ujjbegyből vett vérminta kell.

Megérkezett
Székesfehérvárra
a biofodrászat!
Az eddig budapesti márkaként ismert BioHair Hajvágószalon Hálózat
2014-ben nagy erôkkel folytatja a terjeszkedést Magyarország teljes
területén. Így Pécs, Kecskemét, Gyôr és Kaposvár után a székesfehérvári lakosok is igénybe vehetik a hálózat nyújtotta szolgáltatásokat.
A szalonlánc mottója: „Ami természetes, az legyen mindenki számára elérhetô!” Az árak a hazai pénztárcákhoz mértek, az alapanyagok,
természetesek, és mind a kiszolgálás, mind a szalonban használt termékek igazán magas színvonalat képviselnek. Azonban az elsô kérdés,
ami mindenkiben felmerül, hogy mitôl bio a bio szalon? A BioHair
Hajvágószalonokban kizárólag természetes alapanyagokkal dolgoznak,
a készítmények nem tartalmaznak semmilyen mesterséges anyagot,
színezéket, parabéneket.
Miben különböznek ezek a szalonok a többi fodrászattól?
A BioHair nem csupán egy vállalkozás, hanem egy filozófia, így olyan
vendégek látogatják, akiknek fontosak a márka által képviselt értékek.
Például a kismamák, akiknek fontos szempont lehet a garantáltan vegyszermentes termékek, valamint megeshet, hogy már nehezen tudnak maguknak hajat mosni, a férfiak, akiknek
fontos szempont lehet a természetesség mellett, hogy
bejelentkezés nélkül térhetnek be a szalonokba.
A székesfehérvári szalon szombaton és vasárnap is nyitva tart, és nem csupán fodrászat,
hanem manikûr és kozmetika szolgáltatások
is elérhetôek.
A vendégeket bejelentkezés nélkül, hosszú
nyitva tartással és gyors kiszolgálással
fogadják a Várkapu u. 1. szám alatt.
www.biohajvagoszalon.hu

közéleti hetilap
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A csodálatos anyatej
Látrányi Viktória

Fotó: Kiss László

Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az anyatej világnapjává,
augusztus első hetét pedig a szoptatás világhetévé.
Évente egymillió gyermek életét menthetné meg
a Földön az első órában megkezdett és az első hat
hónapban kizárólagosan tartó szoptatás.

szoros testi-lelki kontaktus elindítója és egy
sajátságos kommunikáció megalapozója
anya és csecsemő között, hanem a baba
számára a legtökéletesebb, leghatékonyabb
tápláléknyújtó esemény is, amely egészségét
szolgálja.” – mondta kérdésünkre Keresztury Lászlóné egészségfejlesztő, a Humán
Szolgáltató Intézet munkatársa. A Szabadművelődés Házában erről is hallhatnak majd

A jeles évfordulóról Székesfehérváron is
megemlékeznek. Augusztus elsején 9 órától
13 óráig várják programokkal az érdeklődőket A Szabadművelődés Házában.
„Az anyatej olyan egyedülálló, csodálatos
táplálék, amely összetételében és mennyiségében is a csecsemő igényeihez alkalmazkodik. A gyermeket világra hozó anya
teje különleges összetételű, alkalmazkodik
a kis szervezet speciális igényeihez, védi
a külvilág ártalmaitól. Elősegíti az ideális
fejlődést, növekedést, megalapozza a későbbi
jó életminőséget. A szoptatás nemcsak egy

részleteket az érdeklődők. A megnyitót követően fél tíztől Séllei Györgyi tart előadást
arról, hogyan változik a nők szexualitása a
várandóság alatt. Ezt követően Megfogantam, tehát vagyok címmel az anya-magzat
kapcsolatanalízisről hallhatnak érdekességeket Nagy-Kalmár Szilvia pszichológustól a
látogatók. A védőnők egész nap szoptatási
tanácsadással, ételbemutatóval és kóstolóval
várják a családokat. Emellett a szakszerű
babahordozással is megismerkedhetnek a
Székesfehérvári Babahordozó Klub közreműködésével.
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Kerekesszékes hintára
gyűjtenek
látrányi viktória

Kerekesszékes hinta beszerzésére hirdetett
adománygyűjtést Székesfehérvár polgármestere. A terápiás célra is használható
játszóeszközt a nemrégiben átadott, megújult Halesz ligetbe telepítenék. Az adománygyűjtés július 25-én, pénteken a Koronás
Park megnyitójával indult, és augusztus 3-ig,
vasárnapig tart.

A kerekesszékes hinta az önfeledt játék mellett terápiás céllal is alkalmazható. Ezért egy ilyen speciális játszótéri hinta beszerzésére hirdet a város
adománygyűjtést: „A Koronás Park
avatásával egy időben adománygyűjtés
indult. Elhelyeztünk egy gyűjtődobozt, amelybe egy héten át várjuk és
köszönettel fogadjuk a segítő szándékú
fehérváriak és a látogatók adományait
augusztus 3-ig.” – mondta el lapunknak Cser-Palkovics András. Az esélyegyenlőség jegyében az elmúlt években
Székesfehérvár közintézményeiben
megvalósult fejlesztések, beruházások során az akadálymentesítésre is
figyelmet fordított a város. Idén több
park és játszótér is megújult. A gyűjtés
célja, hogy a játszótereket minden
gyermek egyaránt használhassa, és a
halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek is játszhassanak egy
játszótéren, egészséges társaik mellett.
A kerekesszékes hinta Nyugat-Európában már megszokott látvány,
Magyarországon azonban ritka. Pécs,
Budapest és Hódmezővásárhely után
most a fehérváriak összefogásával a
Halesz ligetbe kerülhet egy ilyen speciális szerkezet.
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HIRDETÉS

2014. augusztus 16-18., 21.00 óra Nemzeti Emlékhely

Koronázási szertartásjáték:

Szent László

A szövegkönyvet eredeti források alapján készítette: Matuz János és Szikora János
Főbb szerepekben:

Mihályi Győző

(Szertartásmester)

Vakler Anna
(Népénekes)

Makranczi Zalán
(László)

Dobos Imre
(Püspök I.)

2014-ben
László király legendája
kel életre a látványos,
színpadi liturgiában

Blaskó Péter

(Koronázó érsek)

Kricsár Kamill
(Püspök II.)

Benedekffy Katalin

(Napbaöltözött Asszony)

Rendező: Szikora János
Jegyértékesítés: Vörösmarty Színház (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.)
Tel.: +36-22/503-503, jegyértékesítő pavilon: Városház tér, Auchan infopont, Alba Plaza

www.koronazas.hu

Történet a lovagkirályról, aki sosem akart
király lenni, mégis az egyik legnagyobb lett.
Tordai hasadék, lányrablás, párbaj
életre-halálra, testvérviszály, csodálatos
vízfakasztás és más legendák elevenednek
meg idén a Koronázási Szertartásjátékban.
Történet a harcosról, akitől még holtában
is rettegett az ellenség, de aki képes volt
sírva fakadni a harcmezőn a másik tábor
halottai láttán…

KAPTÁR

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent
Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.0018.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent
Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.0012.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.0018.00
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

Kiadó üzletek a Városi Piacon
A Városi Piac főbejáratánál egy 3,7
x 3,4 m-es, két bejárattal rendelkező üzlet kiadó. Továbbá a piac galériáján több üzlet, akár egymás melletti és összenyitható is bérelhető.
Jelentkezéseket írásban kérünk a piacfelügyelőség@varosgondnoksag.hu
e-mail címre. Az üzlethelyiségekről
bővebb információ pedig a 06-70456-6537-es telefonszámon kérhető.

Ifjúsági Információs
és Prevenciós Iroda

Figyelem!
A Kaptár Ifjúsági Iroda
munkatársai is ott
lesznek a FEZEN-en!
2014. 07. 30 – 08. 02-ig,
azaz
szerdától szombatig
9 és 16 között
várják az érdeklődőket
rengeteg labdajátékkal,
tesztekkel, érdekességekkel.
Keresd a Kaptár Iroda
sátrát a FEZEN-en!

FEZEN 2014

A KAPTÁR Iroda elérhetőségei:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
E-mail: kaptarifjiroda@gmail.com
Tel.: 06-30/492-6871
www.facebook.com/kaptarpont

Helyreigazítás
A Fehérvár Közéleti Hetilap
2014. április 22-én megjelent
számában az „Ahol az üres székekre mutatnak 1. rész” című
cikkben azt a való tényt, hogy
a Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet
küldöttgyűlésére a szövetkezet
tagjai korlátozott számban
– regisztrációt követően –
mehetnek be, abban a hamis
színben tüntettük fel, hogy a
szövetkezet igazgatósága a tagokat erőszakkal kizárta onnan.
Valótlanul állítottuk, hogy a
szövetkezet elnöke a polgármester által biztosított színházterem helyett egy kisebb
termet jelölt ki a tanácskozás
számára.
A Fehérvár Közéleti Hetilap 2014. április 28. napján
megjelent számában az „Ahol
az üres székekre mutatnak 2.
rész” című cikkben valótlanul
állítottuk, hogy a küldöttgyűlésre egyetlen tag sem juthatott
be a szövetkezet vezetésének
döntése miatt.

közéleti hetilap
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Sportolás – minőségi időtöltés

Az oldalt
szerkesztette:
csima veronika

A Vital Club SE egészségre nevelő és szemléletformáló programja a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0737
számú uniós támogatásból jött
létre. Szipola Antal elmondta,
hogy a projekt keretében az
elmúlt egy évben három futóversenyt, kerékpáros túrákat és
vízisport-versenyeket szerveztek.
Nemcsak versenyeket, hanem
túrákat is, mindezt a Velencei-tó
körül. Úgy szervezték meg a
túrákat és a versenyeket, hogy
családok, családtagok együtt

Fotók: Kiss László

A húszéves múlttal rendelkező
Vital Club SE egy sportáruháznál és
egyszerű egyesületnél sokkal több.
A gyerekek figyelmét igyekeznek
felkelteni azért, hogy kimozduljanak
a számítógép elöl, és kezdjenek el
sportolni, mozogni, ha másért nem,
legalább hobbiból.

Szipola Antal felhívta a figyelmet arra, hogy földön és vízen egyformán
fontos a védőfelszerelés

sportoljanak. Így igyekeztek
felhívni a figyelmet az értékes,
minőségi, közös időtöltésre. Egy
kerékpártúrának
nem kell csak
a monoton
tekerésről
szólnia.
Közös
időtöltés,
új tájak
felfedezése, egy
fagyizó
keresése,
közös piknikezés
a tóparton. És ez csak

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

pár dolog, amit magában rejt
a kerékpározás. Egy vízitúra
nemcsak a monoton lapátolásról
szól, hiszen vizeink élővilága
rengeteg felfedezni valót rejt
magában. Ezekre a sportokra,
túrákra igyekeztek felhívni
az emberek figyelmét a bevásárlóközpontban kihelyezett
kiállítással is.

A Vital Club azt a lehetőséget is megadja, hogy
új, nem annyira közismert
sportokkal is megismerkedjenek az érdeklődők. A
sárkányhajózás nem olyan
régen került a köztudatba,
mégis egy olyan mozgásformáról beszélünk, amely
egyben közösség- és csapatépítő is, hiszen nagyon
fontos az összhang és az
egymásra való odafigyelés.
Ezen kívül olyan kajakokat és kenukat is ki lehet
próbálni, meg lehet nézni,
amilyeneket nem mindennap lát az ember.
Akik közelebbről is megismerkednének a hajókkal
és a vízisportokkal, látogassanak ki a héten Agárdra,
a VVSI területén megrendezett Országos Kalóz
Bajnokságra! Nemcsak
megnézni, de kipróbálni
is lehet majd a hajókat. Jó
szelet mindenkinek!
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Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS
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A VVSI Sukorói Evezôs és Kajak-Kenu
Pályán minden héten hétfôn,
szerdán és pénteken 18 órától
tartanak vízisport edzéseket.

FUTÁS, VÍZI SPORT, TÚRA, GÖRKORCSOLYA
Székesfehérvár, Királysor 60.
www.vitalclub.hu

A szabadidô jellegû kajakokat és kenukat a Vitál Club Vízi Sportáruházban
is megtekintheti és kiválaszthatja
Székesfehérváron, a Királysor 60-ban.

DR

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

AQUA SE
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Újra hazajöttek a csángók

„Onnan, hol a nap felserken.”
Az ékes magyar nyelv csodáját a
csángóföld magyarlakta vidékeinek
megismerése során fedezhetjük fel.
„Műnk itten Madzsarföldön, sokan
nem is tudjuk, milyen gondolatokat
formáz meg az emberfia az arravilágban.” Kiváltságos helyzetben
vagyunk, a szűkös 93 ezer négyzetkilométernyi otthonunkon kívül
azonban léteznek takaros és kevés
szóval megáldott, de széplelkű, bá-

Fotók: Simon Erika

Székesfehérvár vendége volt a pusztinai
csángó kórus. Nyisztor Ilona Magyar
Örökség-díjas népművész vezetésével
a hazaérkező vendégek tiszteletére
Brückner Előd atya celebrált szentmisét
a Ciszter templomban, majd Brájer
Éva alpolgármester köszöntötte őket
a Városháza dísztermében rendezett
koncert előtt.

Isten, álld meg a magyart! - csángó gyermekek a Ciszterci templomban

akik számára az édes anyanyelv
megőrzése kincs. Magyar kincsről
beszélek, amely számukra termé-

hitvita is. Vita a népi és az urbánus
jellegről. A hit viszont mellettünk,
mellettük áll. Ők, derült ki sokad-

Ugyanúgy, ahogy nagyanyáik, édesanyáik szóltak hozzájuk, s ahogy
majd ők is tanítják gyermekeiket.

Brájer Éva alpolgármester köszöntötte Nyisztor Ilonát

Előd atya gondolatai elkísérik a gyermekeket felnőtt korukig is

natoktól mentes gyermekek és ifjak,
kicsiny leányok és fiatal felnőttek,

szetes, s nekünk, felejtőknek, az
eltévelyedetteknek lehet akár nyelvi

szor számunkra, nem az elvarázsolt
21. század elcsépelt gondolatsorait
figyelik moldvai magányukban.
Csángóföldön szépen beszélnek magyarul. Ékesen, ahogyan a 12.
századtól ősapáink tanították nekik.

A pusztinai kislány mosolya sugárzó, gyermekét is bizonyosan magyarul tanítja majd

A moldvai csángóföld nagyasszonya
Nyisztor Ilona. A pusztinai lét nehéz,
vallja, de az erdélyi tündérkert elszakíthatatlan része. A Magyar Örökség-díjas TANÍTÓ bizonyos abban,
hogy bármennyire is ágrólszakadtak
hazájukban, gyermekeik továbbviszik
a magyar nyelv megőrzésének szentségét dalban és szóban egyaránt,
és megőrzik hagyományaikat is.
Nyisztor Ilona hittel vallja: a pusztinai népi dalkultúra és népművészet
tovább él, és bizonyos abban is,
hogy a csángó himnuszt hallgatni és
énekelni sohasem lesz vétek.
Jelenlétük ajándék volt minden
székesfehérvári számára. Megtiszteltek bennünket. A magyar
nyelv megőrzését, amely számukra
természetes, bennünket főhajtásra
késztet és kötelez: minden napjuk
legyen áldott! Ott és akkortól „ahol
a nap felserken, és ott, ahol a nap
leszentül.”

közéleti hetilap
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Az a csodálatos XV. század – a Sárkány Lovagrend
Séllei Erzsébet

Luxemburgi Zsigmond királyunk a fiatalkori ábrázolások alapján nekem tetszik.
Finom arc, stílusos haj, szelíd tekintet.
Nem mindennapi módon jutott hozzá a
magyar trónhoz. Elődjének, Nagy Lajos
királynak ugyanis három leánya született. A trónöröklés szempontjából szörnyű
csapás ez egy uralkodói családban. Az
atya – fiúgyermek híján – lányai közül
a középsőt, Máriát találta legalkalmasabbnak utódként a magyar trónra, ezért
fiúsította. Mária volt tehát a reménység,
a magyar korona várományosa.

Kegyeiért Luxemburgi Zsigmond és
Orleans-i Lajos, a francia király testvére is versengtek. Zsigmond már
eljegyezte, Mária mégis Orleans-i
Lajoshoz ment feleségül, egyelőre
csak képviselők útján. Zsigmond
nem hagyta elúszni magyar királyi
ambícióit, fegyverrel szerzett érvényt
vőlegényi jogainak. Orleans-i Lajos
nem volt egy harcos alkat, vagy
Mária nem volt túl vonzó teremtés,
tény, hogy a férj önként visszalépett,
átengedve Zsigmondnak felesége
kezét. Mária királynő társuralkodójaként Székesfehérváron koronázták
meg. Hogy a királynő miért pattant
lova nyergébe előrehaladott terhesen
és miért ment nyargalászni szülés
előtt egyedül a budai hegyekbe,
örök homály fedi. Talán az idegei
felmondták a szolgálatot, vagy a
történetnek semmi valóság alapja
nincs. Ő és fiúmagzata belehaltak a
lovas balesetben szerzett súlyos sérülésekbe. 1395-től a magyar trónon a
gyermektelenné vált Zsigmond már
egyedül uralkodhatott, és megnyílt
előtte az út a második házassághoz.

Az özvegy király új jegyest talált
Margit briegi hercegnő személyében. Úgy látszik, a rendeknek
nem tetszett a jövendő királyné
személye, mert Zsigmondot – több
más ok miatt is – elfogták, és Siklós
várába hurcolták. A fogságban
kezes báránnyá vált királynak az
eljegyzését fel kellett bontania. A
hűséges Margit hercegnő soha nem
ment férjhez, néhány év múlva
hajadonként hunyt el. Zsigmond
pedig – minő véletlen – megkapta
a későbbi „solymári csapodár” Cillei
Borbála kezét. 1405-ben Szent
Miklós napján Székesfehérváron

koronázták királynévá.
Siklóson megesett várbeli fogsága
elgondolkodtatta az uralkodót.
Ha a magyar oligarchák olyan
merészek, hogy uralkodójuk
szabadsága felett is rendelkeznek,
meg kell őket szelídíteni, hűséges, csizmáját nyaldosó ebekké
formázni az öntelt oroszlánokat.
Kiváló diplomáciai érzékkel
kitalálta a Sárkány Lovagrendet.
Károly Róbert királyunk a kérész
életű Szent György Lovagrend
alapításával korábban már csinált
valami hasonlót, működött Angliában a Térdszalagrend is, máshol a
Német lovagrend, a Kanna és a Sas
rendek, tapasztalatokban tehát nem
volt hiány. Ösztönösen ráérzett
arra, hogy mi kell egy férfinak.
Hatalom, szex és egy lovagrendhez

lantunk a tagok névsorába, ezt magunk sem hisszük el. A 24 alapító
tag között találjuk a Cilleieken túl
a Garaikat, a kiemelkedő tehetségű
vitézt, a bazilikánkban temetkezési
helyet kapó Ozorai Pipót, a két
jóbarátot és harcostársat, Lazarevics
István szerb despotát és a lengyel
Stiborici Stibort, aki a briegi menyasszonyt, Margit hercegnőt kísérte
volna hazánkba. Stiborici Stibort
valószínűleg Székesfehérváron temették el, mert városunkban találták meg töredékes, de beazonosított
vörösmárvány sírkőmaradványát.
Az albán Szkander bég is büszkén viselte az öngyilkos sárkány
ékszerét a mellén. A rend a szimbólumát meghazudtolva később tagjai
sorába hívta II. „Sárkány” Vladot,
alias Dracul fejedelmet.

tartozás. Cillei Borbálával kötött
menyegzője apropóján Zsigmond
1408-ban felkérte a nagyváradi
püspököt, szerkesztené meg a
Sárkány Lovagrend alapító okiratát.
A valódi indíték nyilvánvalóan a
főurak és a király közötti szövetség
szálainak szorosabbra fonása, a
renitens népség lekötelezetté tétele.
Kánonjogilag pedig az álszent
hivatkozás a katolikus hit védelmére az erősödő huszita tanokkal
szemben, és az oszmán támadások
elleni erő egyesítése. Jenő pápa
biztosította áldását. A zseniális ötlet
hosszú uralkodásának hátralévő
időszakában tökéletesen beváltotta
a hozzá fűzött reményeket.
A Lovagrend morbid jelképe a
saját farkát saját nyaka köré tekerő,
önmagát megfojtó lény, a hátán
kereszttel, mint az önfeláldozás
szimbóluma. Azonban ha belepil-

A Sárkány Lovagrend mintegy
parlamentként működött. Tagjai
a király távollétében ellátták a
kormányzás feladatait. A rend
ítélkezhetett a rendtagok felett. A
Királyi Tanácsban ülve országbárói
címet élveztek, a hűségért a rangon
túl birtokadományok jártak. A
könnyűlovas csapatok szervezésével
milicista szervezetként a rend letette a későbbi huszárság alapjait. A
rend által adományozott megtiszteltető kitüntetés soraiba vonzotta
az európai uralkodóházak tagjait
is, ezzel diplomáciai küldetést is
teljesített.
Az 1408-as év másról is híres. Ekkortájt született meg a törökverő
Hunyadi János és egy különös
férfi, a humanista Vitéz János,
akitől az árulás sem állt távol. A
történelmi pletykák szerint Hunyadi János édesanyja Zsigmond

királyunk ágyasa, Morzsinai Erzsébet. A fiú nevelését Zsigmond
Ozorai Pipóra, a Sárkány Lovagrend alapító tagjára bízta. Hunyadi
János ifjú férfiként a Sárkány rend
másik alapító tagjának, Lazarevics
István szerb despotának szolgálatába állt, az ő udvarában ismerkedett meg az amazon Szilágyi
Erzsébettel, és vette őt feleségül
1430-ban. Amikor pedig eljött az
idő, a törökverő Hunyadi János
nemcsak kormányzóvá, de a Sárkány Lovagrend vezetőjévé is vált.
Fiainak, Lászlónak és Mátyásnak
nevelését kortársára, a humanista
Vitéz Jánosra, Janus Pannonius
rokonára bízta.
Hogy mennyire éltek erős ös�szefonódásban a Sárkány Lovagrend tagjai, példázza a házassági
kapcsolatok szövögetése. Hunyadi
László menyasszonya Garai Mária,
aki kitartott mellette a vérpadig.
Hunyadi Mátyás első jegyese
Cillei Ulrik leánya, Cillei Erzsébet,
aki a Hunyadiak erdélyi fészkében, Vajdahunyad várában halt
meg nagyon fiatalon. És kit csalt
kelepcébe és gyilkolt meg a heves,
meggondolatlan, 26 éves Hunyadi
László Nándorfehérvárnál? Igen,
Cillei Ulrikot, a Sárkány rend
tagját, Zsigmond király feleségének,
Cillei Borbálának pereputtyát.
Mivel pedig a Királyi Tanács, mely
a hóhér pallosa alá helyeztette fejét,
főleg Cilleiekből állt, az ítélet előre
látható volt.
Ha már a házassági szálaknál
tartunk, Mátyás a feleségét,
Aragóniai Beatrixot is a Sárkány
Lovagrendnek köszönhette. A rend
tagjai között tartották számon az
Aragóniai családot, és a rend házassági kérdésekben is összezárt.
A rend Zsigmond hosszú uralkodása alatt virágzott, a Hunyadiak még életben tartották, majd
jelentőségét vesztette. 2001-ben
Nagyváradon született újjá. Azért
Nagyváradon, mert a nagyváradi
püspök készítette 600 évvel ezelőtt
az alapító okmányt. 1755-ben a
feltárt nagyváradi székesegyház
altemplomában a Sárkány Lovagrend arany jelvényének segítségével
azonosították az időközben német
római császárrá és cseh királlyá lett
Zsigmond sírját.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
nagy zoltán péter

A Kárpát-medence versközpontja

Az újság megjelenésekor még
javában táboroznak a középiskolás
korú szavalók. Korunk egyre inkább feledi a szép szavakat, magvas
gondolatokat. Szerencsére ez a
harmincnégy fiatal rajong a versekért és azért, hogy e költeményeket
minél érthetőbben, hatásosabban
adhassák át hallgatóiknak. Ebben a
nem könnyű feladatban segítenek
ismert művészek, előadók.
A tábor munkájába a tavalyi esztendőben folyt bele Kubik Anna
színművész. Idén személyes okok
miatt volt kénytelen távol maradni
Csíkcsomortántól, a Csíkszereda
melletti kistelepüléstől, amely
otthont ad a verstábornak. Kubik
Anna személyes terveit és instrukcióit is felhasználva vezeti a
tábort Rubold Ödön színművész,
aki elmondta, hogy nincs könnyű
feladata, de a csodálatos erdélyi

Fotók: Ferencz Endre

Negyedik alkalommal rendezik meg
a Székelyföldi Verstábort, ahová a
Fehérvári Versünnep idei döntősei és
korábbi versmondói is hivatalosak
voltak.

A tábor környezete – Csíkcsomortán kis faluja – az az érintetlen táj, ami magával ragadja az ide látogatót

táj, a nagyszerű és vendégszerető
székelyek és a lelkes fiatalok kön�nyítik a dolgát.
Rubold Ödön segítői kisebb csoportokban foglalkoznak a fiatalokkal. Takács Bence előadóművész
váratlan helyzetek elé állította ifjú
tanítványait, akikkel szituációs

gyakorlatokat végeztet. A táborozókkal foglalkozott Fülöp Zoltán,
alias Füles, a Csíki Szín színművésze, aki éppen ebben az évben
ünnepelte születésének hatvanadik
évfordulóját, amit tábori körülmények között is köszöntöttek a
versmondók.

Rubold Ödön nemcsak a hangképzésre, a hangsúlyos verselésre tanította a táborozókat, de a tánc is része volt a képzésnek
Horoszkóp
július 28. – augusztus 3.

Kos 3. 21. – 04. 20.

A pozitív gondolkodás, az optimizmus lehet a
héten jellemző Önre, és a lehetetlen szót sem
ismeri. Így nem csoda, ha többen szeretnének a
közelében tartózkodni, és lesznek, akik tanácsot is
kérnek Öntől.

Bika 4. 21. – 05. 20.
Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Akár szerelmi kapcsolatról, akár régen kötött házasságról van szó, teljes lesz az összhang Önök között.
Alkalmas az idő a hosszú távú tervek készítésére, amivel
tovább erősíthetik az összetartó köteléket.

A munkában részt vett Bordi
András műsorvezető, aki nyelvtörőkkel, beszédedzetőkkel járatta
be a versmondók beszélőkéjét,
időnként hangos erdei kurjantások
kíséretében, amit ha nem visszhangoztak a Hargita fenyvesei,
kezdett újra elölről.
A többségében Fehérváron tanuló
fiatalokkal az idén jöttek verselők
az ország több városából is, de a tábor vendégei lehettek ketten a Felvidékről és egy fiatal a Vajdaságból.
Természetesen a házigazdák között
is akadtak hasonló korúak, akik
szerelmesei a verseknek, ráadásul
csodálatosan, ízesen adják azokat
át. Így az eredetileg fehérváriakkal
induló Székelyföldi Verstábor negyedik alkalommal kinőtte magát
Kárpát-medencei verstáborrá.
Zsúfolásig megtelt a nagy csűr,
amikor a csíkszeredai Role zenekar adott koncertet a táborozóknak. Az együttes itthon kevésbé
ismert, pedig előadásaikat, megzenésített verseiket Erdély-szerte
éneklik. Ugyanakkor a táborlakók
között köszönthettük a Misztrál
együttest is, melynek tagjai beszélgetésekkel, énekekkel és koncer-

Ikrek 5. 21. – 06. 21.

Oroszlán 7. 23. – 08. 22.

Rák 6. 22. – 07. 22.

Szűz 8. 23. – 09. 22.

Munkahelyén lassú változások veszik kezdetüket,
amelyek Önt is érinthetik. Kiváló a hét pénzügyi
megbeszélésre, ahol ragyogóan képviselheti saját érdekeit.
Az egészsége megőrzése legyen a fontos, tegyen meg érte
mindent, amit csak lehet!
Szerelmi kapcsolatában boldognak és szerencsésnek érezheti magát partnere miatt. Talán
még a sorsnak is hálát ad, hogy összehozta
Önöket. Munkahelyén olyan hírt hall, amitől
elállhat a szava.

Jó lenne, ha sikerülne őszintén beszélnie partnerével,
akinek talán fogalma sincs arról, hogy miért viselkedik úgy. Ha nem gondolja komolyan vele a viszonyát,
nem tervezi a közös jövőt, mondja ezt el neki!
Egészségügyi intézményben tölthet el több időt, akár
a saját problémája, akár egy jó ismerős gondja miatt.
A héten ne akarjon sem az igazság, sem az őszinteség
bajnoka lenni! A kegyes hazugság megengedett, ha
azáltal megnyugtathat valakit.

közéleti hetilap

tekkel csalogatták Csíkszereda és
környékének székelyeit.
A Székelyföldi Verstábor vendége
volt Tánczos Barna, a Román Parlament szenátora, aki egyszerűen
annyit mondott: a lúdbőr futott
végig a karomon, amikor a csángó
kislány verset mondott, és amikor
a hétéves székely legény mesélt.
A táborozók is mind úgy érzik,
óriási űr tátongana bennük a tábor
nélkül. Az előzetesen erőltetettnek
titulált tervekben mesés kirándulások szerepeltek Moldvába,
az elcsángált székelyek hazájába,
Brassóba, az egykori történelmi
központú magyar városba, Zágonba, a Mikes Kelemen-emlékfához,
Törcsvárba, amit sokan helytelenül
Drakula várának neveznek, a Mária
kegytemplomba és a mellette magasodó csíksomlyói kegyhelyhez,
ahol megjárhatták a Jézus-hágót,
és természetesen a Nyergestetőre,
ahol kétszáz székely halt hősi
halált, amikor tízezer orosszal és
osztrákkal állt szembe 1849-ben.

FEHÉRVÁR
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A verstábor állandó vendégei, az ifjú székely házigazdák a mindennapos munka után is vágytak a bálra, a mulatságra

gyalos” templomban mondott
vasárnap szentmisét.
„A verstábor értéke kimagasló, ezért
is jelent büszkeséget számunkra,
hogy a Fehérvár Médiacentrum
munkatársai is segíthetnek abban,
hogy ország-világ megismerhesse

A nap fénypontja az est volt, mert akkor táborozós és székely együtt ropta

Ráduly Róbert, Csíkszereda
polgármestere így nyilatkozott:

Csíkcsomortán a vers hazája, mióta táborlakók zarándokolnak oda.

Erettségizett

fiatalokat
várunk!
2 éves emelt szintű szakképzések

2014/2015

tanévre tervezett
szakképesítések

nappali esti és levelező munkarend szerint:

Térítésmentes szakképzések

A moldvai Pusztinába látogató fehérvári fiataloknak mélyről felhozott
gyöngyszemként ragyogott a csángok tisztasága, ősi nyelvezete

Erőltetett vagy sem, a fiatalok
követelték a kirándulásokat, melyekkel lélekben is gazdagodtak.
A tábor immár állandó lelki gondozója Dékány Árpád Sixtus zirci
főapát, aki a Makovecz Imre által
tervezett Millenniumi „RézanMérleg 9. 23. – 10. 22.

Nemcsak a munkája, a megélhetése, hanem a szerelme
miatt is boldogság, elégedettség járhatja át minden porcikáját. Viszont több olyan személlyel kerül kapcsolatba,
akik miatt kinyílik a bicska a zsebében.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Anyagi ügyekben is fő az óvatosság, mert az
oda nem figyelés, szabályszegés miatt nőhetnek a kiadásai! Itt az idő, hogy egy barátságért
többet tegyen, különösen, ha ez nem kerül
Önnek semmibe.

ezt a Kárpát-medencei kulturális
központot.” - értékelte a tábor jelentőségét a Fehérvár Médiacentrum
ügyvezető igazgatója, Hagymásy
András, aki a helyszínen ismerkedett meg a verstábor lakóinak
mindennapi életével.

Idegenvezető N|E
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó N|E
Logisztikai ügyintéző N|E|L
Szállítmányozási ügyintéző N|E
Turisztikai szervező, értékesítő N|E
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó N|E
N | nappali

L | levelező

Dél-Balatoni Szakközépiskola

Székesfehérvár, Vértanú u. 22.
22/500-033 | info@balatoniskola.hu | www.balatoniskola.hu

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Használja ki az alkalmat, és ha elégedetlen a
fizetésével, vagy változtatni szeretne a munkakörülményein, most rukkoljon elő a kívánságaival!
A lakása biztonságára, valamint a vagyontárgyaira
vigyázzon, mert meglophatják, ingatlanügyben
becsaphatják!

Bak 12. 21. – 1. 20.

E | esti

Költségtérítéses szakképzések
Fitness-wellness instruktor N|E
Pénzügyi-számviteli ügyintéző N|E|L
Sportedző (sportág megjelölésével) N|E
Ügyviteli titkár N|E
Vállalkozási és bérügyintéző N|E|L
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző N|E|L

Ha szülő, akkor gyermeke miatt a társával vitára
kerülhet sor. Hallgasson a kedvesére, mert ő sokkal
józanabbul látja most a helyzetet, mint Ön, és amit
javasol, az valóban gyermeke érdekét szolgálja!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Megélhetésben most olyan helyzetbe kerülhet, amikor
Ön diktálhatja a feltételeket. A pénzére viszont vigyázzon, mert meglophatják! Ha pénzről van szó, akkor
barátban se bízzon, és ne higgyen a gyors meggazdagodásban!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Munkahelyén olyan híreket hallhat, amelyek
elbizonytalanítják. Amennyiben magánéleti
problémája van, akkor gyermekét ne állítsa
választás elé, mert ezzel lehetetlen helyzetet
teremt!

Diákigazolvány, szakmai
gyakorlati hely, diákmunka,
árvaellátás, családi pótlék.
EUROPASS bizonyítvány.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Hagymásy András

Ami nem öl meg, az
Miccs-recept Csíkcsomortánból
Szálkás húsból legyen vén juh, vén
marha 35-35�-ban, belé 20� zsiradék,
disznózsír vagy darált szalonna, 10�
paraszthús, azaz szálkás disznóhús, de
lehet mindent szemre és ész nélkül is.
Mindezt daráljuk le kétszer! Fűszerezzük sóval, borssal, csomborral,
fokhagymával, kis édes paprikával,
csak színnek! Tehetünk belé szódaport
(szódabikarbónát), hagyjuk pihenni,
másnapra az íz össze van állva. Süssük
rácson faszénparázson vagy zsírban
tárcsán, fogyasszuk csípős, édes vagy
tormás mustárral!

Fotó: Bácskai Gergely

Szombat este – inkább vasárnap
reggel – véget ért a huszonötödik Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor
Tusnádfürdőn. A nemzetpoltikai viták,
a határon túli magyarság autonómiatörekvései és a kiváló koncertek
mellett az idén is terítékre került
a medve – nem szó szerint, csak a
közbeszédben.

A táborozók fő eledele a miccs. A ma román ételként ismert, a Kárpát-medencébe szerb közvetítéssel érkezett török
húsrudacska háromféle darált húsból készül, gondos fűszerezéssel, amit aztán grillen sütnek készre, és mustárral,
friss kenyérrel fogyasztanak, tábori körülmények között fogpiszkálóra tűzve. Egyik fő tulajdonsága, hogy fokozott
folyadékbevitelt vonz maga után, ami jellemzően sör formájában történik, egy miccs-egy sör arányban.

a Bálványosfürdőről időközben Tusnádfürdőre áttelepült
rendezvény. Szerdán az alapítók
elevenítették fel a kezdetek és

az elmúlt huszonöt év emlékeit
és élményeit. Németh Zsolt, az
Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke elmondta, hogy

Fotók: nzp

Orbán Viktor és Tőkés László
szombati előadásával érte el dramaturgiai csúcspontját szombat
délelőtt a huszonötödik Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor. (Erről lapunk 5. oldalán
olvashat bővebb tudósítást.) A
hét korábbi napjain azonban
legalább ilyen értékes előadások sokaságából válogathatott
a táborozó – már ha értelmes
időben fel tudott kelni a reggel
hatig-nyolcig tartó bulik után.
Tematikus sátrakban a politikai
és kulturális közélet neves szereplői, szakértői vitatták meg az
aktuális kérdéseket a nemzetpolitika, a kisebbségi autonómia,
a biztonságpolitika, a gazdaság,
az informatika, a turizmus vagy
éppen a közlekedéstudomány
területén.
A rendezvény egyben a visszaemlékezést is szolgálta, hiszen
huszonöt évvel ezelőtt indult

2014. július 28.

KÖZÉLET

A Fehérvár Médiacentrum a tusnádi rendezvény médiatámogatójaként folyamatosan beszámolt az elmúlt hét során a
szabadegyetem és diáktábor eseményeiről a Fehérvár Televízióban és a Vörösmarty Rádióban. A Fehérvár TV pénteki
Köztér c. műsorában részletesen is beszámol a tusnádi eseményekről.

Tusványos révén a külhoni
magyarság ügye és a nemzeti elkötelezettség szinte szinonimává
vált. Véleménye szerint a rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy
a rendszerváltó nemzedékek
valamint a külhoni magyarság
között intenzív kapcsolat jött
létre. Tusványosnak is köszönhető, hogy „Erdély divatba jött”,
hiszen ma már százezrek járnak
Csíksomlyóra, és rengeteg
testvérvárosi kapcsolat alakult
ki magyar és erdélyi városok
között.
Fehérvári és városkörnyéki
vendégekkel is találkozott a
helyszínen a Fehérvár Médiacentrum kiküldött stábja. Juhász
László önkormányzati képviselő
a Videoton Baráti Kör öregfiúk
csapatával turnézott a közeli
Szentegyházán – meg is nyerték
a focitornát – de Szentegyházán
edzőtáboroztak a fiatalok is, a 16
és 22 év közötti utánpótlás, akik
a kemény edzések és felkészülési meccsek mellett eljutottak

közéleti hetilap
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megerősít – kivéve a medve

Jelen volt Tusnádfürdőn az Aranycsapat utolsó élő tagja, Buzánszky Jenő is. Jenő bácsi szerencsére jó erőben van. A Fehérvár magazin olvasóinak azt üzeni, hogy járjanak sokat Erdélybe, ismerjék meg az erdélyi magyarokat, székelyeket, csángókat, segítsék őket
magyarságuk és nyelvük megtartásában, és a főcímben szereplő székely közmondással kívánjanak nekik ehhez sok erőt és kitartást!

res vendégei a településeknek.
Tusnádfürdő főutcáján csütörtök
este két medvebocs – úgy 150200 kilósak lehettek – bukkant
elő a bozótosból, körülnéztek,
szabályosan átkeltek az úttesten, elhaladtak stábunk mellett.
Interjút nem adtak, csak visszabújtak a bozótosba. Szerencsére
már elég nagyok voltak, így
anyjuk nem követte őket. Akkor
lehet, hogy ez cikk most nem
jelent volna meg...

Fotó: Sági István

többek között a Tordai hasadékba, a Madarasi Hargitára,
a Békás-szorosba, Székelyudvarhelyre, Tusnádfürdőn pedig
végigcsápolták az Edda és a
Quimby koncertjét.
Tusnádfürdőn „táborozott”
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő, Bicske polgármestere,
aki családjával nem először vett
részt a szabadegyetem és diáktábor rendezvényein. Lapunknak
elmondta, hogy a néptánc révén
jutott el először Erdélybe évtizedekkel ezelőtt, azóta rendszeres
visszajáró vendég. Így van ezzel
Szabó Tibor is, Martonvásár
polgármestere, ő amikor teheti,
részt vesz a tusnádi tábor rendezvényein.
Tusványos alapítóinak egyike,
Tirts Tamás egykori parlamenti és fővárosi önkormányzati
képviselő a Fehérvár magazinnak elmondta, hogy akármilyen
hullámzóan alakult is politikai
pályafutása, egy biztos pont
huszonöt éve van az életében: a
július végi tusnádi tábor.
És akkor a medve. A Fehérvár
Médiacentrum stábja pár méter
távolságból győződhetett meg
róla, hogy a Hargita és Kovászna megyei medveveszélyt nem a
sajtó fújta fel, az állatok rendsze-

A tusnádi esték koncertjei tízezreket mozgattak meg a környékről, tömegével jöttek Maros, Hargita és Kovászna megyéből, de még Bákó megyei
rendszámot is fel lehetett fedezni néhány autón, pedig ott feltehetőleg kevés
rajongója lakik Pataki Attilának, Kiss Tibinek vagy Rúzsa Magdinak. A
Tankcsapda koncertjére előkerültek az erdélyi rockerek is, az esti csíkszeredai
vonatról fürtökben lógtak a rajongók. Képünkön a Quimby zenél, koncertjüket sok ezer hálás rajongó ugrálta végig.

Kedden óriási eső áztatta el a tusnádi völgyet – és az egész Csíki-medencét – csütörtökön ehhez még egy kicsi hozzájött. A táborlakók azonban – főleg erdélyi
fiatalok – gyorsan alkalmazkodtak a mostoha körülményekhez: a gumicsizmadivatot ma már Tusnádfürdőről diktálják.
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Egyedül, de sohasem magányosan
nagy zoltán péter

Csendben szerettem volna elmenni
itthonról, Fehérvárról haza, Csíkszeredába. De a nyilvánosság közbeszólt,
ezért hangja támadt utamnak. Nyolcszáz kilométert, körülbelül egymillió
százötvenezer lépést tettem egyedül,
ám nem magányosan...

Az elképzelés már alaphelyzetben balga volt, hogy csendben
útra kelek, hiszen újságírók
között élek, és az efféle fizetett
szabadságot is be kell jelenteni
éppúgy, mint bármelyiket. Annál
a bejelentésnél dőlt dugába az a
bizonyos csend.
Először mosoly, majd nevetések, tréfás beszólások fogadták
ötletemet munkatársi és baráti
körben. Csak gyermekeim vettek
komolyan, mert édesanyjuk
türelmét és apjuk makacsságát örökölve képesek voltak a
lyuk nélküli szitán átlátni. Ők
tudták, hogy a fejembe vettem,

Társaim, amik elkísértek: sátor, hátizsák, fokos, a Teremtő és az általa átadott szép táj

testekkel, világító és bolondító
eszközeinkkel, a csapból folyó
vízzel, járgányainkkal bekerített
világunkban nincs épkézláb
gondolatunk arról, mit jelent

Marosvásárhely a magyarok lakta Székelyföld kapuja, az esőktől zavaros
folyójával, a Marossal

ezért csak az időben bízhattak,
hogy talán mégsem indulok el.
Aztán szembesültek azzal, hogy
gyakrabban látogatom édesanyjuk sírját, és esténként a Bregyó
vigyázóit felzavarva éjszakai
futóedzést tartok. Készültem az
útra.
Készültem, fizikai kondíciót
gyűjtöttem. Elmondhatnám, mit
jelentett nekem a készülődés, de
túl a megtett távon, túl az úton
már komikus, nem sok értelme
van. Annyi bizonyos, hogy fűtő-

elmenni, nagyon elmenni.
Tévedés, hogy zarándoklatra
készültem. Célom nem a csíksomlyói kegytemplom volt, nem
a nagyon nehezen megmászható
Jézus-hágó. Nem terveztem az
út napjait felajánlani mások lelki
üdvéért, egyszerűen csak el akartam menni gyalogosan abba a
verstáborba, ahol feladatom volt,
ahol dolgoznom kellett. Makacs
fejjel a gyaloglást választottam,
méghozzá úgy, hogy jöjjön,
aminek jönnie kell.

Ahogy közeledett a nap – elsősorban barátaim körében – egyre
gyakrabban hangzott el a „biztos, hogy menni akarsz?” kérdés.
Az indulás előtti napon aggódó
emberként lépett hozzám a fiam:
„lehet, hogy jobb lenne, ha nem
mennél el.” Most már bevallhatom, az ő mondata volt az
egyetlen, ami megtántorított.
Másnap voltak olyanok, akik
a kérésemre autóztak utánam,
voltak, akik hitetlenkedve arrafelé
vették útjukat, hogy láthassák:
biztosan elmentem. Viktor barátom ásványvízzel autózott utánam, s mikor kocsijából kiszállt,
azt mondta: te tényleg elindultál!
A szabadsága senkinek sincs
végtelenre eresztve, ezért húsz
nap állt rendelkezésemre, hogy
célba érjek. Erőltetett menettel
mentem végig az úton, amelynek

első napját egy idegen ember
legújabb korunktól idegen
gesztusa zárt: szállást adott,
mert „jó ügyet szolgáltam”.
Akkor értettem meg, hogy nem
vagyok és nem leszek egyedül az
úton. Barátaim az emberiség új
vívmányaival is gondoskodtak
róla, hogy ne lehessek magányos,
de a gyalog lét kényszert szül, és
emberekhez is köt.
A megtett nyolcszáz kilométer
alkalmas volt arra, hogy megkopjon az önző egoizmus, arra, hogy
megismerjem azt a kegyelmi
állapotot, amikor vereséget
szenvedek. Megtanultam sírni,
zokogni. Megtanultam, mit jelent
az, amikor egy vízvezeték-szerelő
az út szélén azt mondja: „Isten
vigyázzon utadra!” Szembesültem a román nemzetiségű boltos
gesztusával, a dadogó székely

Ilyennek pillantottam meg először a célt, Csíkszeredát

közéleti hetilap
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Erik atya, a csíksomlyói Szűz Mária kegytemplom ferences szerzetese és
vezetője is kijött elém a három kereszthez

legény végtelen jóságával. Izzasztott a Nap az Alföldön, hűsített
a Berettyó, csodával ajándékozott
meg a Király-hágó. Bolyongtam
román falvakon át, harcoltam
dolgukat végző ebekkel.
Erdély. Ahol minden nap átlagosan kétszer eláztam. Hargita
megyében haladtam éppen,
amikor az ömlő esőben egy nagy
fa alól szólt ki két székely kerékpáros közül az egyik: „ahol maga
jár, ott soha nem esik az eső?”
Esik, csak elnyelem mindet,
válaszoltam. „Akkor azért a nagy
táska. Ugye van még benne hely
a víznek?” – kurjantottak vissza.
Annyi mindent kéne elmonda-
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nom, mégis csak egy történést
szeretnék most megosztani:
egy kis kápolna előtt állt egy
feszület, azelőtt egy széles pad.
Megálltam pihenni és enni
egyet. Hátizsákomtól megszabadulva kikészítettem az étket,
majd az inzulint, hogy ehessek.
A friss reggeli levegőben jól
esett pihentetni tagjaimat. Hátrafordultam, hogy megnézzem a
kápolnát és a keresztet. Néztem,
talán csodáltam is, és fojtó,
mellet szorító érzés lett úrrá
rajtam. Akkor megállt az idő, és
sírtam, majd zokogtam. Félúton
lehettem, amikor megváltozott
az életem.

Jelnyelvi tolmácsok a képernyőn
Látrányi viktória

„Korábban is jó kapcsolat volt a
Fehérvár Televízió és a tolmácsszolgálat között, sokat dolgoztunk
együtt, és most régi ismerősként köszönthetjük őket újra a képernyőn.
Emellett keressük a pályázati lehetőségeket, forrásokat azért, hogy
a naponta jelentkező Híradónk is
jelnyelvi tolmács közreműködésével készülhessen.” – mondta el
Látrányi Viktória, a Fehérvár
Televízió felelős vezetője. A
hallássérült közösség tagjai szá-

Fotó: Simon Erika

Esélyegyenlőségi programot hirdetett
a Fehérvár Médiacentrum. Ennek
részeként A hét hírei című vasárnapi
hírösszefoglaló magazin a Fehérvár
Televízióban augusztustól jelnyelvi
tolmács közreműködésével készül.
Az egyeztetések már megkezdődtek a SINOSZ Fejér Megyei Jelnyelvi
Tolmácsszolgálattal. A hét híreit
első alkalommal augusztus 3-án 19
órától láthatják akadálymentesített
formában.

Szemánszki Renáta is látható lesz augusztus 3-tól a Fehérvár Televízió
képernyőjén. A hét hírei című műsor vasárnaponként 19 órától jelnyelvi
tolmácsok közreműködésével készül.

mára a saját anyanyelven történő
hozzáférés a hírekhez elengedhetetlen az infokommunikációs
esélyegyenlőség megteremtéséhez. Ezt igyekszik biztosítani a
Fehérvár Televízió.

„A képernyőn megjelenő jeltolmácsra helyi és regionális csatornák
esetében nem sok példa van. Mi
ebben is az elsők közé szeretnénk
tartozni.” – fogalmazta meg a Fehérvár Médiacentrum határozott
szándékát Látrányi Viktória.
Örömmel fogadta a megkeresést a
tolmácsszolgálat vezetője, Szemánszki Renáta: „A mostani együttműködés nagy űrt tölt ki, és minden
bizonnyal rengetegen fognak vasárnap
esténként leülni a televízió elé, hogy
tájékozódjanak Székesfehérvár és Fejér
megye történéseiről. Már értesítettük
a sorstársakat a hírről, sőt arról is
tájékoztattuk őket, hogy az adások
teljes egészében feltöltésre kerülnek a
Fehérvár Médiacentrum honlapjára,
így ha valaki lemaradna róla vasárnap
esténként, visszakeresheti azt a világhálón.” – hangsúlyozta a szakember.

Esélyegyenlőségi program
A Fehérvár Médiacentrum elkötelezett az esélyegyenlőség ügye
mellett. Jelenleg is három megváltozott munkaképességű kollégát
foglalkoztat a társaság. Emellett a www.szekesfehervar.hu honlap is
elérhető gyengénlátók számára akadálymentes formában.
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Koronázási szertartásjáték: épül a színpad
látrányi viktória

Bajkó György, a Vörösmarty Színház műszaki vezetője elmondta,
hogy egy ilyen különleges helyszínen csak szigorú előírások mentén
lehet dolgozni. „Engedélyezett
pontokon lehetett csak rögzíteni a
színpad alját. Egy térképre van
felvezetve az a száz valahány
pont, amit alátámasztási pontként
használhatunk.” – emelte ki Bajkó
György.
Most építik a nézőteret, ami a
színpadot teljesen körülöleli.
„Nagy körültekintés kell ahhoz, hogy
egy ilyen történelmi helyszínen épít-

Fotó: Simon Erika

Javában zajlanak az előkészületek a
Nemzeti Emlékhelyen, ahol megkezdték
a koronázási szertartásjáték díszletének
építését. A szervezők már készülnek
a Szent László életének epizódjait,
legendáit és a koronázását felidéző
grandiózus produkcióra. Az építkezés
jól halad, a műszaki csapatnak a próbák
kezdetéig kell felépítenie a színpadot.

Brájer Éva és Bajkó György arról is beszámolt, hogy a színpad felépítése után elbontják a kordont, így nem zavarja
majd a belvárosban sétálókat

kezzünk, és bármilyen mű előadásra
kerüljön. Tavaly óriási siker volt a
szertartásjáték, a nagy érdeklődésre
való tekintettel plusz előadást kellett
beiktatni. Több ezren nézték végig a
belvárosi kivetítőkön is az előadást.”
– mondta el Brájer Éva.
Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte: A Királyi Napok
rendezvénysorozatában idén is
lesz szertartásjáték a Nemzeti

Emlékhelyen, amely a Harmonia
Albensis zárókoncertjének is
helyet ad majd.
A Musica Sacra című koncerten
Miklósa Erika operaénekesnő és
vendégei lépnek fel a koronázási
szertartásjáték előestéjén. A színpad építésén közel ötven ember
dolgozik, a munkával augusztus
3-ig kell elkészülniük. Ekkor kezdődnek a próbák. „Minden ember

számára látványos lesz már a próba
időszaka is, hiszen közel kétszáz
résztvevő fog mozogni minden nap
este hat órától a területen.” – hangsúlyozta Benkő-Igaz Krisztina
fesztiválintendáns. A Nemzeti
Emlékhelyen Szent László
életének epizódjait, legendáit és
koronázását idézik fel grandiózus
díszletek között, székesfehérvári
és nagyváradi szereplőkkel.

Szelfizz az óriásokkal!
Szent László koronázási szertartása elevenedik meg augusztusban a székesfehérvári Koronázási Ünnepi Játékokon. Újabb
óriásbábokkal gyarapodik a látványos történelmi forgatag, s a már meglévő hat báb mellé idén elkészül Szent László és
felesége, Adelheid, lányuk, Piroska mása, valamint a szent király bátyja, Géza és unokatestvére, Salamon bábja.

Startolj rá, fotózz, töltsd fel, és nyerj!
A Fehérvár magazin facebook-felületén – facebook.com/fehervarmagazin – játékot hirdet.
Júliusban keressék a városi rendezvényeken az
óriásbábokat, készítsenek velük közös fotót,
töltsék fel a facebook-felületünkre! Annak, aki a
legtöbb szavazatot kapja, két főre szóló belépőt
biztosítanak a szervezők a Koronázási Szertartásjátékra.
A képek feltöltési határideje: augusztus 8.

Hol keresd az óriásokat?
Augusztus 8. Balatonfüred – Tagore sétány
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Biztonságban az ürgék Szárazréti projekt
Hagymásy András

A befogott ürgéket új lakóhelyükre szállították, ahol nem zavarja őket az útépítés

kommunikációs vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy
a NIF Zrt. beruházásai során
kiemelten figyel hazánk környezeti értékeinek védelmére: „Fokozottan védett fajok esetében,
mint itt Székesfehérváron is,
áttelepítést végzünk. Pénteken
az áttelepített ürgék számára a
védett Sárréti Tájvédelmi Körzet
peremén előzetesen ötven darab
öt cm átmérőjű lyukat fúrtunk
ki, ide telepítettük át a beruházási területen élő ürgéket.”

A városrészben több utca kapott
új burkolatot, játszóterek épültek,
a templom és a plébánia rekonstrukciója is befejeződött, de jelenleg
is több helyszínen zajlanak a
munkálatok. Az óvoda és iskola
korszerűsítése valamint a közösségi
ház építése is jó ütemben halad. A
Dráva, a Száva és a Bodrogi utca
munkálatai is lassan véget érnek. A
beruházás része a kerékpárhíd épí-

tése a Gaja pataknál, de tíz térfigyelő kamerát is telepítenek. Az
utolsó munkaterületeket is átvették
a kivitelezők. A Farkasvermi úti
Általános Iskolánál egy 32 férőhelyes parkolót és egy 28 férőhelyes
biciklitárolót alakítanak ki, közel
22 millió forintból. Ezzel párhuzamosan több utca új burkolatot
kap: a Sió utca, a Gaja utca, a Régi
Csóri út, a Kertész utca, a Kertész
köz, a Mura utca egy szakasza, az
Opole tér és a Farkasvermi út kis
körforgalom és Pityer utca közötti
szakasza. A munkálatok közel 64
millió forintból valósulnak meg.

Fotó: Kiss László

A hét kilométer hosszú elkerülő út előkészítő munkálatai év
elején indultak. A fakivágás, a
bozót- és cserjeirtás valamint a
lőszermentesítés kora tavaszra befejeződött. Áprilisban a
kivitelezés a régészeti feltárásokkal, illetve a felüljáróknál
próbacölöpözéssel folytatódott.
Két ideiglenes lehajtó épült
a Gaja patak környékén és a
csóri pihenő előtti részen. 2014
második felében megkezdődnek
a hidak cölöpözési munkálatai, a
töltésalapozás, az útpálya vízelvezető rendszerének a kiépítése
és a közműkiváltások.
Loppert Dániel, a NIF Zrt.

Fináléhoz érkezett a Szociális Városrehabilitáció Szárazréten című projekt.
Fotó: Bácskai Gergely

Az új nyomvonalon épülő elkerülő mentén közel húsz fokozottan
védett ürge él. A faj az egész európai
elterjedési területen veszélyeztetett,
fennmaradása csak összehangolt
emberi beavatkozással biztosítható.

szabó petra

Az utolsó egyeztetések

A SZÉPHÔ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Raktárak:
SZÉPHÔ 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
Hétfô, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m2-es új raktár, fûtött mûhelyek,
fûtetlen raktárak, konténerek
• József Attila kollégiumnál
(Hosszúsétatér felôl) 68 m2-es
használaton kívüli hôközpont
Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán
lévô felújított 100 m2-es ingatlan
Továbbá vállaljuk rövid határidôvel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklôdés: SZÉPHÔ Zrt.
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag elôre
egyezetett idôpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu
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Keresztrejtvény

Ismét harminckét oldalon jelenik
meg a FehérVár magazin, melyből következik, hogy helye lehet
a keresztrejtvénynek. Városunk
történelmével kapcsolatosan már
számos kérdést tettünk fel olvasóinknak, akik többsége pontosan
ismeri azt. Eheti rejtvényünkben
folytatjuk a kalandozást a történelmi Székesfehérváron.
Ugyan még a mai napig vitatják
egyesek, hogy városunk valaha
is zarándokhelye lett volna a
magyarságnak. Vita ide, vita oda,
még jelenkori történetünk is erről

árulkodik, nemhogy a középkori.
Első kérdésünk megfejtésekor
arra kaphatnak választ, hogy
mióta vált zarándokhellyé Fehérvár. Másik kérdésünkkel arra
szeretnénk választ kapni, hogy
hol voltak az egykori fejedelmi
és királyi temetkezések. Figyeljenek arra, hogy nem valamelyik
egykori épületet kell meghatározniuk, hanem azt, hogy a mai
Fehérváron hol helyezhető el az
a temetkezési hely. Harmadik
kérdésünk a királyi székhelyek
latin kifejezésére vár választ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Székesfehérvár, Palotai
út 15. szám alatti 200/B/5 hrsz-ú, 15 m² alapterületű garázs
értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.szekesfehervar.hu
honlapon, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II.
em. 62. irodában, tel.: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra
között, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. aug. 18. 1500
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

közéleti hetilap
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PROGRAMOK

Az oldalt

Programok július 28. és augusztus 4. között

szerkesztette:
Hagymásy Anita

Kedd

Szerda

Szombat

Ybl-díjas építészek kiállítása
Székesfehérváron
17 óra Alba Pláza
A Fejér Megyei Építészek
Kamarája tagjai fotókiállításon
mutatják be azokat a székesfehérvári épületeket, létesítményeket, melyekért tervezőiket
Ybl-díjjal jutalmazták.

Fezen
MÁV pálya
Megkezdődik a népszerű fesztivál, az első fellépő, az Avenford
20:00-kor kezdődő koncertjével
nyitja a négynapos rendezvényt.

Sanzonest a Képtárban
18 óra Városi Képtár
A sanzonok eddig feltáratlan
világában
Tóth Evelin és Mózes Tamara
kalauzolja a műfaj kedvelőit.
Gáspár Szilvi–Horváth Bence
ének-és zongoraduó műsora
20 óra Városház tér
A Kultúrkorzó rendezvénysorozatának állomása

Péntek

Arató Antal kiállítása
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház
119. Atlétikai Magyar Bajnokság
18 óra Bregyó közi Atlétikai
Központ
Az idén átadott Bregyó közi

Atlétikai Központ ad otthont
a sportág legrangosabb hazai
versenyének az Atlétikai Magyar Bajnokságnak.A belépés
ingyenes.
Hermann László Kamarazenekar előadása
20 óra Nemzeti Emlékhely
A Kultúrkorzó rendezvénysorozatának állomása

Kiemelt ajánlataink:
július 29. 19:45 Paletta – kulturális magazin Benne: Koronázási Szertartásjátékok – Épül a színpad
július 31. 19:45 Együtt – családi magazin Benne: Tippek a nyárra, bőrápolás
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

augusztus 3. 20:20 Dunaújváros - Videoton FC labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. július 28-tól 2014. augusztus 3-ig:
2014. 7. 28. HÉTFŐ

2014. 7. 29. KEDD

2014. 7. 30. SZERDA

2014. 7. 31. CSÜTÖRTÖK

2014. 8. 1. PÉNTEK

2014. 8. 2. SZOMBAT

2014. 8. 3. VASÁRNAP

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
7:55 Együtt – ismétlés
8:20 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség –
Menjünk a kutyába –
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 Marco Polo – am.
sorozat 4. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:15 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
7:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
7:45 Agrárinfó – ismétlés
8:20 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 Tornádó –
dokumentum film I-II.
21:50 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:35 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
ismétlése

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
7:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
7:45 Paletta – ismétlés
8:20 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 Marco Polo – am.
sorozat 5. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
ismétlése

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó ismétlése
7:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
7:45 Bajnokok városa –
ismétlés
8:20 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
20:20 120-as tempó – magyar
film (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:25 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
ismétlése

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó ismétlése
7:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
7:45 Együtt – ismétlés
8:20 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 Marco Polo – am.
sorozat 6. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
21:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó ismétlése

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér-ismétlés
17:45 Honvéd7-ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
Elhagyatva – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Tim – am. film (12)
22:05 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:25 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
ismétlése

0:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér-ismétlés
17:45 Honvéd7-ismétlés
18:00 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Dunaújváros –
Videoton FC
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
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JAZZ FESZT: Régi kezdeményezés
új tartalommal megtöltve
Néhány nap és ismét jazztôl
lesz hangos Székesfehérvár,
hiszen augusztus 5. és 7.
között rendezik az Alba Regia
Feszt és Jazzversenyt. Három
napon át, három helyszínen
világhírû külföldi és magyar
mûvészek, valamint szárnyukat bontogató ifjú tehetségek
produkcióitól lesz hangos a
város. A Vörösmarty Színházban fellép a fiatalok körében
nagyon népszerû, funky zenét
játszó Dirty Loops, a gitárvirtuóz Biréli Lagrène, a Magyar Király Szálló elôtti téren többek
között a Budapest Ragtime
Band, Babos Gyula, Biga, a
Zichy-ligetben és a Múzeumkertben pedig zenemûvészetis
diákok formációi adnak majd
különleges térzenét.
Több évtizedes hagyománya
van a városban a dzsesszfesztiváloknak, amelyet újra életre
kelt az Alba Regia Feszt és
Jazzverseny. A rendezvény
két fő szervezőjének, Mits
Gergőnek, a Kodolányi János
Főiskola Művészeti Tanszékének vezetőjének, és Vörös
Tamásnak, a Hang-Szín-Tér
Művészeti Szakközépiskola

művészeti igazgatójának
célja, hogy ismert hazai és
külföldi művészek koncertjével közelebb hozzák a zenét
az emberekhez, valamint
lehetőséget nyújtsanak fiatal
zenészeknek is a bemutatkozásra. A rendezvénnyel párhuzamosan ugyanis dzsesszversenyt is rendeznek, ahol a

„Nem ortodox dzsesszfesz
tivált szervezünk, vagyis
nem egy belterjes eseményt
képzeltünk el, hanem igényes
műfajokat felvonultató kor
társ rendezvényt szeretnénk
a következő évtizedekre
megteremteni.” – hangsúlyozta Mits Gergő.

Négy fô helyszínen várják az igényes zene
szerelmeseit:
• a Vörösmarty Színházban,
• a Hotel Magyar Király elôtti téren
– Fehérvár Médiacentrum Nagyszínpad,
• a Szent István Király Múzeum megújuló
kertjében – Enyingi Agrár Zrt. Színpad,
• a Zichy ligetben

fiatal tehetségeknek kívánnak
lehetőséget adni a fellépésre. Mits Gergő a Fehérvár
magazinnak elmondta azt is,
hogy tudatos tervezés eredménye a hétköznapi időpont,
amellyel a Fehérvári Zenei
Napok folytatásaként több
mint egy hétig zenei események színhelye lesz a város.

„Székesfehérvár tele van
élettel és zenével is. Váro
sunk olyan zenei hagyo
mányokkal rendelkezik,
amelyre mindannyian
büszkék lehetünk. S most
augusztusban erre a színes
zenei palettára kerül fel új
színként a három napos
nemzetközi zenei fesztivál
és jazzverseny. Székesfe
hérvár számára kiemelten
fontos a tehetséggondozás is.
Erre pedig nagyon jó példa
a mostani verseny, ahol
bemutatkozási lehetőséget,
útmutatást is kaphatnak
az itt fellépő fiatal tehet
ségek.” – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András
polgármester.

Régi kezdeményezés új tartalommal megtöltve – ez lesz
augusztus 5. és 7. között az
Alba Regia Feszt és Jazzverseny. A koncertek nagy része
ingyenes lesz, kizárólag a Vörösmarty Színházban fellépő
külföldi világsztárok, a funky
zenét játszó Dirty Loops és
a gitárvirtuóz Biréli Lagrene
előadásaira kell jegyet váltani.
Az eseményt Székesfehérvár
önkormányzatának támogatásával szervezik meg, a
városvezetés nyitott volt a
fesztivál megrendezésére, és
főszponzorként állt a program mellé.

A verseny keretein belül
az improvizatív, igényes
zenei mûfajok bármelyikét képviselô 3-6 tagú
formációk mutatkoznak
be szakmai zsûri elôtt.
A zsûri tagjai:
• Babos Gyula
jazz-gitáros,
• Nagy János
jazz-zongorista,
• Maloschik Róbert
jazz szakújságíró

Elérhető Székesfehérváron és környékén a kábelszolgáltatók
• közélet
kínálatában, földi sugárzással és online!
• kultúra
szerkesztőségvezető: Látrányi Viktória
• sport
hirado@fehervarmediacentrum.hu
• szórakozás
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.
• online
tel.: 22/516-100; 22/516-108
www.fehervartv.hu
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Együtt dobbanhat a csikidam szív
látrányi viktória

Vigyázat, fergeteges csikidam party
közeledik! Agárdon augusztus 2-án
az R-GO koncertezik. A hagyományos,
vagy ahogy Szikora Robi mondja „galaktikus” koncerthelyszín évről-évre
megtelik rajongókkal. Idén Szikora
Robi vendégekkel érkezik, fellép
majd a By The Way és az MDC is.

A kérdésben benne van a válasz.
Az egyik titka az, hogy életkortól
függetlenül mindenki megtalálhatja benne azt, ami számára boldogságot nyújt. Ahol az R-GOsok összegyűlnek, az ünnep
nekem is, nekik is. Megható látni,
amikor a rajongók megjelennek
a koncerteken R-GO-pólóban,
szafarikalapban, jelvényekkel és
sípzsinórokkal tűzdelt khaki ingben. Egy dolog mindig közös lesz
bennük: a Csikidam, Szikora, az
R-GO szeretete. Megkérdeztem
már egyszer-egyszer tőlük, hogy
miért jönnek el utánam akár az
ország másik végébe is koncertre?
Azt mondták: mert mindig más
minden, mindig más vagy, Robi...
Milyen emlékezetes pillanatokat
idéznél fel az elmúlt harminc
évből?

Számtalan ilyen pillanat volt az
életemben. Hosszú lenne ezeket
felsorolni, de ilyen például,
amikor 1983-ban Amerikában
fesztiváldíjat kaptunk Szűcs
Judittal, amikor az R-GO megalakulása után hat éven keresztül
megnyertük az Év zenekara,
énekese, szövegírója, zeneszerzője címet, amikor 1991-ben
Little Richard-tól megkaptam
Los Angelesben a legfigyelemreméltóbb kelet-európai zenész
díját. De tavaly megkaptam
Balog Zoltántól a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári
tagozatának kitüntetését is. Ez
csak néhány példa az elismerések, díjak közül. Emellett most
nagyon jó érzés, meghatározó
pillanat, hogy a legújabb albumomról játszanak slágert a rádiók. Emellett még sok meghitt

Fotó: R-Go

Több mint harminc éve alakult
az R-GO, ami generációkat köt
össze. Mi a csikidam életérzés
titka?

„1983-ban a térd fölötti rövidnadrág volt a divat. Környei Attilával
sétáltunk az utcán, ment előttünk két lány, és én elneveztem őket Bokának.
Attilának ez nem tetszett, azt mondta: legyenek inkább Gidák, olyan kecsesek,
szelídek. Azóta sem változtattuk meg ezt az elnevezést.” – mesélte lapunknak
Szikora Robi.

pillanata volt természetesen az
életemnek, akár a pályám során,
akár a magánéletemben, ezekről
a könyvben részletesen mesélek.

Ha már a könyvet említetted,
milyen volt a fogadtatása?

A könyv megjelenése nagy siker
volt. Dupla ünnep volt számomra a 2013-as év: én hatvanéves
lettem, az R-GO pedig harminc.
Ez nem életrajzi könyv, ez az
emlékezésről szól, saját magam
és több pályatársam, barátom olvasatában. A könyv tartalmazza a
legújabb albumomat is, melynek
szintén Ünnep a címe. Az én
életemben mindig nagyon fontos
szerepet játszottak az ünnepek.
Ezek az élet fontos megállói,
pillanatai. Az ünnepek megtisztítanak, erőt merítek belőlük,
ilyenkor díszbe öltözik a test és a
lélek. Számomra csak egy valódi
ünnep van, a vallási ünnep. Ilyen
a karácsony és a húsvét.
Kevesen tudják, de az édesapád
is zenész volt. Ez jelentett útmu-

tatást a zene irányába?

Sokszor elkísértem a fellépésekre. A koncertek varázsa nagyon
elbűvölt. A színpad, a fény, a
csillogás, a fellépő művészek
közelsége, a közönség szeretete
magával ragadott, és beleszerettem ebbe a szakmába.
A könyvben arról is mesélsz,
hogy hogyan sikerült átlógni
Nyugat-Berlinbe Fenyő Miklóssal. Nem gondolkodtál el soha
azon, hogy nyugaton maradsz?

Számomra ez szintén egy emlékezetes pillanatnak számított.
Amit ott láttunk, tapasztaltunk,
éreztünk, maga volt a csoda. A
„Csak a tengert akartam látni”
című számomban is erről írtam.

A Hungária felbomlása után
megtört a barátság Fenyő Miklóssal. Milyen most a viszony?
Utoljára azt hiszem, hogy jóban
voltunk, de több éve nem találkoztunk.
A rendszerváltás idején volt egy
kisebb leszálló ága a zenekar-

nak. Miért vetted le a karizmatikus nyakláncodat?
1989-ben egy kísérletbe fogtam,
megalapítottam az R-GO Proletars-t. Félretettem a csikidamot
és az ahhoz tartozó védjegyeket, és etno zenét kezdtünk
el játszani. Itthon nem jött be
annyira, de például Franciaországban, Cannes-ban felfigyeltek ránk. Szüneteltettem egy
ideig az R-GO nevet, szólóban
folytattam, de aztán néhány év
múlva újból megalapítottam a
zenekart, és azóta is töretlen a
sikerünk.
Agárd egy megszokott koncerthelyszín. Szívesen jössz a
Popstrandra?
Évtizedek óta, minden évben
fellépünk az agárdi Popstrandon. Ez mindig ünnepi helyszín
számunkra. „Galaktikus” R-GO
koncertnek is szoktuk nevezni, mert a világ minden tájáról
érkeznek haza erre az alkalomra
a rajongók, hogy együtt dobbanhasson a Csikidam szív!
Mire számíthat augusztus 2-án
a közönség Agárdon?
Egy fergeteges Csikidam partyra,
régi és új számokkal egyaránt. A
koncertre vendégként elhívtam
az MDC-t és a By The Way-t
is, akikkel a koncert végén egy
közös produkciót is előadunk.
A hazai tehetséggondozásra
odafigyelsz. Az X-Faktor után
sem hagytad magára a By The
Way-t és az MDC-t?
Nem hagytam magukra őket
azután sem, hogy vége lett az
X-Faktornak. Néhány nappal a verseny vége után együtt
énekeltük fel az Ünnep című
számot, ami legújabb albumom
címadó dala. Utána folyamatosan próbáltunk, koncerteztünk
együtt. Többször előfordult, hogy
az új dalaikkal, videoklipjükkel
kapcsolatosan is kikérték a véleményemet.
Hol tart velük ez a munka?
Miért fontos ez számodra?
Jelenleg is tart a közös munka,
egész nyáron turnéztam velük.
Ennek utolsó állomása lesz az
agárdi Popstrand augusztus 2-án.
Érdekel a sorsuk, figyelem, hol
tart a munkásságuk.
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Ittasan kerékpáron? – Módosították a KRESZ-t
kívül az a kerékpáros is megsérti a biztonságos
járművezetésre képes állapotra vonatkozó előírásait, aki egyéb okokra visszavezethetően egészségi, lelki, fizikai állapota miatt nem képes a tőle
elvárt időn belül a forgalmi helyzetet felismerni,
arra meg felelően reagálni, avagy a szükséges
magatartást tanúsítani. A kerékpáros ittasságának ellenőrzése akkor indokolt, amennyiben a
járművezető közlekedési magatartása, viselkedése
vagy testi tünetei alapján (mint például a kéz
és a láb együttmozgásának nehézségei, egyensúlyzavar, állás- és járásképtelenség, kézremegés, akadozó beszéd, agresszivitás vagy labilis

Novák Rita és Hagymásy Anita

A Kormányzati Információs Központ közleménye szerint a módosítást az indokolja,
hogy a biciklisek esetében nem áll fenn a
közveszélyesség lehetősége. Arra azonban
felhívják a figyelmet, hogy a kerékpárosoknak továbbra is a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban kell lenniük.

Fotók: Zsiday Ádám

Megosztja a fehérvári közvéleményt a KRESZ legutóbbi módosítása, amely megengedi a bicikliseknek az alkoholfogyasztást a főúton is, ahol eddig
nulltolerancia volt érvényben. A jogszabály-változtatás értelmében sem lehet azonban mértéktelenül
inni, bírságot csak abban az esetben nem kapnak
a kerékpárosok, ha a kormány mögött vezetésre
alkalmas állapotban ülnek.

Radics László véleménye az, hogy a KRESZ-módosítás veszélyes. Úgy véli, ha egy ittas biciklis miatt baleset történik, a hatóság az autóssal szemben
szigorúbban jár el, mint a kerékpárossal.

Kovács László azt emelte ki, hogy ittasan jobb
biciklire pattanni, mint autóba ülni. Az enyhítés
kapcsán a saját felelősség kérdését is boncolgatta.

Paksi Imre gyakran vezet autót, de szívesen ül
kerékpárra is. Úgy véli, örömteli ez a törvénymódosítás, hiszen szerinte mindenki tudja, hol
a határ. Mint a férfi fogalmazott, ez az első
demokratikus törvénymódosítás.

érzelmi állapot) arra lehet következtetni, hogy
valamilyen vezetési képességre hátrányosan ható
szer fogyasztása miatt nincs a jármű biztonságos
vezetésére képes állapotban. A rendőrség továbbra
is kiemelt fontosságú feladatának tekinti a közlekedők biztonságát, a közúti közlekedési balesetek
számának visszaszorítását.”

Az általunk megkérdezett autósok véleménye kicsit
sem közelít ehhez az állásponthoz. A sofőrök azt
mondják, a megkülönböztetés hátrányosan érinti
őket. Mint Szepesi Marianna mondta, ez nem
fair szabályozás, ráadásul balesetveszélyes is.

Szerettük volna megtudni a rendőrségtől, hogyan kell pontosan értelmezni az új szabályozást. A kapitányság a megkeresésünket követő
negyedik napon közleményben reagált: „A
hatályos KRESZ rendelkezése szerint kerékpáros
esetében az ittasság akkor valósít meg jogsértést,
ha a kerékpáros e miatt nincs a jármű biztonságos
vezetésére képes állapotban, ami szabálysértésnek
minősül. Ez alól kivételt képez, ha valaki ittas
állapotban legalább súlyos testi sértést eredményező balesetet okoz, ami bűncselekmény. A fentieken

Fotó: Kiss László

Havasi Józsefné a legtöbbször kerékpárral közlekedik. Szerinte felelőtlenség ittasan biciklire ülni,
de azzal sem ért egyet, hogy egy-egy fröccs miatt
megbüntessék a kerékpárost.

Mostantól csak akkor büntet a rendőr, ha a
kerékpáros az alkohol miatt alkalmatlanná vált a
biztonságos biciklizésre.

közéleti hetilap

KULTÚRA

FEHÉRVÁR

27

Szerdán indul a FEZEN
csima veronika

Szerdán indul a FEZEN fesztivál.
Összeszedtünk néhány információt,
melyek a fesztiválozók segítségére lehetnek, hiszen a Mártírok
útjának felújítása érinti a MÁV-pálya
megközelítését is. Érdemes felülni
a FEZEN-buszra, így lehet majd a
leggyorsabban és legegyszerűbben a
kasszákhoz jutni.

Fesztiválbusz
Fesztiválbuszok közlekednek
a Csapó utcától az Autóbusz
pályaudvar és a Vasútállomás
érintésével a FEZEN fesztivál
Új Váralja soron található bejáratáig. A pontos megállólista: Csapó utca - Autóbusz-állomás - Református Ált.

A vasútállomásról a
MÁV-pályához
A Mártírok útjának teljes közműés burkolatfelújítása a FEZEN
idején is tart, így módosul a
korábbi években megismert
rendszer. A vasútállomásról
gyalogosan sem lehet a Mártírok
útján végigmenni, helyette a Lövölde út-Erzsébet út-Zrínyi utca
útvonalat kell választani, így
10-15 perces laza sétával lehet
odaérni a kasszákhoz. Aki nem
szeretne sétálni, vagy szívesebben választaná a kempinghez

isk. - Prohászka O. templom
- Vasútállomás - Prohászka
O. templom - Horvát I. út
- Takarodó út (MÁV pálya)
- Horvát I. út - Református
Ált. Isk. - Autóbusz-állomás Csapó utca.
A buszok délelőtt tíz és hajnali
egy óra között közlekednek
körjáratban. A Csapó utcából
18 óráig minden egész órakor,
18 és 21 óra között egészkor
és félkor indulnak a járatok. A
buszokat normál helyi menetjeggyel vehetik igénybe, amit a
buszvezetőnél 300 Ft-ért lehet
megvenni.

Jegyárak
A 3+1 napos bérlet ára elővételben július 29-ig: 14.790 Ft, a
helyszínen: 15.000 Ft. A +1 nap
közeli Új Váralja soron található
bejáratot, csak szálljon fel az
egyik FEZEN-járatra a vasútállomáson, és pár percen belül a
kemping melletti kasszáknál
találja magát. A buszok normál
helyi menetjeggyel vehetők
igénybe. A Mártírok útjának teljes közmű- és burkolatfelújítása
miatt le lesz zárva a Béke tér
és Zrínyi utca közötti szakasz. A
FEZEN idején 16 és 24 óra között
ideiglenesen a Mártírok útja
Zrínyi utca–Madách utca közötti
szakaszán is szünetelni fog a
gépjárműforgalom (kivéve a menetrend szerinti autóbuszokat).

Parkolási lehetőségek
A Mártírok útján folyó munkák
miatt a korábbi évektől eltérően a felüljáró melletti részt
parkolásra nem lehet használni.
Kérjük, hogy a környékbeli kis
utcák helyett használják az 5-6
percnyi sétára lévő Fejér Megyei
Szent György Kórház ingyenes
és nyilvános parkolóját – innen
a Madách utcán és a Mártírok
útján keresztül érhetők el a
kasszák – vagy a Budai út–Zrínyi utca kereszteződésében
található nagyáruház szintén
ingyenes parkolóját. Innen pár
perces sétával, a Zrínyi utcán
végigsétálva könnyedén el lehet
jutni a fesztivál bejáratához. A
Mártírok útjának felső szakaszán,
a Seregélyesi út felőli behajtással

a bemelegítő 0. nap programjaira
vonatkozik. A napijegy (augusztus 1., 2., 3-ra) ára elővételben
július 29-ig: 5.490 Ft, a helyszínen: 5.900 Ft. A 0. napra (július
31.) külön napijegyek válthatók:
elővételben július 29-ig 2.490 Ft,
a helyszínen 3.000 Ft. Az árak
bruttó összegek. Kedvezményes
jegyek vannak fogyatékkal élőknek és diákoknak, erről részletek a www.fezen.hu oldalon
találhatók.

A kempingezés a FEZEN
fesztiválon INGYENES!
Ingyenes annak, aki érvényes
napijeggyel vagy bérlettel
rendelkezik, és a kasszánál kér

a Madách utcáig célforgalommal,
egy-egy forgalmi sávon lehet
majd autóval közlekedni, és ezen
a szakaszon a LIDL Áruháztól a
Raktár utcáig (kb. 600 méterre
a FEZEN bejáratától) a jobb- és
baloldalon korlátozott számban
parkolni is lehet. A FEZEN teljes
időtartama alatt őrzött, fizető
parkoló üzemel a fesztivál közelében, a Takarodó úton – elegendő, ha az útbaigazító-táblákat
követik. Az Új Váralja soron már
rendőrök, polgárőrök hívják fel a
figyelmet a nemsokára következő útzárra, ahol vagy meg kell
fordulni, vagy be lehet menni a
kijelölt parkolóba. A parkolóba
való be- és kihajtás egysávos
úton történik, ezért türelemmel
követni kell a forgalomirányítók
utasításait.

egy kempinghasználatra jogosító karszalagot. A kemping az
Új Váralja soron található. A
korábbi évektől eltérően idén
nincs két részre osztva a kemping, csak a korábban külső
kemping néven ismert helyszín
üzemel, természetesen kibővített területen. Itt folyóvizes
zuhanyozók és mellékhelyiségek is vannak. A kemping
kerítéssel lezárt területen található, ahova csak a kempinges
karszalaggal lehet belépni. A
sátrak őrzött területen állíthatók fel, de felelősséget nem
tudnak vállalni a szervezők a
sátorban hagyott értékekért! A
kemping egész területe füves,
részben fás, bokros.
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Megfogyatkozva is biztos Vidi-siker
németh zoltán

Joan Carrillo a Pápa ellen debütált vezetőedzőként. Új igazolásai közül Trebotić a kezdőben,
Simon Ádám és a kölcsönből
visszatérő Fejes pedig csereként
kapott lehetőséget. A biztatóan
játszó ifjú szerb középpályás tevékeny részese volt a Vidi sikerének, amit a 28. percben Juhász
Roland fejese alapozott meg: a
válogatott védő Gyurcsó szabadrúgása után bólintott a kapuba.
A 45. percben Kovács csúszott
rá csúnyán ellenfele sípcsontjára,
villant is a piros, de a defenzív,

Fotó: Simon Erika

Győztes rajtot vett a Videoton FC az
OTP Bank Liga 2014/2015-ös szezonjában. A fehérváriak egy félidőt
emberhátrányban futballozva is
magabiztosan nyertek 3-0-ra a Lombard Pápa ellen. A Sóstói Stadionban
Kovács piros lapot kapott, ám Juhász
duplája és Nikolics büntetője így is
örömünneppé tette a nyitófordulót.

Jellemző kép: a pápai labdarúgók a játék minden elemében elmaradtak a
vendéglátóiktól

és láthatóan még nem teljesen
összerakott Lombard nem
tudott élni az emberelőnnyel. A
63. percben egy beadásra rosszul
mozdult ki a pápai kapus-matuzsálem Szűcs Lajos, Juhász
pedig a hálóőrt megelőzve fejelt
a kapuba. A 3-0-s végeredményt

pedig öt perccel később Nikolics
állította be, aki a Kleinheisler
buktatásáért kicsit könnyű síppal
befújt büntetőt váltotta gólra.
„Egy szervezetten védekező Pápa
látogatott hozzánk, ennek ellenére
már a mérkőzés elején volt három
komoly helyzetünk, ebből kétszer a

felső lécen csattant a labda. Aztán
a szünet előtt jött a kiállítás, de
a félidőben sikerült rendeznünk
sorainkat. Az alapvető filozófiánk
megvalósult, hiszen körülbelül
65%-ban birtokoltuk a labdát.
Ezen az úton kell tovább haladnunk!” – értékelt a klub honlapján a győztest irányító Carrillo.
„Ez a második duplám pályafutásom során, nagyon örülök neki,
de ma a győzelem sokkal fontosabb
volt. A kiállítás után azt vártam,
hogy a Pápa nagyobb erőkkel jön
előre, ez azonban elmaradt. Mi
viszont tíz emberrel is jól támadtunk, így biztos sikert arattunk.”
– értékelt a kétgólos Juhász
Roland.
A mostani kiírásban három Fejér megyei alakulat is ott van. A
második forduló meg is hozza a
szezon első megyei rangadóját: a
Vidi augusztus 2-án 16:30-tól a
Honvéd ellen 0-3-as vereséggel
startoló Dunaújvárost fogadja a
Sóstón.

Marty Raymond elhagyta a fedélzetet
Már nem Marty Raymond az
EBEL-résztvevő Fehérvár AV
19 vezetőedzője. Hogy a fehérvári jégkorongcsapatot az előző
szezonban az osztrák bajnokság rájátszásába vezető tréner
döntésének hátterében pontosan
mi áll, nem tudni pontosan, a
zuhanyhíradóban azért lehetett
hallani ezt-azt. Például egy
jobb feltételeket biztosító olasz
ajánlatról, illetve, hogy Raymond szerette volna módosítani
fehérvári szerződését, és a plusz
egyéves opciót már most lefixálni. Aztán pénteken jött a hír, a
Fehérvár AV 19 sajtóközleménye, melyből kiderült: a jövőben
minden bizonnyal Rob Pallin
és Sille Tamás irányítása mellett
készül a csapat. Az alábbiakban
változtatás nélkül közöljük a
Volán közleményét:
A mai napon egy ügyvédi irodán
keresztül jelezte Marty Ray-

mond, hogy felbontja vezetőedzői szerződését a Fehérvár
AV19 csapatával.
A szerződésbontás oka a 20132014-es szezon bónuszának
késedelmes kifizetése.

megállapodást. Nem etikus eljárás
kevesebb, mint tíz nappal a szezon
kezdete előtt cserbenhagyni a
csapatot, amelyhez egy hároméves
fiatalítási program erejéig elkötelezte magát. Mi számítottunk

Fotó: Kiss László archív

kaiser tamás

Az élet Raymond nélkül is megy tovább

„Nagyon sajnálatosnak tartjuk,
hogy Marty Raymond most és
ilyen módon szakította meg a
közte és a klub között fennálló

a munkájára és bíztunk benne,
hogy ő is annyira elkötelezettje a
meghirdetett programnak, mint
klubunk menedzsmentje. Ráadásul

alig egy hete a szerződése meghos�szabbításáról próbálta meggyőzni vezetésünket” – mondta a
szerződésbontással kapcsolatban
Ocskay Gábor szakosztály-igazgató.
A szakosztály menedzsmentje
a jövő héten ad hivatalosan
megbízást a csapat új edzői
stábjának. A feladat elsődleges
várományosai Rob Pallin és Sille
Tamás korábbi másodedzők.
Egy biztos, tényleg nem
szerencsés ilyen rövid idővel
a szezonkezdet előtt edzőt
váltani, de az élet, a profi
sport már csak ilyen. Ilyen,
sokszor kegyetlen és kiszámíthatatlan, legalábbis a kedvenc
csapatáért szorító drukker így
érezheti. A játékosok azonban
profik, és bárki is készítse fel
a Volánt a következő bajnokságra, biztosak lehetünk benne, mindent megtesznek majd
a kitűzött célokért. Immár
Marty Raymond nélkül.
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Soha rosszabb kezdést!
Győzelemmel kezdte a felkészülési meccsek sorát a 20142015-ös bajnokság rajtjára
készülő Fehérvár KC. A jó
kezdés – szokták mondani –
nagyon fontos, és ha lehet, ez
most hatványozottan igaz volt a
fehérvári női kézilabda csapatra.
A bérletárusítással hagyományosan egybekötött szezonnyitón
a drukkereknek több új arccal
kellett megismerkedniük. Bakó
Botond is most, az Érd ellen ült
először az FKC kispadján. Az
előző szezonban ötödik helyen
végző gárdából hiányzott Emberovics Míra, aki még május
tizedikén, Vácott sérült meg, és
leghamarabb majd decemberben
állhat a csapat rendelkezésére.
Nem léphetett pályára a lábát
fájlaló Herr Anita sem. Ellenben bemutatkozott a japán
Ishitate Mayuko. Az irányítótól
több remek megmozdulást is

Fotó: Kiss László

Kaiser tamás

Ishitate Mayuko nagy erőssége lehet a Fehérvárnak

láthatott a közönség, két gólt is
szerzett. A Békéscsabáról érkező
Csáki Viktória három góllal,
hasznos játékkal jelentkezett. A
még szerződésre váró, 21 éves
horvát Dora Lacković négyszer
volt eredményes, szemlátomást
remek lövőtechnikával rendel-

Jótékony futás
Kaiser tamás

Fotó: Kiss László

Ez a nyár sem múlhat el anélkül, hogy
Lajkó Csaba ne futna valami jótékony
célért. A fehérvári ultrafutó életében
most már hagyomány, hogy nyaranta
elindul és fut egy jó ügy érdekében.
Idén Székesfehérvárról Budapest felé
vette az irányt, igaz útba ejtette közben
többek között Nagykanizsát és Pécset.
Lajkó elmondása szerint ez volt az eddigi
legjobb jótékonysági futás.

számára még jobb hellyé válhasson.
Nagyon sokan csatlakoztak menet
közben hosszabb-rövidebb távokra,
ezzel is segítve Csabát az összesen
530 kilométeres távon, aki menet
közben már azon gondolkozott,
hogy jövőre kiknek, hogyan tudna
ismét segíteni. A jótékonysági futás
során több mint kétszázötvenezer
forint gyűlt össze, és még egyszer
ennyit remél Lajkó Csaba a különböző relikviák elárverezéséből. A
futással tehát nemcsak magunkon

Lajkó Csaba (balról a második) 530 kilométert futott a down-szindrómás
gyerekekért

Az idén a down-szindrómás
gyerekekért futottak. A cél az volt,
hogy a nyíregyházi Csodavár Korai
Fejlesztő Centrum a gyerekek

tudunk segíteni, de másokkal is jót
tudunk tenni – valami hasonlóra
gondolhatott annak idején Lajkó
Csaba, az első jótifuti indulásakor.

kezik, nagy erőssége lehet a
következő évek csapatának.
Tanabe Yuki, a japán kontingens másik tagja is betalált.
Az irányító-átlövő szerb Tanja
Bogosavljevics kihagyott, majd
kiharcolt egy büntetőt, de az
látszott, hogy védekezésben jó

erősítés lehet. A másik szerb,
Natasa Savko is jól megállta a
helyét a kapuban. A meccs egyik
kellemes meglepetése mégsem
egy frissen igazolt játékos volt,
hanem a junioroktól felkerült
kapus, Szendrey Viktória, akinek a második félidő elején 13
percen át nem tudott gólt dobni
a bajnoki bronzérmes, és ez még
egy felkészülési találkozón is
figyelemre méltó dolog. Nem
véletlenül kapott nagy tapsot az
ifjú hálóőr, miután a megbeszéltek szerint bő negyed óra után
elhagyta a pályát.
De essék szó a „régiekről” is!
Kiss Éva ziccert és büntetőt
is fogott. Tilinger hat gólig
jutott. Kazai kettőnél megállt,
de többször is remekül mozgott
üresbe, és a két beállós, Horváth
és Mayer is jól dolgoztak. A
Fehérvár KC tehát az alapozás
kellős közepén biztató játékkal
győzte le 22-20-ra a bronzérmes
Érdet. Erre lehet építeni!

éves a székesfehérvári
Városi Strand!
Fergeteges nosztalgia hangulat
a Strandok éjszakájÁN
2014. augusztus 1-jén 18 órától!
• Szülinapi meglepetések
kicsiknek és nagyoknak!
• Repro fotó kiállítás
a korabeli strandról
• Retro strand ételek
• Népi játékok
• Éjszakai fürdôzés
• Lángosevô verseny
• Strandjátékok éjjel-nappal
• 18:00 Ünnepélyes megnyitó
• Szülinapi tortázó az elsô 80 vendégnek!
• 19:00 Rock&roll party: THE FLIPPERS
• 21:00-00:00 Retro disco: Zsiráf (www.djzsiraf.hu)
Egész napos helyszíni bejelentkezések
a Vörösmarty Rádió Panoráma Stúdiójából!
Az esemény médiatámogatója
a Fehérvár Médiacentrum.
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Fehérvári sikerek az ifi darts Eb-n
németh zoltán

Mi kell a telt
házhoz?

Fotó: Sport DC

Kiválóan szerepelt a Bécsben megrendezett WDF Ifjúsági Európa-bajnokságon a fehérvári Sport DC ifjú
kiválósága, a mindössze 13 esztendős
Czipó Vivien. A korosztályos magyar
bajnok három érmet is nyert a kontinensviadalon, párosban és csapatban
ezüst, egyéniben pedig bronzérem
került a nyakába.

Az Európa-bajnokságot megelőző felkészülési versenyek már
mutatták, hogy Czipó Vivien
jó formában utazhat Bécsbe,
ahol a fehérvári klub vezetője,
Ziegenhám Medárd irányította
a válogatottat. Az egyéniben
és párosban is magyar bajnok,
az „Év Ifjúsági Játékosának” is
megválasztott Vivien párosban a
fővárosi Kavicsos SE-t képviselő
Réti Ramónával versenyzett,
nem is akárhogy. A magyar
duó a csoportküzdelmek során
ugyan kikapott a németektől
és a belgáktól, de legyőzte a
norvég, a holland, az angol és a
török párost. A negyeddöntőben
a skótok sem tudták megállítani
a lányokat, akik az elődöntőben
az oroszokat is elpáholták. A
döntőben az írek már kemény
diónak bizonyultak, a magyar
duó így ezüstérmes lett.
Czipó Vivien az egyéni versenyben öt győzelemmel és mindös�sze egy vereséggel zárta csoportját, majd az egyenes kieséses
szakaszban is remek teljesítményt
nyújtott. Belga és török ellenfelet
legyőzve bejutott az elődöntőbe,
ahol a későbbi győztes, négy
évvel idősebb ír Byrne állította
meg. Vivien így bronzéremmel
gazdagodott. Réti Ramóna egyéniben 9. lett, a magyar válogatott
eredményei így csapatban a második helyet jelentették. Vagyis
a fehérvári hölgy végül három
éremmel térhetett haza Bécsből.
Elégedett vagyok a három éremmel, nagyon örülök, hogy ilyen
szép eredményeket értem el. A
verseny elején picit izgultam, de
ahogy elkezdődött az első meccs,
már csak magamra figyeltem.
Vivien edzője, Ziegenhám
Medárd előzetesen nagyon

Kaiser Tamás

A bécsi sikerkovácsok: Réti Ramóna, Ziegenhám Medárd vezetőedző és
Czipó Vivien

bízott egy hasonlóan kiugró
eredményben.
Próbáltuk nagyon alaposan
összerakni Vivien felkészülését, az eredmények ismeretében
talán mondhatjuk, ez sikerült
is. Májusban megnyerte a hazai
Világkupa-fordulót, majd elutaztunk Bécsbe, az Eb helyszínére egy
másik VK-versenyre, amit szintén
az első helyen zárt. Ez már mutatta, hogy reménykedhetünk egy
jó szereplésben.
Vivien az általános iskolában ismerkedett meg a darts rejtelmeivel, azóta pedig folyamatosan
képzi magát, hiszen célja, hogy
minél jobb és jobb játékos váljon
belőle.
Másodikos voltam, amikor a
barátaim elhívtak egy edzésre,
és rögtön megtetszett ez a sport.
Sokat kell edzeni, nehéz összehozni
a tanulással, de nagyon szeretem
csinálni! Eleinte csak hobbiként
tekintettem rá, aztán az első ver-

senyemen második lettem, ezután
döntöttem el, hogy versenyszerűen
szeretném folytatni!
Ziegenhám Medárd szerint nem
könnyű a sportot és a tanulást
összeegyeztetni, hiszen ahhoz,
hogy valaki a legjobbak közé
kerüljön, több órás edzéseket
kell teljesítenie.
Nagyon fontos, hogy az edzések
úgy legyenek összeállítva, hogy
mentálisan is felkészítsék a versenyzőket. Azt szokták mondani,
hogy a darts az a sport, ahol nincs
az az edzésmennyiség, ami sok
lenne. A fiataloknál nagyon kell
figyelni a megfelelő pihenőidőre is.
Az Eb-re történő felkészülés alatt
nem volt ritka a 4-5 órás edzés
sem, a felnőtteknél ez eléri a 6-7
órát is.
Az Európa-bajnokság után
Czipó Vivien már új kihívásra
készül, szeretne ott lenni, és minél jobban szerepelni a 2015-ös
világbajnokságon.

E z t a k é rd é st a l e g tö b b
sp o r t v e z e t ő fe lte t te m á r
m agá n a k . D e m i , ú jság í ró k i s so k a t m o r fo nd í ro z t u n k m á r ra jta . É s
a b ba n i s b iz tos v ag y o k ,
h og y a m e cc s re , v e r se ny re já ró s z u rk ol ó se m é r t i
m in d ig , m i é r t nin c s te l e
a l e l á tó .
A h é t v é gé n e lin d u lt a
l a bd a r ú gó ba jn o k ság.
Ne m v olt m e gl e p e té s :
so k-so k s z é k m a ra d t
ü re se n . A v í k e n d e n
re n d e z té k a F o r m a-1- e s
Mag y a r Nag y d íja t , ot t
se m v olt te lt h á z , é rd e k e s k é rd é s , h og y m i é r t…
A l a bd a r ú gá s k a p c sá n
ta l á n n e m k e ll so k a t m ag y a rá z ni , d e ny i lv á n a
je g y á ra k ba n é s a s z olgá lta tá so k m in ő sé gé b e n i s
l e h e t k e re s ni a z o k o k a t .
A z F 1 k a p c sá n in k á b b
c sa k a je g y á ra k k é rd é se
jö h e t s z ó ba – a m in ő sé gge l ot t nin c s p ro bl é m a
– m e r t v a llju k b e , e g y
n é g y f ő s c sa l á d h é t v é g i
b e l é p ő je m é g á ll ó h e ly re
i s e g y k i se b b v ag y o n ,
é s a k k o r m é g se n k i n e m
v e t t se mm it . D e u g y a na k k o r ot t v a n a Vízil a bd a E b, a h ol z s ú folt
l e l á to k e ll ő t t já t s z ot ta k
a m ag y a ro k , p e d ig it t
se m ing y e n e nge d té k b e a
d r u k k e re k e t . L e h e t , h og y
n e m k e ll m á s , m int e g y
s zínv o n a l a s sp o r tágba n
re á li s m ag y a r e sé ly , é s
m á r k é s z i s a te lt h á z .
D e oly k o r a z i s e l é g , h a
a sp o r tol ó k – l á sd fe h é rv á r i h o k i so k – s zív ü k e t ,
l e l k ü k e t k ité v e k ü z d e n e k
a n e m e z k ö zi p o ro n d o n .
Íg y i s m e g l e h e t tö lte ni e g y c sa r n o k ot . Ha
a v é gé re k ív á n h a to k
v a l a m it : m in é l tö b b te lt
h á z a s e se m é ny t Mag y a ro r s z ág n a k !
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Bringafieszta
vakler lajos

Remek körülmények között rendezték
meg idén is Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó és Gúttamási körzetében
azt a kerékpáros körversenyt, ahol
a magyar kerékpáros sportág valamennyi számottevő profi versenyzője
mellett nyeregbe szálltak az egykori
legendák is, a legkülönbözőbb korosztályokban.

Fotók Németh Zoltán

A kiváló hangulatú találkozó
különlegességét az adta, hogy

senyt. A nagyszerű sportember
tiszteletére - aki a Videoton
színeiben számtalan sikert ért
el, országos bajnokságot nyert
társaival - újra összejött a nagy
csapat. Batári István, a legendás
kvartett edzője úgy fogalmazott,
máig is emlékszik minden olyan
eredményre, amit ez a különleges felkészültségű négyes elért.
Itthon verhetetlenek voltak,
köszönhetően annak a kemény
munkának, amit napról-napra
elvégeztek. A Boros-fivérek igazi

Fotók Asztalos Sándor

Rajtol a főmezőny Kincsesbányán

Legendák a nyeregben. A mester talán már tudja, hogy ki lesz a győztes a
száz kilométeres országúti csapatversenyen.

ez évben is megrendezték az
Asztalos Sándor emlékver-

csapatemberek voltak. Visszaemlékezésükben úgy gondolnak

Asztalos Sándorra, mint aki
igazi első számú versenyzőként
húzta magával a csapatot. Nagy
Attila, akit Ausztráliába sodort
a sors, csapattagként sokat
köszönhet társainak és mesterének. Egyetlen pillanatig nem
gondolkodott, mikor megkapta
a meghívót, hogy egy fél világot
átrepülve részt vegyen a versenyen. Németh Zoltán, a verseny

főszervezője, aki egyébként
szintén tagja volt a legendás
Batári-csapatnak, biztos abban,
hogy ha törik, ha szakad,
minden évben megrendezik
ezt a találkozót. Az öt korosztály a profikon és a hölgyeken
túl, harminctól hetvenkilencig
kiváló utakon, remek időben
és környezetben teljesíthette a
vállalt távot.

németh zoltán

A Gyulai Memorial és a felnőtt öttusa
Európa-bajnokság után újabb rangos
esemény házigazdája lesz a Bregyó
közi Atlétikai Centrum: augusztus
elsejétől három napon át itt rendezik
az atlétikai országos bajnokságot.
Bombaerős mezőny érkezik Fehérvárra, de a házigazda ARAK több
számban is éremesélyes atlétát indít
hazai pályán.

Már a nevezési időszak során
óriási érdeklődés övezte a fehérvári ob-t. A sportág 116. hazai
szabadtéri országos bajnokságára végül egyéniben 290 férfi
és 255 női versenyző adta le
nevezését. A váltókban is sűrű
lesz a mezőny, a férfiaknál 19, a
hölgyeknél 17 nevezés érkezett.
Az augusztus 1. és 3. között a

Bregyó közi Atlétikai Centrumban sorra kerülő bajnokságon
a házigazda ARAK 13 egyéni
versenyzője mellett két váltót is
elindít. Tölgyesi Előd, a fehérvári klub szakosztályvezetője
lapunknak elmondta: előzetesen
három éremre számítanak.
Utánpótlás-nevelő egyesületként
az elsődleges célunk az, hogy fiatal
tehetségeink kellő rutint szerezzenek a felnőttek között. Természetesen boldogok lennénk, ha minél
több atlétánk éremmel gazdagodna, de a nevezések lezárulta után
azt is látjuk, hogy nagyon erős lesz
a mezőny minden számban. Ha a
hazai esélyekről beszélünk, akkor
az ezúttal 200 méteren induló
Zsigovics Natáliától, a 400 gátas
Zsiga Mónikától és a hármasugró
László Dávidtól várhatunk dobogós helyezést.

Fotó: Simon Erika

Péntektől atlétika ob Fehérváron

A Gyulai Memorial világsztárjai után most az atlétika hazai kiválóságai
költöznek a Bregyóba

A tavaly óta visszatérő sérülésével küzdő, az edzői pályáját már
megkezdő Babos Rita is ott lesz a
Bregyóban: az ARAK huszonkétszeres magyar bajnoka magasugrásban tér vissza a legjobbak közé.
Majd egy évet kihagytam, amikor
kiderült, hogy Fehérváron lesz
az ob. Akkor viszonylag gyorsan
eldöntöttem, hogy elindulok. A lá-

bam állapota döntött a magasugrás
mellett, sajnos a hármasugrás után
állandó fájdalmak gyötörtek az
edzéseken. A selejtezőszint 175
centi, nagyon szeretném ezt teljesíteni, és bejutni a döntőbe!
Az ob első érmeit a pénteken
17:20-kor kezdődő női 100
méteres síkfutás fináléja után
osztják ki a Bregyóban.

Pély Barna:

„Az itteni Belvárosnak van
egy sajátos hangulata...”
PÉLY BARNA nevét, arcát vagy jellegzetes énekhangját
az országban szinte mindenki ismeri. Képernyőn először
1998-ban tűnt fel, amikor megnyerte a TV2 Kifutó című
tehetségkutató műsorát. 1999-től énekel, gitározik a
United együttesben. 2000-ben a Magyar Rádió által
megrendezett dzsessz-ének versenyen 2. lett, később a
Megasztár tehetségkutató-verseny zsűrijében tűnt fel. A
Kodolányi János Főiskola Művészeti Tanszékének tanára.
A United mellett számos formáció oszlopos tagja.
Székesfehérvárról elsősorban a rengeteg hang, és a sok zenei
tehetség jut eszembe, hiszen itt tanítok 2000 óta. Először a
Lauschmann Gyula Szakközépiskolában, aztán a Kodolányi
jazz tanszékén, így rengeteg, elsősorban zenéhez köthető
élményem van. Lételemem a nyüzsgés, a zene, a ritmus,
vagyis az élet lüktetése. Ahogy bejövünk sétálni a Belvárosba, vagy beülünk meginni egy sört – vagyis ez a kép óhatatlanul összekapcsolódik bennem a baráti beszélgetésekkel,
melyek alapvetően meghatározzák az ember életét. Az
itteni Belvárosnak van egy sajátos fílingje, amolyan igazi
békebeli hangulata… Hogy mitől? Számtalan kis eldugott
tér, különleges építészeti megoldás, szemet gyönyörködtető
alkotás van itt, ami minden alkalommal új arcát mutatja,
vagy talán inkább az építők gondolatmenete volt zseniális
annak idején, amely már akkor meghatározta a kialakuló
város hangulatát. Polgári, nyugodt érzés, amelytől a ma –
zaklatottan élő – embere is fel tud töltődni.
Számomra az élet mozgás és ritmus. Ha egy beszélgetésnek, egy képnek vagy egy városnak jó a ritmusa, az az
életet jelenti számomra. Minden városnak vannak olyan
pillanatai, helyei, amelyek egy balladához, vagy akár egy
vidám, élettel teli számhoz hasonlítanak. Kevesen tudják,
de számos United dalt írtam Székesfehérváron. Keresem
az olyan helyzeteket, pillanatokat, amikor csak nézelődöm.
Látszatra úgy tűnik, mintha nem csinálnék semmit, csak
figyelek, de igazából ezek azok az elmélyült időszakok, melyek
segítenek a dalszerzésben. Számtalanszor előfordult már,
hogy leültem egy padra és csak úgy végigfuttattam a

Pély Barna
„Ebben a városban mindig
történik valami izgalmas”

kezem a húrokon és azonnal megszületett egy melódia. Ezt
teszi velem ez a város! (nevet) Legújabb dalunkhoz is itt, a
Belvárosban forgattunk klippet, éppen a napokban fejeztük be a munkálatokat. Szerencsémre, itt olyan emberek
vettek és vesznek körül, akiket szeretek. A tanszéken megkapom a kellő szabadságot, és nagyon jó, hogy tehetsége
sek a gyerekek. Minden évben az egyik fehérvári klubban
gyűlünk össze a Kodolányis diákokkal, hogy megtartsuk
az év végi koncertünket. Szeretem hallgatni őket, és hihetetlen élmény látni azt, hogy előttem nőnek fel emberileg
és művészileg is… és ehhez én is hozzátehetek egy szeletet
… s ez az érzés nagy energiákat mozgat meg bennem.
Sok mindent csinálok a zenélésen belül: zeneszerző vagyok,
gitáros, hangszerelő és énekes dalszerző. Tanuló és tanító.
A művészeti ágak közül a zene a leggyorsabban kommunikáló műfaj, mert három perc alatt megtörténhet a
csoda: a művészben vagy a jelen lévő emberekben – jobb
esetben mindkettőben egyszerre. A világban sajátságos
energiavonalak léteznek. Én olyan vagyok, mint egy médium, vagyis érzékelem ezeket az erővonalakat, az ener
giát beengedem magamba, gyorsan ráhangolódok,
felerősítem, és kiadom magamból. Ez egy adottság. Nem
vagyok olyan invenciózus, hogy én szülöm az energiát,
inkább csak átengedem magamon a meglévőt. És a közönséget lehet hangolni. Van, amikor az éppen akkor jelen lévő
embereket kicsit nehezebb, mert nem annyira érzékenyek,
de vannak olyan alap gesztusok, mondatok, amelyek
segítségével minden lelket és fület ki lehet nyitni. Hacsak
résnyire, néha már az is jó. Mint ahogy beszélgetés közben
is megtörténik néha… ha rátalálunk egy közös témára, ami
mindkettőnket érdekel, akkor hamar kinyílunk, és jól tudjuk
érezni magunkat együtt, és egyszer csak megvalósul a
csoda. Mint ahogy történt egy Unitedkoncert alkalmával,
itt a Belvárosban: december van, hideg és még havas eső
is esik... de jelen van az a valami, ami mindezek ellenére
képes együtt tartani az embereket. És ehhez kell ennek a
városnak is a lelke, nemcsak a mienk, embereké.
www.TeleElettel.hu

