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A Vörösmarty Rádió
híreiből
Nálad a szerva nagyi!
Múlt héten szombaton is megtartották a VOK-ban a testmozgásos
rendezvényt Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok, Tóth Judit
Bianca, az Alba Bianca TC elnöke
és Baranyai Sándor, a Zselicvölgye
Sportegyesület képviselője megnyitóját követően. Szávay Ágnessal és
Marosi Katalinnal közös bemelegítőt
tartottak a résztvevők.

Hogyan kapcsolódj párban jól?

2015. március 12.

Közélet

Megszűnt az ingyenes parkolás
A bevásárlóközpont döntése alapján egy óra után fizetni kell

Stefkó Krisztina
Március 10-e, kedd óta már fizetni kell a parkolásért
az Alba Pláza tetőparkolójában és a Városi Piac előtti
parkolóban, amennyiben valaki egy óránál tovább
szeretné a kocsiját az említett helyeken hagyni.

A parkolókban már a múlt héten
felszerelték a sorompókat, és a fizető
automaták is a helyükön vannak –
ezek kedd óta működnek is. Három
helyen lehet a parkolásért fizetni a

bevásárlóközpontból való távozás
után: a mozgólépcsőknél fent, a
lifteknél a földszinten valamint a piac
bejáratánál helyezték el a készülékeket. A parkolás első órája továbbra
is ingyenes marad, ám ezt követően
minden megkezdett óráért 200 forintot kell majd fizetniük az autósoknak.
Más a helyzet azokkal, akik a mozit
látogatják: ők három órán keresztül
használhatják díjmentesen a parkolót. A változások kapcsán keletkező

A harmonikus párkapcsolatok kialakításában és a társtalálás sikerében
hatalmas segítséget jelent annak
felismerése, hogy mindaz, amit hoztunk otthonról, az hogyan és milyen
módon támogatja a bennünk élő
nőt vagy férfit. Kétnapos önismereti tréninget szerveztek a Barátság
Házában.

többletbevételt a világítás korszerűsítésére és a kamerarendszer fejlesztésére fordítja majd a pláza.

Fotó: Kiss László

III. Egyházmegyei Ki mit
tud? – előválogató

Fizetnie kell annak, aki egy óránál tovább marad

Március 12-én, csütörtökön online
fogadóórát tart a Facebookon Cser-Palkovics András. Reggel 8 órától várják
bejegyzésként a kérdéseket, véleményeket, melyekre délután négy órától kezdi a
válaszadást a polgármester. A fogadóórán
ismét részt vesznek a polgármesteri
hivatal szakemberei és Bozai István
városgondnok.

A legnépszerűbb közösségi
portálon szervezett fogadóóra
legnagyobb előnye, hogy a
fehérváriak az érintett szakemberek bevonásával gyorsan
kaphatnak pontos választ az
őket leginkább foglalkoztató
problémákra. Az online fórum
18 órakor zárul, azonban
egyetlen feltett kérdés sem marad megválaszolatlan, hiszen
Facebook-üzenetben a fogadóórát követően rövid időn belül
mindenki választ fog kapni.

Nagy Zoltán Péter
A Fehérvár Televízió Esti mérleg című műsorának vendége volt Polányi Péter, a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Megyei Szervezete
Közúti szakcsoportjának elnöke, aki a múlt hét
szombati közutas szakmai találkozó moderátora
volt. A szakember véleményezte a Székesfehérvár közlekedésével kapcsolatos változásokat.

Székesfehérvár jelenleg folyó legfontosabb közlekedési fejlesztése
a vasútállomás teljes rekonstrukciója. Polányi Péter arra hívta fel a
figyelmet, hogy az új vasútállomás
elkészülése után a terület olyan
közlekedési csomópont lesz, ahova
áthelyeződik a hangsúly a városi
buszforgalom szempontjából. Megnövekszik a személyautó-, taxi- és
kerékpáros forgalom is, ami miatt
az érintett Béke teret is át kell majd
alakítani. A szakember elmondta,
hogy a vasútfejlesztés uniós támogatásból készül, de annak nem
része a Béke téri átalakítás.
A város közúti forgalmával kapcsolatban kifejtette, hogy a közlekedési
lámpák zöldhullámos beállítását a
kor meghaladta, mert véleménye
szerint a tervezőknek döntenie kell,
hogy mi legyen az elsődleges cél: a
gépjárművek gyors haladása vagy
a közút biztonsága. A most zajló
belvárosi rehabilitációval kapcsolatban Polányi Péter elmondta, az
új körforgalmak elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálják. Arra a
kérdésünkre, szerencsés-e az, hogy a
Várkörút tartós lezárása idejére nem

Fotó: Kiss László

Bácskai Gergely

Joggal merülhet fel a kérdés a kedves
autóvezető Olvasóban: mi a helyzet
a vasárnappal? Akkor is fizetős a
bevásárlóközpont parkolója? Nos, az
Alba Pláza igazgatójának tájékoztatása
szerint vasárnap ingyen lehet parkolni
a pláza tetején és a piac mellett. A
sorompók viszont ekkor is működni
fognak, de kifelé jövet a hét utolsó
napján nem kell fizetni, csak akkor,
ha vasárnap éjfél után is ott marad az
autó.

A hangsúlyok áthelyeződnek

Polgármesteri fogadóóra
a Facebookon

Fotó: Simon Erika

Lezárták az Egyházmegyei Ki mit
tud? előválogatóit március 7-én a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban ének, egyházi ének, népdal, népzene, néptánc, modern tánc,
vers- és prózamondás, hangszeres
zene, kórus, kamarakórus, keresztény pop-rock zene kategóriákban.

Tapasztalhatta mindenki, akinek a környéken volt dolga, hogy hétköznaponként napközben is zsúfolásig megtelt
a pláza parkolója autókkal. Vélhetően
nem csupán a vásárlók álltak meg
itt a kocsikkal, hanem a környéken
dolgozók, a belvárosban ügyeiket
intézők is szép számmal. Alternatíva
van számukra a jövőben is, hiszen a
környéken számtalan parkoló áll az
autósok rendelkezésére – például a
Mátyás király körúton. Aki azonban
mégis jobban kedveli a bevásárlóközpont parkolóját, az 12, illetve 24
órás havi parkolóbérletet vásárolhat a
jövőben a központ igazgatóságán.

Bár Polányi Péter közlekedési szakértő azt mondja, a hangsúlyok inkább a biztonságra helyeződtek
át, a Palotai úton közlekedő autósok a sűrű piros lámpás megállások miatt ezt kevésbé látják így

programozták át a lámpákat a Zichy
ligeti kereszteződésben, a közúti
szakember azt felelte, véleménye
szerint szakmai hiba történt ezzel
kapcsolatban. Polányi Péter sem
tartja jó döntésnek, hogy a Várkörutat érintő ciklusokat nem vették ki a
közlekedési lámpa programjából.
A helyi buszforgalommal kapcsolatosan felhívta a figyelmet arra,

hogy a modern technika segítségét
kihasználva valós idejű információs
táblákat kell kihelyezni, amiből az
utazók azonnal tudják, mikor jön
a következő járat. A szakember
kiemelte: a városi buszforgalmat és
járatsűrűséget úgy kell kialakítani,
hogy az utazók minél kevesebb
átszállással tudjanak eljutni egyik
helyről a másikra.
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Ülnökválasztásra készülnek
Április 9-ig lehet benyújtani a jelöléseket

A bírósági ülnökök választását hazánk
köztársasági elnöke 2015. március 7. és
2015. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése várhatóan
április 17-i ülésén dönt majd az ülnökök
személyéről – mondta el Cser-Palkovics
András polgármester.

Ülnöknek az a harmincadik életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll
cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
büntetlen előéletű, és nem áll a
közügyektől való eltiltás hatálya
alatt. Ezen tényeket a jelöltnek
hatósági erkölcsi bizonyítván�nyal kell igazolnia.
Az ülnökök a megbízatásuk
ideje alatt nem lehetnek tagjai
pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathatnak.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi
területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – a
pártok kivételével – jelölhetik.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási in-

Heiter Dávid Tamás

tézmények tantestületei jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi
bíróság ülnökeit elsősorban a
munkavállalók és munkaadók
érdekképviseleti szervei jelölik.
Ahhoz, hogy a közgyűlés dönteni tudjon az ülnök megválasztásáról, szükséges, hogy az előírásoknak megfelelően kitöltött, az
ülnök jelöléséről szóló nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról
szóló nyomtatvány és ezekhez
csatolva a már említett hatósági
erkölcsi bizonyítvány benyújtásra kerüljön.
A fenti nyomtatványok letölthetők a város honlapjáról, a www.
szekesfehervar.hu oldalon az
Önkormányzat címszó alatt.
Az ülnökválasztásról valamint
az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató
megtalálható a letölthető dokumentumok mellett. A nyomtatványok ezen kívül átvehetők a
polgármesteri hivatal közgyűlési
irodáján is, a Városház tér 1.
szám alatt.
A jelölések benyújtásának határideje: 2015. április 9. 16 óra,
helye a polgármesteri hivatal
közgyűlési irodája.
A jelöléssel kapcsolatban a (22)
537-135 vagy a (22) 537-649-es
telefonszámon kérhető felvilágosítás.
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A Buda-Cash után a Quaestor
Csoport is bedőlt
Heiter Dávid Tamás
Újabb brókercég került bajba a Hungária
Értékpapír és a Buda-Cash után. A Quaestor kötvénykibocsátásért felelős cége
csődvédelembe menekült a hét elején. A
vélhetően százötven milliárd forint értékű
fiktív kötvény eladása miatt a Quaestor
tevékenységi engedélyét is felfüggesztette a Magyar Nemzeti Bank. Az általunk
megkérdezett pénzügyi tanácsadó szerint
alig van esély arra, hogy az ügyfelek a
pénzükhöz jussanak.

Az elmúlt hetek brókerbotrányait követően a héten a Quaestor egyik kötvénykibocsátásért
felelős cége csődvédelembe
menekült. Ezt Tarsoly Csaba,
a cég elnök-vezérigazgatója indítványozta a Magyar Nemzeti
Banknál, amely kedden részlegesen felfüggesztette a Quaestor tevékenységi engedélyét. Az
intézmény fehérvári fiókjának
ajtaja nyitva áll, és egy közleményt is kifüggesztettek, mely
honlapjukon is megtalálható.
Ebben az áll, hogy az ügyfelek kötvényei rendelkezésre
állnak, visszafizetésük azonban
jelenleg nem lehetséges. Binder
István, a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti szóvivője a Magyar
Televízió híradójának úgy

nyilatkozott, a Quaestor korábban hatvan milliárd forintos
kötvénykibocsátási programot
kommunikált, ám gyanújuk szerint összességében 210 milliárdos kötvénykibocsátás történt,
tehát elképzelhető, hogy fiktív
számlákat állítottak ki.
Az általunk megkérdezett pénzügyi tanácsadó, Csapó Zoltán
szerint az ügyfelek feltehetőleg
nem kapják vissza pénzüket,
a kötvényeket kibocsátó cég
vagyona ugyanis alig 15 millió
forint, viszont 150 milliárd
forintot kellene visszafizetniük.
A szakértő hozzátette, hogy
mivel az érintett kft. nem tagja
a Befektetővédelmi Alapnak,
és vállalati kötvényeket bocsátott ki, ezért az ügyfél osztozik
a kibocsájtó kockázatában.
A kártalanítás ezért csak a
cég vagyonából lehetséges. A
visszafizetési esély talán akkor
nőne, ha a Quaestor-csoport
tulajdonában álló ingatlanokat,
köztük a győri futballstadiont
és a Mátraházán található hoteljüket értékesíteni tudnák.
Szerdán a Buda-Cash ügyében
három embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A Quaestornál lapzártánkig a házkutatásig
jutott el a rendőrség.

Értékőrzés és hagyományápolás
az identitástudat erősítéséért

Elindult a Fejér értékek iránytűje program.
A megyénkben fellelhető helyi értékek
összegyűjtését, bemutatását célzó projekt a
Földművelésügyi Minisztérium tízmillió forintos támogatásával valósul meg. A projektindító
rendezvényt a múlt héten pénteken Pusztaszabolcson tartották.

A Fejér értékek iránytűje projekt
nyitórendezvényét megelőző
sajtótájékoztatón Molnár Krisztián,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
arról beszélt, hogy a cél egy olyan
egységes, alulról építkező megyei
értéktár létrehozása, amely az
egyes települések értékeiből indul
ki. Szavai szerint ez a projekt
megyénkre vetítve arról szól, hogy
felkutatják mind a 108 település
olyan helyi értékeit, hagyományait,
amiket kötelességünk megőrizni.
Kiemelte, hogy Fejér megyében a
műhelymunka már 2010-ben elkezdődött, ezt segítette a 2012-ben
elfogadott Hungarikum törvény.
A projektnyitónak azért Pusztaszabolcs adott otthont, mert a
település elsőként csatlakozott a
kezdeményezéshez. A házigazda
település polgármestere, Csányi
Kálmán lapunknak elmondta, hogy
az értékek megőrzésének kulcsszerepe van a helyi identitástudat ki-

alakításában, őrzésében. Kiemelte,
hogy sokan nem is tudják, milyen
kincsek között élik mindennapjaikat. Pusztaszabolcs értékei közül
kiemelte többek között a templomban található barokk orgonát és a
Hagyományok Házát.
L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a
projektnyitón hangsúlyozta, hogy a
kormány elkötelezett a vidék kultúrájának ápolása és fejlesztése iránt.
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezet-,
agrárfejlesztés- és hungarikumügyi
államtitkára arról beszélt, hogy a
helyi és megyei értékek értelme a
valódi környezetükben mutatkozik meg. A Hungarikum törvény
kapcsán nemcsak a magyar
termelési kultúra, a hagyomány és
a tájhoz köthető értékek csúcsteljesítményére gondoltak, hanem az
értékpiramis talapzatára. Szavai
szerint maga a hungarikum nem
egy öncélú vetélkedés: a helyi értékekre is büszkének kell lennünk
magyarságtudatunk megerősítése
érdekében.
A projekt keretében hivatalos honlap, illetve a Fejér Megyei Értéktár
népszerűsítésére szolgáló film is
készül, de bemutatókat is szerveznek az egyes települések helyi
értékeinek bemutatására.
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Az értékőrzés hivatalos Fejér megyei logója

A Vörösmarty Rádió
híreiből
Nőnapi mulatság
A Nemcsak a húszéveseké a világ Nyugdíjasklub közös nőnapi zenés-táncos nosztalgiaestet
tartott múlt héten szombaton a
Pokol pincében. A zenét Fodor
Flórián szolgáltatta.

Szülők iskolája – papa-mama-gyerekek

Ezzel a címmel rendezték meg
vasárnap a szülők iskoláját
a Székesfehérvári Baptista
Gyülekezet központjában.
Szülőnek lenni nem mindig
egyszerű feladat, hiszen amit
ma teszünk, mondunk vagy
nem mondunk, annak sokszor
tizenöt–húsz év múlva látjuk
csak a következményét. Minden
szülő a legjobbat szeretné adni
a gyermekének, ebben segítettek és segítenek a következő
előadásokon is az előadók.

Népi mesterségek
Megkezdődött a Fehérvári Kézművesek Egyesületének házában
(Székesfehérvár Rác utca 27.) a
népi mesterségek tanítása. Hétfőn bútorfestést, kedden gobelinszövést tanítottak. Pénteken 13
órától a vászonszövés következik.

2015. március 12.

Közélet

A torony – lehet, hogy csak emlék?

Nagy Zoltán Péter

A székesfehérvári vasút felújításának tervei
között szerepel a hatvan esztendős vasúti irányítótorony lebontása is. A torony megmentéséért többen szervezkedtek, akik demonstrációt
is tartanak.

Az Ybl-díjas Rimanóczy Gyula
tervezte 1954-ben azt az irányítótornyot a fehérvári vasútállomásra, amely az eltelt hatvan évben
jellegzetes látványa volt a Fehérvárra érkező utasoknak. A tizenhat
méter magas tornyot az országban
egyedülálló módon vasúti peronok
végére helyezte tervezője. Az építményt masszívan építették meg,
hiszen kevés felújítást igényelt
az idők során. Az uniós forrásból
megújuló fehérvári állomás tervei
között azonban nincs szerepe az
építménynek, ezért a szakemberek
el kívánják bontani. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint
a torony alatt nincs elegendő hely,
ugyanis a kívánt tizenkét méter
helyett csak kilenc áll rendelkezésre. Az eltelt hatvan évben megváltoztak a technológiai előírások, a
mai szabványok szerint a vágányok
egymástól való távolsága minimum
öt méter lehet, és a vágányok valamelyik oldalán biztosítani kell az
üzemi közlekedési teret is.
A vasútállomás 1954-es felújításakor is problémát okozott a torony

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Hóügyelet:
(22) 513-483
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Kép: Megyeri Zoltán
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Az irányítótorony nem számít ipari műemléknek, ezért nem áll védelem alatt

építése, mert már akkor sem felelt
meg a szabványoknak, így csak
az aktuális közlekedési miniszter
külön engedélyével készíthették
el az épületet. Miután megépült az
irányítótorony, gyorsan fehérvári
jellegzetességgé, sajátossággá vált.
Talán éppen ez az oka, hogy sokan

az épület megmentését szorgalmazzák, ezzel kapcsolatban március
14-én demonstrációt szerveznek a
vasútnál. A tiltakozók véleménye
szerint, ha az épületet technikai
szempontból nem tudják használni, akkor alakítsák át vasúti
múzeummá.

Szeretne Ön igényes
társasházkezelést?
A nyugodt hétköznapok záloga
a hatékony közös képviselet.
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult
társasházkezelését megbízható
szakértői háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző, kibővített
csomaglehetőségeinkről
az alábbi elérhetőségeken:

tarsashazkezeles@szepho.hu
email-címen
illetve a 36/30 494 5707
telefonszámon

közéleti hetilap
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Nemzeti ünnepünkre hangolva

Novák Rita és Schéda Szilvia
A fehérvári katonák bőrébe bújtak a Felsővárosi
Óvoda kicsinyei. Az intézménybe járó gyerekek
hetek óta készülnek nemzeti ünnepünkre, ennek keretében ismerkedtek meg a honvédelmi
hagyományokkal.

A katonák alaki bemutatóval várták
a kíváncsi gyermekeket. Az egyenruhások az egyik leghangosabb
kislányt parancsnoknak válasz-
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tották, majd az óvodás „Jó reggelt,
katonák!” felkiáltással köszöntötte
őket, akik a hagyományos „Erőt,
egészséget!” mondattal viszonozták
a jókívánságot. Majd a Felsővárosi
Óvoda egyik legbátrabb fiúja szoborrá változott, így a díszőrség azt is
meg tudta mutatni, mi a feladatuk
akkor, ha egy megemlékezésen vesznek részt. A legnagyobb sikertől a
zenekar megfosztotta a díszőrséget:
az ő műsoruk ugyanis mindent vitt

A gyerekek őszinte kíváncsisága és jókedve még a marcona katonák arcára is mosolyt varázsolt

a kicsik körében. A Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar vezetője szerint,
bár sokan szeretik a zenéjüket, a
leghálásabb közönség mégis mindig
a gyerekeké. Ruff Tamás lapunknak
azt mondta, az együttes és katona
Az óvodások testközelből ismerkedtek meg a díszőrség katonáival és az alakulat munkájával

Fotók: Bácskai Gergely

Egyedül nem ment, a katonák segítettek a kicsiknek a gépjárművek megtekintésében

A gyerekek körében a legnagyobb sikert a zenekar táncos produkciója aratta

kollégái is szívesen tesznek eleget
olyan felkéréseknek, mint amilyen a
Felsővárosi Óvodáé volt.
A gyerekek látogatása a katonai
gépjárművek kipróbálásával ért
véget.

Megemlékezések és koszorúzások a ‘48-’49-es emlékhelyeken
Március 12. csütörtök 15 óra
Kegyeleti utcaifutás- és gyalogláspróba a Halesz parkban

da. Kodolányi János Főiskola,
Kodolányi János Középiskola és
Kollégium.

Március 13. péntek
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás több helyszínen
9 óra:
- Jubál Károly-emléktábla (Jókai
u.), házigazda: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
- Halesz Park ’48-as emlékmű,
házigazda: Széchenyi István
Műszaki Szakközépiskola
- Bem József tábornok mellszobra
(Farkasvermi u.), házigazda: Székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Általános Iskola Farkasvermi Úti
Tagiskolája
10 óra:
- Petőfi mozi (Petőfi u.), házigazda: Székesfehérvári Belvárosi I.
István Középiskola
- Rónai Jácint-emléktábla (Ady
Endre u.), házigazda: Székesfehérvári Vasvári Pál Általános
Iskola, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület
11 óra:
- Fekete Sas Szálló (Ady Endre
u.), házigazda: Ciszterci Szent
István Gimnázium
- Petőfi-szobor (János vitéz park),
házigazda: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
12 óra:
- Pelikán udvar (Kossuth utca),
házigazda: Székesfehérvári Teleki
Blanka Gimnázium és Általános
Iskola
- Kodolányi János Főiskola
(Szabadságharcos u.), házigaz-

2015. március 15.
A nemzet ébredése
9.00-10.30 Halász utca és Rác
utca közötti füves terület
Tábori és lovas bemutatók:
huszárbemutató, lovagoltatás,
patkolási bemutató, ágyúsimogató, lószerszám és öltözet bemutatása a Fehérvári Huszárok
Egyesületével és az Első András
Lovagrenddel
9.00-16.00 Városház tér
Egész napos József-napi vásár a
Jancsárkert, a Fejér Termék és
a Fehérvári Kézművesek Egyesületének közreműködésével.
Kreatív foglalkoztatók, műhelyek, rögtönzött táncház, mívelt
társalgási tanácsadó és népi
zenészek várják a nap folyamán
az érdeklődőket.
10.30 A Nemzet ébredése – ünnepi műsor a Vörösmarty Színház
művészeivel és Székesfehérvár
lelkes színjátszóival.
11.00 Ünnepi megemlékezés. Beszédet mond: Molnár Krisztián,
a Fejér megyei Közgyűlés elnöke,
és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere
11.30 Koszorúzás a Fekete Sas
Szállónál
13.00 Székesfehérvári középiskolák műsorai: Vasvári Gimnázium,
Teleki Gimnázium, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
15.00 Szavaljuk együtt a Nemzeti
dalt! (Kossuth utca és a Városház
tér sarka)

Kultúrszomj
A Penna Regia díj átadója
Március 13. péntek 16 óra
Vörösmarty Színház, Cyrano Caffé
Cser-Palkovics András polgármester ünnepélyes keretek között adja át a Penna Regia díjat.
Székesfehérvár önkormányzata
a március 15-i nemzeti ünnephez
kapcsolódóan, a szabad sajtó
napja alkalmából köszönetét fejezi ki a székesfehérvári újságíróknak egész éves munkájukért.

„Régiók Európában” – nemzetközi konferencia
Március 13. péntek 18 óra
Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.

Savaria Szimfonikus Zenekar
Március 13. péntek 19 óra
Vörösmarty színház

Szabad Ötletek Iskolája
Március 17. kedd 15 óra
Művészeti tréning 16-18 éves
korú, művészeti főiskolára,
egyetemre készülő fiataloknak.
Városi Képtár–Deák Gyűjtemény (Oskola u. 10.)

Vatikáni Múzeum 3D
Március 17. kedd 18 óra
feliratos olasz dokumentumfilm
Barátság Mozi

Kultúra

2015. március 12.

Indulhat a tojásfestés – íróka, viasz és praktikák
Látrányi Viktória és Szabó Petra

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, ám a hagyományok egy része nem
kapcsolódik szorosan a vallási eseményhez. A termékenység, az újjászületés,
a bőség és a tavasz hírnöke is a tojás.
Lassan előkerülnek az ünnepi ajtódíszek, a
szebbnél szebb dekorációk. Sokan inkább
megvásárolják ezeket, pedig régi hagyomány a tojásfestés, amivel megalkothatjuk
lakásunk ékeit.

A bodajki Daru Péterné kicsit
több, mint negyven éve, gyermekkora óta fest tojást. Később aztán
porcelánfestőként helyezkedett
el, alkotásait látva pedig meggyőződhetünk róla: művészi szinten
űzhető ez a foglalatosság. „A
szívem csücske a magyar népművészet, ami a régi hagyományokon
alapul. A motívumokat karcolom,
majd speciális folyadékba mártom
a fogvájót, és egy kicsit kiszínezem.

Fotó: Kiss László
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A bodajki Daru Péterné különleges tojásalkotásai lenyűgözik a szemlélődőt

Most a székesfehérváriak is megismerhetik munkáim egy részét, hiszen

Elfeledett fortélyok nyomában
A Fehérvári Kézművesek Egyesülete fontosnak tartja, hogy a már-már elfeledett
hagyományokat felelevenítse. Alapfokú tojásfestő tanfolyamot szerveznek, hogy az
írókával díszítés technikáját minél több érdeklődő megismerhesse. A régi tojásdíszítő
mód lényege, hogy az úgynevezett írókát forró viaszba mártják, és különféle motívumokat rajzolnak vele a kifújt tojásra. Ezt követi a festés. A festéket is természetes módon,
például hagymalevélből főzik. Miután a tojás elnyerte végső színét, a viaszt lekaparják,
és előbukkan alóla a rárajzolt minta. A foglalkozások március 13-án, 20-án és 28-án
lesznek a Rác utca 27-ben.

SingSingSing már Fehérváron is!
Schéda Szilvia
Országosan is nagy népszerűségnek örvendő vendégprodukciót vitt színpadára a Vörösmarty
Színház. Első alkalommal március 9-én, hétfőn 19 órás kezdettel láthatta a fehérvári publikum a
SingSingSing című musical show-t.

Fotók: Simon Erika

A telt házas előadás fehérvári változatában többek között a Diótörő és Egérkirály, a Hair, a Rómeó és
Júlia, az Aida és a Vámpírok bálja musicalek slágereit hallhatta a közönség

Keller János, Buch Tibor, Egyházi Géza, Füredi Nikolett, Halas Adelaida, Kálmán Petra, Vastag Csaba
és Vastag Tamás valamint a tizenkét főből álló tánckar előadását vastapssal jutalmazták a fehérváriak. Jó hír azoknak, akik ez alkalommal lemaradtak volna: folytatás is lesz a közeljövőben!

a huszonkettedik alkalommal életre
hívott KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki mit
tud? keretében nyílt kiállításon is
láthatóak. A Szabadművelődés Házában a vitrinekben megtekinthető
például egy tájkép is, vagy a torinói
lepel lenyomata. Ezeknél azonban
nem ráfestettem a motívumokat,
hanem leszedtem a festéket, így
alakult ki a minta. Nagyon szeretek
ezzel foglalkozni, és öröm látni, hogy
másoknak is tetszik a munkám!” –
mesélte el a Fehérvár magazinnak
a bodajki alkotó.

közéleti hetilap
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„A kötődés kötelez”
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Beszélgetés Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnokkal, a 12. számú önkormányzati választókörzet képviselőjével
Látrányi Viktória

Miért vállalta el a feladatot, hogy képviselje a településrészen élőket?
Már orvos szüleim is az Öreghegyen
éltek. Engem is minden ideköt,
jelenleg is itt élek családommal.
Folyamatosan látom a városrész
fejlődését, ismerem a problémáit.
Mindezek miatt is nagyon örültem,
amikor 2002-ben először felkérést
kaptam, hogy jelöltként induljak.
Azt gondolom, hogy mindez kötelezi
is az embert.
Mitől különleges városrész Öreghegy?
Öreghegy az egyik legszebb és legnagyobb kiterjedésű kertvárosi rész.
Régebben szőlőkből, présházakból,
pincékből állt ez a terület, és néhány
család hétvégi nyaralója állt itt.
Ebből adódnak sajátosságai is, szép,
girbegurba utcái. A szabályozás után
a nagy birtokok eltűntével alakultak ki az új utcák, mai arculatát
kölcsönözve az Öreghegynek. Csala
példátlan szépségű, falusias jellegű
településrész, melyről sokan nem is
tudták, hogy Fehérvárhoz tartozik.
A csatornázás befejeztével komoly probléma oldódott meg az elmúlt években.
Mit jelent ez a lakók életében, és milyen
irányt vehet a városrész fejlődése?
A csatornázásra nagyon sok évünk
ráment. Az öreghegyieknek komoly
kihívást jelentett, és próbára tette a
lakók türelmét. Most jöhetnek azok
a dolgok, amikkel pontosan a csatornázás hiánya miatt soha senki nem
foglalkozott. Borzalmas volt az utak
állapota, mindig azt mondták: majd
a csatornázás után! A járdák, ha
épültek is, már rettenetes állapotban
vannak, nagyon sok helyen nincs is
járda, de addig, amíg a kardinális
problémát nem oldottuk meg, nehéz
volt ezzel foglalkozni. Főutakat és
nagyon sok kis utcát sikerült a csatornázás befejezésével felújítani. Ez
még mindig ad feladatokat, hiszen
több felújított területen kívánnivalót
hagy maga után az utak állapota. De
öt év a garancia, a kivitelezők pedig
teszik a dolgukat. Addig is a hibákat
javítjuk, utána kaphatnak majd ezek
az utcák új burkolatot. Így most már
jöhet a több évtizede esedékes egyéb
feladatok megoldása. Az utak felújítása mellett legalább annyira fontos
a járdák javítása, újak építése.
Ebben a ciklusban milyen fontos feladatok vannak még?
Az itt lakók szempontjából elsődleges kérdés a biztonság. Ez jelenti
egyrészt a közlekedés biztonságosabbá tételét: járdák építését,
felújítását, további gyalogátkelőhelyek kialakítását és a közvilágítás
korszerűsítését. Másrészt szükség

Fotó: Kiss László

Östör Annamária harmadik alkalommal képviseli
az Öreghegy északi részén és Csalán élőket a
város önkormányzatában. Egyedi és nagyon
különböző részei ezek a területek a városnak.
Zegzugos utcákkal, hangulatos helyekkel és
egyedi problémákkal.

lenne egyes területeken térfigyelő
kamerák felszerelésére.
Nagy hagyományai vannak a városrésznek, ezek elsősorban a szőlőművességhez, a borászathoz kötődnek. Igyekeznek
is életben tartani ezeket az öreghegyiek?
Igyekszünk, bár az igazi nagy
szőlőbirtokok megszűntek, de azért
vannak olyanok, akik még mindig
termesztenek szőlőt. A Noé-hegyi
Szent István Borlovagrend ápolja
ezeket a hagyományokat, velük
közösen hívtuk életre például az
Öreghegyi Bormustrát, ahol bemutatkozhatnak és tanácsokat kaphatnak az érdeklődők.
A Bory-vár csodálatos pontja a városrésznek és Székesfehérvárnak is.
Számos fejlesztés és a terület rendbetételéhez kapcsolódó munka valósult
meg itt.
Ez egy magántulajdonban lévő terület, és a család valóban rengeteget
tesz azért, hogy ez a csodálatos vár
országszerte ismert legyen. A vár az
Öreghegy egyik legkülönlegesebb
építménye, igazi kuriózum. Nemcsak a településrész látványossága,
hiszen a Székesfehérvárra érkezők
közül a belváros után nagyon sokan
felkeresik. A 20. századi lovagvár
Bory Jenő építész és szobrászművész alkotása, amit harminchat
éven keresztül épített feleségének
örök szerelmük jelképeként. A
romantikus történet és az érdekes
épület sokakat vonz, nekünk pedig
meg kell teremtenünk azokat a

feltételeket, amik a látogatók méltó
fogadásához szükségesek. Eligazító
táblát helyeztünk ki, rendbe hoztuk
a parkot, a járdát. A város természetesen támogatja a vár működtetését,
felújítását is. A külső környezet
rendezéséhez pedig én biztosítom a
forrásokat, hogy büszkék lehessünk
erre e területre.
Milyen lehetőségeket nyújtanak az itt
élőknek a közösség formálására?
Az intézmények az Öreghegyen erre
is odafigyelnek. Mindig megpróbálunk olyan programokat kitalálni,
melyek az öreghegyieket is megszólítják, és igyekszünk olyan eseményeket szervezni, melyek a város
egészét célozzák meg. Az Öreghegyi
Közösségi Házban rendkívül sok
szakkör, foglalkozás működik,
koncerteknek ad otthont, s minden
korosztály megtalálhatja itt a kedvére való elfoglaltságot. Aktív nyugdíjasklubjaink mindenbe bevonhatók,
nagyon sok értékes programmal
ajándékozzák meg a közösséget. Az
Öreghegyi Mulatságok a város egyik
meghatározó eseménye, ilyenkor
Öreghegy vendégül látja a székesfehérváriakat. Szórakoztató, igényes
programokat kínálunk az ideérkezőknek. A rendezvény hangulata
magával ragadó, s több ezer ember
látogat el rá minden évben. Pezsgő
közösségi élet zajlik az iskolában is.
A Kossuth Lajos Általános Iskola a
város egyik legszebb iskolája, nagyon jó adottságokkal rendelkezik

és rendkívül gyermekbarát. Kiváló
rendezvényekkel színesíti Öreghegy
életét.
Közösségi terek is kialakításra kerültek,
ami nem volt könnyű feladat a terület
sajátosságait ismerve.
Az Öreghegyen nagyon nehéz volt
közösségi tereket kialakítani, mivel
a rendszerváltozás után sok terület
magántulajdonba került. Nagyon
kevés közterület maradt, sőt maga a
Bányató vízfelülete és az azt körülvevő partfal is magántulajdonban
van. Ennek ellenére sikerült már
Öreghegyen és Csalán is játszóteret
kialakítani. A Bányató Zsolnai út
felőli részén, ahol lehetőségünk van
rá, egy szép pihenőparkot tervezünk.
Csalán milyen a közösség?
Csala egy nagyon összetartó kis városrész. Mindenki ismer mindenkit,
az emberek segítenek egymásnak.
Lelkiismeretes polgárőrök őrzik a településrészt, ezért nagyon nyugodt,
biztonságos hellyé vált. Azt hiszem,
hogy a korábbi időszakokhoz képest
igen látványos Csala fejlődése. Itt is
megrendezzük évről-évre a Csalai
Majálist. Teljes lett a közművesítés,
játszótér épült a gyerekeknek, és
végre megépült a gyalogátkelőhely
is a 811-es úton. A kastély magántulajdonban van. Nagyon remélem,
hogy hamarosan megoldódik az,
hogy rendezett állapotban, felújítva
mindenki megismerhesse és megtekinthesse ezt a gyönyörű épületet,
ami a kórházalapító Kégl család
otthona volt.
Választókörzeti teendőin túl az önkormányzat egészségügyi és sporttanácsnokaként is dolgozik.
Egyrészt családom révén kötődöm az egészségügyhöz, másrészt
gyógytornászként végeztem, ami
szintén alapot ad a munkámhoz.
Büszke vagyok rá, hogy kezdeményezésemre elindítottuk a város
egészségfejlesztési tervét. Kiemelt
feladatomnak tartom, hogy a
megelőzés jegyében szűrővizsgálatokat, prevenciós programokat,
felvilágosító vagy éppen tájékoztató
előadásokat szervezzünk. Öreghegyen és Csalán is vannak már ilyen
jellegű programok, melyek igen
nagy népszerűségnek örvendenek.
Fontos dolognak tartom a sportot,
az utánpótlás-nevelést. Igyekszünk
minden korosztály számára sportolási lehetőséget biztosítani. Ezek a
programok az Öreghegyi Közösségi
Ház kínálatában is megjelennek.
Egy komoly sportlétesítményt azonban nagyon megérdemel a városrész. A Túrózsáki út és az Aszalvölgy által határolt terület erre
alkalmas. Itt kialakításra kerül egy
olyan akadálymentes komplexum,
ami lehetőséget teremt akár a gyerekeknek, akár az aktív korúaknak,
akár a nyugdíjasoknak a mozgásra,
sportpályákkal, rekortános futópályával, fitnesz játszóparkkal.
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Közélet

Huszonöt éve volt az első szabad választás
1989. június 16-án délelőtt tíz órakor véget ért a kommunista éra

(MSZMP) megtartotta utolsó
kongresszusát, ahol a párt
feloszlatta magát, és új pártot
hoztak létre, a Magyar Szocialista Pártot (MSZP). Novemberben a második világháború
után ellehetetlenített Független
Kisgazdapárt (FkgP) felújította
tevékenységét. A főleg budapestieket mozgósító Szabad
Kezdeményezések Hálózata
elnevezésű civil szerveződés
utódául létrejött egy országos
párt, a Szabad Demokraták
Szövetsége (SZDSZ). Utóbbit
követte az ugyancsak történelmi
Magyar Szociáldemokrata Párt
(MSZDP), a Magyar Néppárt
(Nemzeti Parasztpárt), és némi
késéssel újjáalakult a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
is.

Nagy Zoltán Péter
Kádár János három évtizedes hatalmát
azzal kezdte, hogy Nagy Imrét kivégeztette. Élete éppen addig a napig tartott,
amikor a Legfelsőbb Bíróság 1989. július
6-án rehabilitálta Nagy Imrét és társait.
Az ítélethirdetéskor egy papír járt körbe
a tárgyalóteremben: „Meghalt Kádár
János.”

A kommunista Kádár-korszak
mégis huszonegy nappal korábban ért véget, amikor újratemették Nagy Imrét, Gimes Miklóst,
Losonczy Gézát, Maléter Pált és
Szilágyi Józsefet. Az öt koporsó mellett egy hatodik is állt, a
névtelen mártíroké.

Nagy Imre az 1956-os forradalom
miniszterelnöke. 1958-ban halálra
ítélték.
Gimes Miklós újságíró, politikus.
1958-ban halálra ítélték.
Losonczy Géza újságíró, államminiszter. 1957-ben halálra ítélték.
Maléter Pál honvédelmi miniszter.
1958-ban halálra ítélték.
Szilágyi József jogász, rendőr. 1958ban halálra ítélték.
A forradalom és szabadságharc
mártírjainak újratemetésével
visszavonhatatlanul elindult az
a folyamat, aminek az eredménye az akkor érvényben lévő
rendszer leváltása lett. 1989.
október 23-án Magyarország
ideiglenes államfője, Szűrös
Mátyás kikiáltotta a Magyar
Köztársaságot. Még ebben az
esztendőben, december 22-én
Szűrös Mátyás kitűzte az országgyűlési választások időpontját 1990. március 25-re. A
világsajtó figyelmének középpontjába került Magyarország,
amikor a márciusi választáson a
szavazók leváltották a kommunista államberendezkedést, és
szavazataikkal a rendszerváltás
mellett voksoltak.

Előzmények
Magyarország a kommunista
hatalmat építő Szovjetunió
árnyékában esélytelenül sodródott a kelet-európai tömbbel.
A nyolcvanas évek végén már
negyven éve „ideiglenesen”
országunkban állomásozó
szovjet katonák jelenlétükkel

A rendszerváltás

Az SZDSZ rendszerváltó élcsapata

biztosították, hogy a változások
ne jöhessenek létre a Szovjetunió engedélye nélkül. Ezt a
helyzetet a másik nagyhatalom,
az Egyesült Államok is hallgatólagosan elfogadta, így őt sem
érhette bántódás a saját territóriumában. A megkövült állapot
egyben oka is volt a hidegháborús időszaknak, amikor a két
nagyhatalom verbálisan próbálta a másikat sakkban tartani.
A Föld különböző régióiban
fellángoló harcok, háborúk minden esetben felvetették az újabb
világégés esélyeit.
1982-ben meghalt a Szovjetunió
teljhatalmú vezére, Leonyid
Iljics Brezsnyev. A régi szovjet
pártemberek nem voltak képesek a váltásra, és Brezsnyev
utódjait a hithű kommunisták
közül választották ki, először
az öreg Andropovot, majd az
ugyancsak nem fiatal Csernyenkót. Mindkét szovjet vezért
hamar utolérte a végzet, ezért
1985. március 11-én a fiatal,
energikus Mihail Gorbacsov
ülhetett a szovjet pártfőtitkári
székbe.
Gorbacsov gyökereiben változtatta meg a Szovjetunió pártjának alapgondolatait, és megindította azokat a változásokat,
amelyek aztán az egész Földre
kihatottak. Bevezette a glasznoszty (nyíltság), a peresztrojka
(átalakítás) és az uszkorenyije

A kommunista rendszer utolsó országgyűlése megszavazza a feloszlatást, középen az akkor
regnáló miniszterelnök, Németh Miklós, előtte Pozsgay Imre

(gazdasági fejlődés gyorsítása) programját, melyek orosz
elnevezései fogalommá váltak az
egész világon. A belső változások mellett Gorbacsov nyitott
a nyugati társadalmak felé is,
amiben az Egyesült Államok

1990. március 25-én történt
meg a világháború utáni első
szabad választás első fordulója
‚
Magyarországon, amit még 89
novemberében megelőzött egy
népszavazás négy kérdésről.
A korábban egységes ellenzéki erők álláspontjai e négy

A parlamenti választás előtti „négyigenes” népszavazásra buzdító plakát már sugallja a
rendszerváltozást

elnökében, Ronald Reaganben
partnerre is talált. Az 1985-ös
genfi szovjet-amerikai csúccsal
megkezdődött a hidegháború
lezárása. 1986-ban Reykjavikban a két nagyhatalom vezetője
megállapodott a kelet-nyugati
nyitásban, és ezzel teret engedtek a keleti tömb kommunista
országai önállóságának. A magyarországi egypártrendszer ellenére 1987-ben civil szervezetként Lakiteleken megalakult a
Magyar Demokrata Fórum, ami
után megkezdődtek az ellenzéki
szervezkedések. 1989 márciusában ifjúsági politikai szervezetként létrejött az első ellenzéki
párt, a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). Ugyanebben
az évben szeptemberben párttá
alakult az MDF. Októberben a
Magyar Szocialista Munkáspárt

kérdésből (1. a Munkásőrség
feloszlatása, 2. elszámoltatás
a pártvagyonról, 3. az MSZMP
kivonulása a munkahelyekről és 4. a köztársasági elnök
megválasztásának ideje és
módja) az utolsóra megoszlott,
mivel az MDF népszavazáson
szerette volna a köztársasági elnököt megválasztatni, a
Fidesz és az SZDSZ – félve a
szocialista múlttal rendelkező
Pozsgay Imre népszerűségétől
– a megválasztandó Parlament
kezébe kívánta adni a döntést.
E választáson az utóbbi pártok
akarata érvényesült.
Az első szabad parlamenti választásra két fordulóban, 1990.
március 25-én és április 8-án került sor. Összesen tizenkét párt
tudott országos listát állítani. A
két forduló eredményeképpen

közéleti hetilap
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hat párt érte el az akkor még
négy százalékos küszöböt, s
ezzel bekerült a Parlamentbe. A
pártok eredményességi sorrendje szerzett mandátumaik alapján
a következőképp alakult: MDF
42,7%, SZDSZ 23,6%, FkgP
11,4%, MSZP 8,6%, Fidesz 5,4%,
KDNP 5,4%, független képviselők 2,9%. Az első fordulóban
a választópolgárok 65%-a, a
másodikban 45,5%-a ment el
szavazni. A választások eredményeképpen teljesen megújult
a törvényhozás, hiszen a képviselők 96%-a először került a
parlamentbe. A győztes MDF az
FKgP-vel és a KDNP-vel alkotott koalíciót, de így is csak alig
60%-os parlamenti többséggel
rendelkezett, ami azért jelentett
komoly gondot, mert az alkotmány a törvények sokaságát
utalta a kétharmados parlamenti
többséget igénylő tartományba.
Ennek hatására az MDF és az
SZDSZ megállapodást kötött
egyes kérdésekben, köztük abban, hogy a törvények egy részét
egyszerű többséggel is el lehessen fogadni, hogy a köztársasági
elnököt az ellenzéki párt jelölje,
illetve hogy a kormány leváltása
csak konstruktív bizalmatlansági indítvány formájában, az új
miniszterelnök egyidejű megválasztásával történhessék.
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zetben szerepelt az Európai
Unióhoz való tartozás igénye,
ami az Egy kis nép is naggyá
lehet Európában szlogenből is
kiderül.

Székesfehérvári indulók
Székesfehérvár 1. számú választókerületében kilencen indultak
az országgyűlési választáson:
Balsay István Hazafias Választási Koalíció
Kovács Ignác Független Kisgazdapárt
Mózs József Szabad Demokraták
Szövetsége
Dr. Nagy István Fiatal Demokraták Szövetsége
Rajna Tibor független jelölt
Szabó János Magyar Szocialista
Munkáspárt
Szabó Sándor András Magyar
Demokrata Fórum
Vancsik Zoltán Magyar Szocialista Párt
Várhegyi László független jelölt
Ebben a választókerületben
Mózs József, az SZDSZ jelöltje
győzött a szavazatok 28,7 százalékával.

Az első Parlament tisztségviselői
Az Országgyűlés elnökének Göncz
Árpádot választották meg, aki az
SZDSZ színeiben lett képviselő. 1990
augusztusában az MDF-SZDSZ-paktumnak megfelelően a Parlament
köztársasági elnöknek választotta,
házelnöki posztját a szavazás után az
MDF-es Szabad György kapta meg. Az
országgyűlés első alelnökei Szabad
György (MDF), Szűrös Mátyás (MSZP)
és Vörös Vince (FKGP) voltak. Az első
frakciók vezetői a frakciók létszáma
alapján: MDF: Kónya Imre; SZDSZ
Tölgyessy Péter; MSZP: Pozsgay Imre;
KDNP: Füzessy Tibor; Fidesz: Orbán
Viktor; FKgP: Dragon Pál.

FehérVár

A legismertebb üzenet a rendszerváltás hajnalán: elvtársak, vége!

Az első választási kampány
Az 1990-es választás előtt mondhatnánk azt is, hogy nagy volt
a felfordulás. Sokat szerettek
volna kapni az emberek a békés
átmenettől, és ezeket az igényeket próbálták meg a frissen indult politikai pártok kielégíteni.
A zűrzavarban, a hangoskodás-

Göncz Árpád, az első szabadon választott köztársasági elnök

ban talán azért nyerhette meg a
választók szimpátiáját az MDF,
mert szlogenje a nyugodt erő
volt. Választási programjuknak
egy világos és határozott pontja
jelent meg, a tovarisi konyec,
azaz elvtársak, vége! Ez utalt az
előző rendszer lezárására, de a
plakátok határozottan üzentek
a szovjet csapatoknak is, ami
azt jelentette, hogy nem szeretnénk, ha magyar földön idegen hadsereg állomásozna. Az
SZDSZ Tudjuk, merjük, tesszük!
szlogenje mögött akkor még a
kommunizmus teljes felszámolása szerepelt: hirdették, hogy
a pártállami rendszer vezetői
ne kaphassanak tisztségeket
a közigazgatásban. Az MSZP
rendszerváltó pártként aposztrofálta magát, bár nem volt képes
meghatározni saját identitását,
mert az előző rendszert ugyan
elvetette, de mint jogutód, nem
szakadhatott el tőle. A Független Kisgazdapárt a háború előtti
tradícióira építette első kampányát, ami az Isten–Haza–Család
hármasra épült. A Fidesz inkább
fiatalosságát helyezte előtérbe,
nem volt harsány, bár még nem
épült fel a világnézete sem. Jelképe a felkelő Napot is szimbolizáló narancs volt, szlogenjükkel pedig – Hallgass a szívedre,
szavazz a Fideszre! – szó szerint
is kimondták, hogy a választók
érzelmeire kívánnak hatni. A
Kereszténydemokrata Néppárt
kampányában már alaphely-

Székesfehérvár 2. számú választókerületében nyolcan indultak
az országgyűlési választáson:
Cseh Bognár Sándor Magyar
Szocialista Munkáspárt
Golubeff Róbert Fiatal Demokraták Szövetsége
Dr. Horváth Miklós Magyar
Demokrata Fórum
Mach Gyula Vállalkozók Pártja
Pajor István Hazafias Választási
Koalíció
Pintér József Független Kisgazdapárt
Südy Péter Magyar Szocialista
Párt
Dr. Világosi Gábor Szabad Demokraták Szövetsége
Ebben a választókörzetben dr.
Horváth Miklós, az MDF jelöltje
győzött a szavazatok 28,4 százalékával.

Az egyik legkedveltebb választási plakát,
melynek felső részén Brezsnyev szovjet és
Honecker kelet-német pártfőtitkár köszönti
egymást forró elvtársi csókkal

(Következő lapszámunkban a
fehérvári jelölteket kérdezzük a
rendszerváltás időszakáról.)

Oktatás

2015. március 12.

Felnőttek az iskolapadban

Szabó Petra

Alapozd meg a jövőd, mi segítünk!

HERR-DÁN

SZÉKESFEHÉRVÁRON 2015. ÁPRILISBAN
INDULÓ
TANFOLYAMAINK

Nyilv.sz.: E-000100/2014

E-001041/2015

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

JELENTKEZZ MOST !
Online: oktatasszervezes@herr-dan.hu
Telefonon: +36 30 757 6851
www.herr-dan.hu

Horoszkóp
március 13. – március 19.

Tanfolyamokat
indítunk:
• Egészségügyi• Szociális szolgáltatások
• Gépészeti• Vendéglátás- és
• Mezőgazdasági
szakmákban

a szépségszakmák elkötelezettje!

Sminktanfolyamok – 2015.04.11.
3D műszempilla hosszabbító – 2015. 04.11.
Kézápoló és műkörömépítő – 2015.04.04.
Lábápoló – 2015. 04.17.
Gyakorló kozmetikus – 2015.04.25.
Gyógy- és sportmasszőr – 2015.04.17.

kapcsolatban. Elsőként nyilvántartásba kellett vetetni, majd akkreditáltatni magukat, ami a minősítést
jelentette.
Ezt követően, 2013-ban jött létre az új
felnőttképzési törvény, ami teljesen
más logikával felépülő jogszabály.
Kimondja, hogy az állam csak
azokat a képzéseket szabályozza,
amelyekhez támogatást nyújt. Nem
az intézményekre és működésükre
vonatkozó követelményeket fogalmazta meg, hanem a felnőttképzési
rendszer hatálya alá vonta az általános nyelvi képzéseket és az országos
képzési jegyzékben szereplő szakmai
képzések teljes egészét is. Tehát a
felnőttképzési tevékenységet szabályozza, előtte pedig az intézményeket
szabályozta. Az új felnőttképzési

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

PÁLYÁZATOT HIRDET

az általa működtetett művelődési ház és
könyvtár igazgatói állásának betöltésére.
A pályázat részletes feltételei a
www.ggmuvhaz.hu/magunkrol/igazgatoipalyazat webhelyen olvashatók.

Szakács – 2015.04.11.
Boltvezető – 2015. 04.11.
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó – 2015.04.11.
Vendéglátó eladó – 2015. 04.17.
Logisztikai ügyintéző –2015.04.17.
Közbeszerzési referens – 2015.04.17.

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?





Gyakorlatorientált, gyorsan hasznosítható képzések kínálata
Valódi tantermes, interaktív oktatás, a szakma kiválóságaival
Hétvégi, oktatási időpontok
Kamatmentes részletfizetés

JELENTKEZZ MOST !

online www.nomina3p.hu

vagy telefonon +36 30 757 6851

FELNŐTTKÉPZÉS
MESTERFOKON

Jelentkezzen tanfolyamainkra!

www.prismatanoda.hu
Telefon: 22/506-962
30/914-2710, 30/235-7537

Tanfolyamaink:
- Targoncavezető - AWI és CO2 hegesztő
- Emelőgépkezelő - Földmunkagép kezelő
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Olyan dolgokra vágyik, amelyek pillanatnyilag
elérhetetlenek az Ön számára. Az erőfeszítések,
amelyeket a céljai elérésének érdekében tesz, igencsak kevésnek bizonyul. A kialakult helyzetért ne
hibáztasson másokat!

Bika 4. 21. – 5. 20.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár Egyesület

feladatokat a gyakorlatban el is tudják végezni a tanfolyam résztvevői.
A képzéseket kövező vizsgák is átalakultak. A modulrendszerű vizsgákat
felváltották a komplex vizsgák, melyek során a felnőttképzésben résztvevők hamarabb tudhatják magukénak
a bizonyítványt vagy a tanúsítványt.
A vizsga többlépcsős: központi
írásbeli vizsgával kezdődik, gyakorlati
vizsgával folytatódik – ami a legfontosabb – majd szóbeli vizsgával zárul.
Aki a felnőttképzés iránt érdeklődik,
a munkaügyi központokhoz forduljon: ott minden fontos információról
megfelelően tájékozódhat bárki. Az
általuk biztosított lehetőségeket érdemes igénybe venni, ugyanis a képzési
programot a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően állítják össze, ezáltal
később az elhelyezkedés esélye is
nagyobb lesz.

Hirtelen szerelemre lobbanhat, de később észreveheti, hogy ez az ember túl egyszerű az Ön elképzeléseihez képest. A külsőségeknek megvan a kiemelkedő
szerepe, de önmagában kevés, ha nincs mögötte
tartalom.

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
• Hatósági vizsgák gépkezelő jogosítványért
• Teherkötöző
• Munkavédelmi képviselő

E-000683/2014

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

Schindler Rózsa felnőttképzési szakértő

E-000352/2014

A tanuláshoz mindenkinek joga van,
ezt a tényt magába foglalja az Alaptörvény. Tizennyolc éves kor után, a
tankötelezettség lejártát követően is
mindenkinek lehetősége van továbbtanulni. Rengeteg főiskola és egyetem
várja tárt kapukkal a fiatalokat és a
kevésbé fiatalokat is, de kellő ambíció, önbizalom, idő és egyéb tényezők
hiányában nem mindenki vágyik a
felsőoktatásba. Ők válogathatnak
a különféle felnőttképzési programok közül. A tankötelezettségi kort
teljesítők jelentkezhetnek a felnőttképzésekre.
A felnőttképzési rendszer elég összetett. Az úgynevezett felnőttképzési
törvény határozza meg azt a lehetőséget, hogy a társadalom minden tagja
egész életpályája során a felnőttkori
képzések lehetőségeit kihasználja,
hogy meg tudjon felelni az újabb
és újabb gazdasági, kulturális és technikai kihívásoknak, hogy eredményesen és sikeresen kapcsolódhasson be
a munka világába. A felnőttképzési
rendszer az elmúlt években jelentősen átalakult. Az első felnőttképzési törvényt 2001-ben alkották meg.
Elsősorban azokat az intézményeket
érintette, melyek felnőttképzési
programban kívántak részt venni.
A törvény különféle kritériumokat,
követelményeket határozott meg az
intézményekkel és működésükkel

Fotó: Simon Erika

Nem az egyetem és a főiskola az egyetlen lehetőség – diploma nélkül is van esély az elhelyezkedésre. A felnőttképzési program lehetőségeinek
tárháza ugyan véges, de igen széles palettán
válogathatnak az érdeklődők. Minderről Schindler
Rózsa felnőttképzési szakértő tájékoztatta
lapunkat.

törvény életbe léptetésével megszűntek a nyilvántartási számok. Március
21-én az intézmények akkreditációs
jogosultsága is lejár, tehát ha azután
egy hirdetésben egy intézmény
nyilvántartási számra vagy akkreditációra hivatkozik, valószínű, hogy
megtévesztésről lesz szó. A nive.hu-n
utánajárhat bárki az intézmények
hitelességének.
A felnőttképző intézményeknek
lehetőségük van képzési programot
létrehozni és engedélyeztetni. Ezek
alapja egy szakmai és vizsgakövetelmény, valamint egy meghatározott
kerettanterv. Ha ezt az engedélyt
megkapják, a törvény hatálya alatt
végezhetnek felnőttképzési tevékenységet. Ezek lehetnek OKJ-s képzések
vagy az úgynevezett egyéb szakmai
képzések, amiket a munkaerőpiaci
igények alapján állítanak össze, valamint általános nyelvi képzés, támogatott nyelvi képzés és egyéb képzések,
melyek felzárkóztató képzéseket vagy
tréningeket jelentenek.
A képzések természetesen máshogy
zajlanak, mint az iskolai tanítás.
Módszerben, tartalomban és elvárásban is mások ezek a programok.
Nemcsak ismereteket tanulnak,
inkább kompetenciaközpontú az
oktatás, ugyanis fontos, hogy a későbbiekben a szakmához szükséges

Nyilvántartási szám: E-000048/2013
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Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha Ön még egyedülálló, akkor ez az időszak nagyon
kedvez az ismerkedésnek. Ha már nem független, a
napokban nagyszerűen szórakozhat, ha ellátogat a
legnépszerűbb helyekre kedvesével. Ne legyen bátortalan, mondja ki azt, amit érez, gondol!

Apró ajándékot kaphat egy váratlan látogatótól. A
szívügyeknek nagyon kedvez ez az időszak. Nem
tudni, miért, de mostanság túl sokat mereng a múlt
történésein. A munkahelyén a változás szele felborzolhatja a kedélyeket.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szellemes, mókás hangulatban veti bele magát a teendőibe. Új ismerősével legyen óvatos! A szimpatikus,
barátságos illető a tetsző felszín mögött valójában egy
számító személy. Így hát ne a látszatnak engedjen,
hanem kövesse belső detektorainak jelzéseit!

Ezekben a napokban mindenkit meg szeretne menteni,
beleértve a talált, mások által kidobott házi kedvenceket
is. Cselekedjen legjobb belátása szerint, hogy tiszta lelkiismerettel nézhessen tükörbe. Vigyázzon önmagára
is, épp úgy, ahogyan másokat oltalmaz a bajtól!

FehérVár

Utazás

közéleti hetilap

Wellnessre fel!

11

Engedjük magunkat kényeztetni az ünnepi hétvégeken!
Schéda Szilvia

Ilyenkor átadhatjuk magunkat a
teljes testi és szellemi felüdülésnek,
még akkor is, ha csak egy-két éjszakára tudunk kiszakadni a hétköznapok forgatagából. Érdemes ezért
olyan helyszínt választani, ami
valóban ideális testnek és léleknek
egyaránt: ahol gyönyörű környezetben, nyugodt körülmények között
lazíthatunk, kikapcsolódhatunk,
akár egy kicsit el is bújhatunk a
világ elől, nem utolsó sorban pedig
olyan élményekkel gazdagodhatunk, amelyeket életünk végéig
emlegetünk majd.
Az év közbeni pihenésre szolgáló
lehetőségek közül a hosszú hétvégés ajánlatok a legkedveltebbek
hazánkban. Egyre népszerűbbek
a két-három éjszakás tartózkodást
tartalmazó wellnesscsomagok,
melyekre a foglaltságtól függően
különböző akciós ajánlatokat állítanak össze a szálláshelyek. Fontos
tudni azonban, hogy ilyen lehetőségek hét közben is igénybe vehetők,
a legtöbb vendéglátó ilyenkor még
kedvezőbb áron kínálja szolgáltatásait.
A belföldi vendégek főként az
ünnepi időszakokra tervezik

Fotó: Füzesi Zoltán

Már lassan közhelynek számít, mégis igaz, hogy
a mai rohanó világban kell, hogy néha időt
tudjunk szakítani magunkra. A dolgos hétköznapokban egyre kevesebb idő jut a pihenésre,
lazításra, a családdal tartalmasan együtt töltött
órákra. Egy-egy wellnesshétvége beiktatása
ennek a problémának az orvoslásául szolgálhat,
hiszen nem kell a munkára, az otthoni teendőkre koncentrálni.

A mai wellness-szállodák többségében már megtalálható a jótékony élettani hatásairól ismert
szauna is

pihenésüket. A Hotel Palace Hévíz
értékesítési vezetőjének tapasztalatai szerint húsvétkor, pünkösdkor,
augusztus 20-a, illetve október
23-a környékén fordulnak meg
a legnagyobb számban a párok,
családok, de egyre többen érkeznek
turisták a környező országokból is,
főleg Ausztriából, Csehországból és
Szlovákiából. „A pihenésre vágyók
számára a wellnessrészleg korlátlan
használata mellett egyéb kényeztető
szolgáltatásokat építünk be a csomagba, azért, hogy a wellness lényege
teljes mértékben megvalósulhasson a
vendégek számára. Kényeztető mas�százsokkal, testkezelésekkel, különböző pakolásokkal, aromafürdőkkel
igyekszünk lehetővé tenni a teljes
kikapcsolódást, felfrissülést. Egyre

inkább tapasztaljuk, hogy fontossá
vált a vendégek számára a prevenció
és a feltöltődés. Erre igencsak alkalmas
lehet egy-egy hétvégi kikapcsolódás
a wellness jegyében” – mondta Hegyiné Janzsó Katalin, összegezve a

svédasztalos vacsorát tartalmaz.
A kor igényeihez alkalmazkodva
a szállodák ma már a különböző élelmiszer-allergiás vendégek
fogadására is felkészültek, így a
glutén- és laktózérzékeny látogatóknak már szinte mindenütt
tudnak megfelelő ellátást biztosítani. A reggelik és vacsorák során
minden igényt kielégítő, széleskörű
kínálat várja a vendégeket: igyekeznek mindenkinek kedvére való
választékot felsorakoztatni a hazai
illetve helyi specialitásoktól kezdve
a kímélő ételeken át a vegetáriánus
fogásokig, mindezt az egészséges
életmód jegyében. Az ilyenkor
szokásos csomagáron felül azonban
némi többletköltséggel is számolni
kell a hosszú hétvégék büdzséjének
tervezésekor. Az idegenforgalmi
adó megtérítésére minden szálláshely külön felhívja a figyelmet,
de számítani lehet arra is, hogy a
legtöbb félpanziós ellátás esetében
a vacsoráknál elfogyasztott italokat
nem foglalják bele a csomagok árába. A belföldi turizmus helyzetén
sokat lendített az elmúlt néhány

„Tavaszi Ébredés” Hévízen, a Palace**** Hotelben
Az ajánlat érvényessége: 2015.03.12-04.30. (kivéve: 2015.04.03-06.)

Fotó: A Hotel Palace Hévíz archívuma

Tartalom: szállás félpanzióval, wellness
részleg használat (élménymedence, jacuzzi,
finn szauna, bio-aromaszauna, gőzkabin),
1x20 perc hidratáló masszázs/fő/tartózkodás,
fürdőköpeny használat, fitness terem, WIFI.
Ár: 8.900,-Ft/fő/éj (márciusban hétköznap)
10.900,-Ft/fő/éj (áprilisban hétköznap)
12.900,-Ft/fő/éj (márciusban és áprilisban hétvégén)
Az árak kétágyas szobában értendőek.
A megadott árakból 10% kedvezményt biztosítunk olvasóink részére,
kizárólag a következő kód megadásával: PALFEH

Hévíz, Rákóczi u. 1-3. • Telefon: 83/542-140
www.palacehotelheviz.hu
info@palacehotelheviz.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez az időszak kiváltképp a pénzügyeinek fog
kedvezni. Fortuna Önre mosolyog. Ettől egy kicsit
felragyog a kedve. Energiakészletére ráférne egy
kis regenerálás. Szerelmi élete ebben az időszakban
nagyobb sebességre kapcsol.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Fiatalos, lendületes, tele energiával. Őrizze meg lendületét, ugyanis számos csodálója akad gondtalan kisugárzása folytán. Tartsa be ígéreteit, bármilyen nehéznek is bizonyul a körülményekben felmerülő váratlan fordulatok
miatt! Pihenésre nem sok ideje marad a napokban.

A hosszúhétvégés lazítás egyik elengedhetetlen kelléke a jacuzzi, melyben nagyszerűen lehet pihenni

belföldi turizmusban napjainkban
tapasztalható tendenciákat.
Az alapcsomagok a legtöbb szálláshelyen félpanziós ellátást tartalmaznak, mely bőséges büféreggelit és

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

évben bevezetett Szép-kártya, melynek segítségével a családok, párok
ma már bátrabban mozdulnak ki
otthonaikból egy-egy üdítő hétvége
eltöltésére.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mélyen megsérthetik érzéseit, akár a lelkébe is tiporhatnak. Valószínű, hogy egy rosszakarója szándékosan
akarja kínos helyzetbe hozni Önt. Ezt már jó előre
megérzi, így hát kövesse belső radarjait, amikor
gyanúsat érez.

Karrierjében változások történhetnek,és emellett
meglepetések is várnak Önre. Érdemes rugalmasan
kezelnie a kialakuló helyzeteket, alkalmazkodva a
pillanatnyi lehetőségeihez. Ne idegeskedjen mások
szokásai miatt!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Érzelmi válságot okozhat Önnek egy Önhöz közelálló személy hamissága. A pénzügyei miatt ebben az
időszakban nem kell, hogy fájjon a feje. Jövőjének
átgondolására, karrierjének rendezésére alkalmas ez
az időszak.

Kreatív ötleteivel központi szereplőjévé válhat a
környezetének a hét során. Váratlan bevétel érkezik
a hét második felében. Otthonában felhalmozódtak
a tennivalók. Úgy tűnik, hogy a türelme már a végét
járja.
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Székesfehérvári szakrális emlékek

Nagy Zoltán Péter

Piac téri Mária-szobor

Fotók: nzp

Székesfehérvár legrégibb ismert
köztéri szobrát 1700-ban állíttatta Vinzenz Vienboth fehérvári
polgár. A hagyomány szerint azon
a helyen emeltette a Mária-szobrot, ahol Székesfehérvár lakói

eltemették Szapolyai Jánost. A
szobor felirata ez volt: 1700. Gott
dem Allmachtigen, der unbefleckten Maria zur Ehre hat Denkmal
errichten lassen Vienboth Vincenc

Szent Antal képoszlop
A Túrózsáki út és a Fiskális
út kereszteződésében áll a
Szent Antal-emlék. Pilaszteres,
téglalap alaprajzú, fehérre
festett építmény, oromzatos
párkánnyal. Tetején kereszt. A
homlokzati oldalon bemélyített
szoborfülkében gipszből készült, festett Szent Antal-szobor
látható. A szent rendi ruhában
áll, bal kezében nyitott könyvvel, jobbjában kenyérrel. A
nyitott könyvön ülő kisded bal
kezében liliomot tart. A fülkén
védőráccsal ellátott üvegablak van. Az emlék korábban a
Fiskális úton állt, 1992-ben a
forgalmas út rendezése után került mai helyére. Négy oldalról
kovácsoltvas kerítés veszi körül,
körülötte pihenőhelyet alakítottak ki.
A szoborfülke alatt 1981-ben
fehér márványtáblácskát helyeztek el, ezen az alábbi felirat
olvasható:
SZENT ANTAL
HALÁLÁNAK 750. ÉVFORDULÓJÁN
HÁLÁBÓL 1981. VI. 13.

den 8. December 1700. Ami annyit
jelentett: A Mindenható Istennek,
a szeplőtelen Szűz Máriának tiszteletére Vienboth Vince állította
ezt az emléket 1700. december
8-án.
Az időjárás következtében a mészkőszobor gyorsan megrongálódott,
ezért már 1834-ben megújították
a három évvel azelőtt dühöngő
kolerajárvány túlélői. Farkas Imre
plébános szentelte fel a megújult
Mária-szobrot 1835. augusztus
15-én. A szobor helyét az idők folyamán többször változtatták. Állt
már a Palotai út mindkét oldalán,
de arra a helyre, ahol másolata
jelenleg is áll, 1970 körül, az első
útátalakításkor került. Igaz, 1990
után, amikor a Palotai út nyomvonalát megváltoztatták, néhány tíz
méterrel keletebbre helyezték. Az
eredeti szobrot ekkor a fehérvári
polgármesteri hivatal lépcsőházában állították fel, hogy állagát meg
tudják őrizni. A Piac téri talapzatra pedig 1993-ban a Kocsis Balázs
készítette pontos másolat került.
A szobor lesarkított, négyzetes
alapú talapzatra helyezett, gúlaszerűen keskenyedő oszlopon áll.
A talapzat négy oldalán mélyített
tükrök láthatók, az oszlop ugyancsak tükrökkel tagolt. A párkányon felhőkön álló Szűz Mária, a
felhőkön három szárnyas puttófej. A szobrot műkő alapon álló,
neobarokk elemekkel díszített
kovácsoltvas kerítés veszi körül.
A posztamens felirata: Magyar Hazánk Nagy Boldog Asszonyának
Tiszteletére 1700 Épült Képét 1834
Meg ujjitotta Az Epe Mirigy Dühétől Harmad Evvel Meg menekedett
Székes Fejérvár.
Az 1831. évi nagy kolerajárvány
megszűnésére vezethető vissza a

Mária-szoborhoz vezetett Nagyboldogasszony-napi körmenet. A
járvány a hívek buzgó könyörgésére az ünnep körüli időben szűnt
meg. Az első körmenetet 1836-ban

tartották. 1951-ben a kommunista
rendszer a körmenet megrendezését betiltotta. A körmenet fénypontja a szobor előtti szentbeszéd
és litánia volt.

Páduai Szent Antal portugál
nemesi családból származott. Tizenhat éves korában lépett be az
Ágoston-rendbe, ekkor vette fel
az Antal nevet. 1220-ban átlépett
a ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba ment. Súlyos
betegsége visszatérésre késztette,
és Itáliában folytatta hittérítői tevékenységet. Bűnbánatot, megbékélést és jobbulást hirdetve járta
be Itáliát. Padovában temették
el. Népszerű alakjához legendák
sora fűződik. A számos imameghallgatás és sírjánál történt csoda
után 1232-ben szentté avatták. Elsősorban a szegények és a tévelygők pártfogója, de védőszentjüknek tekintik az agyagmunkások,
gyümölcskereskedők, utazók,
szobrászok is. Alig van katolikus
templom a világon, ahol ne lenne
képe vagy szobra. A szobra előtt
található Szent Antal-persely a
rászorulók számára felajánlott
adományok gyűjtésére szolgál.
Alakját Székesfehérváron is nagy
tisztelet övezte. A külvárosok
asszonyai Szent Antal ünnepén
egykor aprójószággal, tojással
ajándékozták meg a helybeli
ferences barátokat.

közéleti hetilap
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Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné
Séllei Erzsébet
A magyar királynék koronázása 1000 és
1527 között Székesfehérváron, az Árpád-házi
királyok szakrális központjában zajlott. Ez
idő alatt tizennyolc királynét koronáztak
meg városunkban a római katolikus egyház
szertartáskönyve, a Pontificale Romanum
alapján. Így, nőnap után megérdemli
emlékének felidézését a nő, aki Károly
Róbert királyunknak öt fiút szült, és Nagy
Lajos királyunk édesanyjaként szinte
társuralkodóként élte végig hosszú életét.
Piast Erzsébet magyar királyné a XIV. század
politikai és kulturális életének meghatározó
szereplője volt.

IV. Béla királyunk dédunokája,
Árpád-házi Boldog Jolán unokája,
Hedvig nevű leányának és Kisnövésű, avagy Rőfnyi Ulászló lengyel
királynak házasságából születve
érkezett a világra lengyel honban.
Milyen kegyetlen a világ! Előbb
tudjuk meg édesapjáról, hogy
kicsinyke, minthogy királyi érdemeit emlegetnénk. (Szerencsére
Szent István királyunkról csak
suttogja a krónika, hogy egy fejjel
volt alacsonyabb hites feleségénél,
Gizellánál.) Nagy Lajos király ereiben tehát anyai ágon Árpád-házi
magyar vér csörgedezett.
Károly Róbert negyedik feleségeként került a magyar királynék
sorába, a halicsi fejedelem Mária
nevű leánya, a sziléziai lengyel
Mária, végül Luxemburgi Beatrix
után. Róluk csak annyit jegyzett
fel a történetírás, hogy gyermekeik nem születtek házasságuk
rövidre szabott ideje alatt. Az
egészséges, termékeny, hosszú
életű Erzsébet kárpótolta a királyt. Hogy szép volt-e, nem tudjuk, de bátornak bátor lehetett,
ha nem riasztották el az elődeivel kapcsolatos baljós előjelek.
Szerencsés asszonyként öt fiúval
ajándékozhatta meg társát és
Magyarországot. Nem kellett a királynak külön energiát fordítania
a trónutódlás gyötrő gondjaira.
Valódi társként segített urának a
visegrádi királytalálkozó megszervezésében, önállóan kezdeményezett András fiának nápolyi
mellőzésekor, amikor társzekérre
rakta az ország aranykészletét,
és elindult, hogy a megfelelő
helyeken vesztegessen a nápolyi
trón érdekében. Nem rajta múlt,
hogy a vesztegetésre szánt pénz
haszontalanul folyt el, és dolgavégezetlenül kellett visszatérnie
Visegrádra. Másik gyermeke, az
édesanyjáért rajongó Lajos királyunk mellett szinte társuralkodói
szerepet vállalt. Az ő támogatása
nélkül Lajos nem nyúlt volna az
Aranybullához, hogy aktualizálja.
A lengyel trón felajánlását követően pedig Erzsébet visszatért
hazájába, hogy Lajos szeme és
füle legyen Krakkóban.
Erzsébet anyakirályné négy ujja
bánta az erőszakos természetű,
hirtelen haragú Zách Felicián
visegrádi merényletét. 685 év távolából visszatekintve Zách úr ma
már bizonyára nem fogott volna
kardot Klára nevű lánya elcsábítá-

sa miatt. Történt ugyanis, hogy a
lengyel honból származó Erzsébet
szívesen vette magát körül lengyel
rokonságával Visegrádon is.
Közöttük volt testvére, a jóképű
herceg, Kázmér, aki talán udvarolgatott a szemrevaló Zách Klárának. Hogy a királynőnek volt-e
szerepe a két fiatal vonzalmának
kialakításában, nem tudjuk. A
lesújtó kard markolatának fogója
mindenesetre úgy vélte. Na és ha
volt? Kázmér hercegből később
III. Kázmér lett, akit a lengyelek
Nagy Kázmérként tisztelnek ma
is. Ez a kaland Zách Klára számára akár királynéi koronát is hozhatott volna, a Zách nemzetség
dicsőségére. Zách Felicián számára viszont a felnégyelés büntetését
eredményezte. Testének egy szeletét Székesfehérvár városkapujára
tűzték ki, elrettentésül. Szegény
Zách Klára
orrát levágták, gyönyörű testét ló
farkához kötötték, ilyen
méltatlanul
végezte
be életét a
semmiért.
Erzsébet királyné pedig
új kesztyűt
varratott,
hogy hiányzó ujjait
sikerrel kendőzze.
A Zách-féle
merényletnél éppen
ebédelt a
család. Az
asztalnál ült
a királyné
szoknyája
mellett két
kicsiny fia,
Lajos és
András is,
akit Erzsébet hétéves
korában azzal engedett
el férjének, Károly Róbertnek kérésére Nápolyba, hogy jelenlétével
minden kétséget kizáróan jelezze,
kit illessen majd a nápolyi trón.
Ma a hétéves kisfiúk az általános
iskola első osztályába járnak,
színes hátitáskával. Andrásnak
nem adatott meg ez a boldog,
gondtalan gyermekkor. Száműzve szerető családjától, túszként
került el testvérei mellől kiszakítva egy számára idegen világba, a
nála idősebb Izabella trónörökös
mellé, reménybeli társuralkodónak. Erzsébet királyné akkor látta
viszont, amikor azt a bizonyos
arannyal megrakott társzekeret kísérte Itáliába. Az olaszok
megbámulták hintóját, amelyben
nyolc grófné ült a nagyasszonnyal
szemben. Amikor pedig a már
üres szekér fordult vissza Visegrád felé, az anya legszívesebben
magával hozta volna reményvesztett, éppen nagykorúvá vált

fiát is, akit úgy hagyott ott, mint
„bárányt a farkasok között”. Ezt
a mulasztását később keservesen
meg kellett bánnia.
Apropó, üres szekér. A pápához
vándorolt aranykészlet az országot kimerítette, külön adót kellett
kivetni pótlására. Pedig ekkor már
látható volt, hogy András nem
tudja megvalósítani apja nápolyi
vágyait, csak vergődik mellőzve,
felesége által megalázva. 1345
nyarán Johanna királynő azt a hírt
kapta Avignonból, hogy a magyarok mégiscsak elérték a pápánál,
engedélyezze András társuralkodókénti megkoronázását. Holott a
pápa szándéka vélhetően legfeljebb a hatalom nélküli királyi cím
megadására terjedhetett ki. Nápoly
a pápa hűbére volt, ő rendelkezett felette. Izabella gyönyörű ifjú
hölgy, a pápa pedig férfi. András
tehát felesleges
terhet jelentett a hatalom
számára. A XIV.
századi Itáliában vagyunk,
ahol a gyilkosság mindennapos gyakorlatnak számított a
dolgok elrendezésében.
Andrásról
elterjedt, hogy
olyan varázsgyűrűt kapott
az édesanyjától,
amely megvédi
a méregtől. Johanna babonás
volt, más ördögi megoldást
talált arra, hogy
magyar férjétől
megszabaduljon. Aversa kisvárosba hívta
egy vadászatra,
ahol a helyi
kolostor vendégszobáiban
szálltak meg.
Éjjel felébresztették Andrást,
hogy Magyarországról fontos híreket hozott a futár. Kilépett hálószobájának ajtaján, Izabella gondosan
bezárta mögötte az ajtót. A fegyvertelen András nyakába gyilkosai
kötelet vetettek, megfojtották,
majd kihajították a testet a kolostor
kertjébe. Terv szerint innen kellett
volna eltüntetni a holttestet, azt a
látszatot keltve, hogy magyar hívei
csalták vissza éjszaka hazájába.
A zajra felriadtak a szerzetesek,
a gyilkosság nyilvánvalóvá vált.
Izabella bűnét tetézte, hogy terhes
volt már, András magzatát hordta
a szíve alatt. Szívet írtam véletlenül, pedig az nyilvánvalóan nem
volt neki. Hamarosan megszülte
Andrástól származó kisfiát, aki
megörökölhette volna Izabella után
a nápolyi trónt, de nem volt ideje
felnőni a gyilkos anya mellett.
Egyes források szerint Székesfehérvárra hozták a királyi gyermek holttestét, itt temették el.

Erzsébet összeomlott. Soha nem
bocsátotta meg magának, hogy
ott, Itáliában nem hallgatott a
szívére és az ösztöneire. A hatalomhoz való görcsös és hiábavaló
ragaszkodás miatt a királyi pár
feláldozta gyermekét, pedig Andrásra várhatott volna még néhány
megüresedett trón lehetősége,
mint például később a lengyel
trón Krakkóban.
Nagy Lajos királyunk soha nem
múló, rajongó szeretettel csüngött
édesanyján, mely végigkísérte
egész életét. Óbudai és ceglédi
birtokokat adományozott részére,
hogy gondtalanul éljen. Mindenben kikérte támogató tanácsát,
melyre büszkén hivatkozott
is. Egy alkalommal, amikor IV.
Károly német-római császár borgőzös állapotában tiszteletlenül
beszélt Erzsébetről – akivel előtte
még együtt zarándokolt Marburgba Szent Erzsébet sírjához – Lajos
szigorúan megrótta: „... miért
nevezed magad uralkodónak, ha
eszedet sem tudod kormányozni, nyelvedet sem megfékezni?”
Kihívta volna párbajra, amit csak
jó diplomáciával tudtak megakadályozni.
A már említett Nagy Kázmér halála után a megüresedett lengyel
trónt Lajos királyunk foglalta el.
A lengyel származású Erzsébet
anyakirályné, aki még mindig jó
erőnek és szellemi frissességnek
örvendett, boldogan vállalta át a
lengyel uralkodás terhét, fiával
megosztva. Azt hitte, hogy otthonosan mozog szülőhazájában,
pedig a körülmények némiképp
megváltoztak, amióta Károly
Róbert maga mellé ültette a
magyar trónra. A lengyelek már
nem kedvelték az öreg özvegy
Erzsébetet, aki a Visztula partján
álló Wawelbe vitte magyar kíséretét. Néhány évig eltűrték, hogy
asszony kormányozzon, végül
fellázadtak.
A vár alatti vásártéren néhány
magyar lovas katona valamin
összeveszett a lengyel árusokkal,
mely incidens tömegverekedéssé
fajult. A város főbírája lóra pattant, hogy megfékezze a dulakodókat, egy nyílvessző azonban
leterítette. Ekkor szabadult el a
pokol. A krakkóiak vadászatot
indítottak a Wawelen kívül rekedt
magyarok ellen. Legalább százhatvanan estek áldozatul, köztük Erzsébet asszony tizenéves apródjai.
„Krakkói magyarirtásként” vonult
be a történelembe a példátlan
esemény, jelezve Erzsébet anyakirályné megosztó személyiségét.
A már hetvenedik éve felé közeledő Erzsébet a lengyelországi
fiaskó után visszatért Magyarországra. Udvarát Óbudán rendezte
be. Az óbudai klarisszák körében
halt meg nem sokkal később. A
klarisszák kolostorát ő építtette a
háromhajós templommal együtt
a Nagy Lajostól kapott birtokon.
Házi oltárát ma a New York-i
Metropolitan Múzeumban őrzik.
IV. Béla királyunk dédunokájának
holttestét Óbuda fogadta be.
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A katedrától a fafaragáson át
a pusztinai Magyar Házig

Látrányi Viktória

Nem másutt, itt Székesfehérváron. Az utolsó végzős osztály
pedig emléktáblát is állíttatott az
egykori iskola épületének falán,
az Ady Endre utcában. Gulyás
Antal különleges helyzetben van,
hiszen azon kevesek közé tartozik,
akik még Fehérváron végezték el a
tanítóképzőt.
Mindig jó érzés kerít a hatalmába, ha az Ady Endre utcában
sétálok. Ide kötnek az iskolás
évek, hiszen a mai mezőgazdasági szakközépiskola épülete

adott otthont egykor a tanítóképzőnek. 1954-ben kerültem
ide Székesfehérvárra a tanítónőképzőbe. Mi voltunk az első
fiúosztály, akiket felvettek, és
sajnos mi voltunk az utolsó
osztály is, akik itt végeztünk
1958-ban. Nagyon jó iskola volt,
igen sokat tanultunk, kiváló
tanáraink voltak, különösen
azok a nevelők, akik a gyakorlóiskolában vezettek be minket
a tanítás rejtelmeibe.
Hogyan zajlott akkor az oktatás?
A tanítóképzősök, vagy ahogyan a gyerekek szólítottak

minket: „kis tanító bácsik”, egy
épületben voltak a diákokkal.
A földszinten és az első emelet
egy részén volt a gyakorlóiskola. A tanítóképző pedig az első
és második emeleten helyezkedett el. Együtt voltunk azokkal
a gyerekkel, akiket tanítottunk,
hospitáltunk az osztályokban.
Tizennégy évesek voltunk,
mint ahogyan ma is egy nyolcadik osztályos gyerek, aki
elhagyja az iskolát. Felkerültünk a középfokú intézménybe,
és ott úgy kellett helytállnunk,
hogy a gyerekek is felnézzenek

Fotó: nzp

Gulyás Antal – vagy ahogyan többen is szólítják: Tóni bácsi – természetéből fakadóan
nagyon könnyen megtalálja a közös hangot
a gyerekekkel. Ki tudja, mi lehet a titka,
egyszerűen ez adottság nála. Évtizedek óta
dolgozik a közösségért, hol pedagógusként,
hol osztályvezetőként, napjainkban pedig
a kézművesség fortélyait ismerteti meg az
érdeklődőkkel. Nagy szenvedélye a levéltári
kutatás, s bár már évek óta nyugdíjas, mégis
tele van a határidőnaplója. Áprilisban ismét
nagy utazásra készül, hiszen rendszeresen
jár tanítani a pusztinai Magyar Házba.

Volt egyszer egy tanítóképző

2015. március 12.

Gulyás Antal nagy szenvedélye a tanítás, a levéltári kutatás, a hagyományok ápolása, a régi mesterségek életben tartása
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közéleti hetilap
ránk. Jó példát kellett mutatnunk. Négy éven keresztül
nap mint nap folyamatosan ott
voltunk a gyermekek közelében. A tanárainktól látogatási szempontokat kaptunk, s
azok alapján állítottuk össze
jegyzeteinket. A mi helyünk a
terem utolsó padja volt, s meg
kellett figyelnünk minden apró
rezdülést, ami a gyermekekre
jellemző. A harmadik és negyedik évfolyamon pedig már mi
magunk is elkezdtünk tanítani,
rendszeresen tartottunk egyegy órát a gyakorlóiskolában.
Felvérteztek minket tudással,
és igyekeztek felkészíteni
minket a nagybetűs életre.
Sosem fogom elfelejteni, hogy
a Farkasvermi úti iskolába és
Pettendre jártunk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogyan kell
összevont osztályokban végezni a munkát, hiszen akkor még
az iskolákban több osztály ült
egy tanteremben. Azt is sokat
hallottuk, hogy készüljünk fel
arra: pusztai, kisfalusi tanítók
leszünk.
Akkor még nem választhatták meg,
ki hova megy dolgozni?
Nem. Amikor elvégeztük az
iskolát, akkor megmondták, ki
hova fog kerülni. Jómagam is
egy kicsi településen kezdtem
meg a tanítói munkát: Előszállás-Dánieltelepen. Amikor
mentem, az igazgató rögtön
megkérdezte: gumicsizmád
van-e? Mondtam neki, hogy
nincs, mert az Ady Endre utcai
flaszternél nem volt szükségem
rá, de beszerzem. Más körülmények voltak, és igencsak
meg kellett kapaszkodni ahhoz,
hogy az ember jól végezze a
munkát.
A fehérvári tanítóképzésre nemcsak egy tábla emlékeztet, de egy
komoly kutatómunkán alapuló
kötet is. Ennyire meghatározó élmény volt életében ez az időszak?
Igen. Szerintem ez egy nagyon meghatározó képzés
volt Székesfehérvár és Fejér
megye életében. A városban
a középfokú tanítóképzés
1930-ban kezdődött, és a
Szatmári Irgalmas Nővérekhez
kötődik. 1930. szeptember
15-én nyílt meg a tanítóképző intézet, melynek első két
osztálya még a polgári iskola
épületében működött, ami
ma a Megyei Levéltárnak ad
otthont. Később az Ady Endre
utcába költözött az intézet, és
egészen 1959-ig működött ott.
Ekkor hozták létre a felsőfokú
tanítóképzést az országban.
Több városban, ahol korábban
volt középfokú képzés, létre
is hoztak ilyen főiskolákat,
hozzánk legközelebb Győrben.
Az itt tanító tanárok egy része
át is ment, és ott folytatta a
munkát.
Hogyan folytatódott a pályája?
A kötelező sorkatonai szolgálat
után Ercsibe kerültem, ahol sok
időt éltem. Időközben elvégeztem a pécsi tanárképző főiskolát, majd 1967-ben az Ercsi
Általános Iskola és Gimnázium
igazgatója lettem. Fiatal voltam, lelkes, mindehhez pedig

erősítésként ott volt egy erős
tantestület. Ezt a mai napig
pályám kezdete egyik legtanulságosabb időszakának tartom.
Kollégáimmal együtt sikerült
szép eredményeket elérnünk. A
térség életében is meghatározó
volt a gimnázium, az itt tanuló
gyerekek jó eredményekkel
tudtak felvételizni, főiskolára, egyetemre menni. Nagyon
fontosnak tartottam mindig azt,
hogy segítsem a gyermekek, a
tanítványok sorsának alakulását. Felvértezni őket a tudással,
megtalálni mindenkiben az
értékeket.
A táblát és a krétát aztán néhány
évre félretette. Miért?
Tulajdonképpen sosem hagytam el a pályát. 1973-ban az
élet úgy hozta, hogy megszűnt
a gimnázium. Akkor a megyei
tanács művelődésügyi osztályán felajánlották az alsófokú
iskolai csoport vezetését. Egy
nagyon nagy iskola volt számomra, tele kihívással, hiszen
a megye alsófokú oktatását
kellett az ott dolgozó kollégáimmal irányítani. Ezen a területen hét esztendőt töltöttem el,
majd a Pedagógiai Intézethez
kerültem, ahol szintén nyolc
évet töltöttem el vezetőként. A
sok-sok szakmai feladat mellett
mindig hiányzott az, hogy a
gyerekek közelében lehessek.
Így kerültem aztán 1985-ben a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskolába igazgatónak. Nagyon
jó összetételű tantestületben
dolgozhattam, sok-sok új
dolgot találtunk ki, egy erős
intézmény jött létre. Szerették
a szülők is, a gyerekek is és a
tanárok is.

„Kisgyerekként azt gondoltam, asztalos leszek”
Ha visszaemlékszem általános
iskolás koromra – magam is a
Vörösmartyba jártam – élénken
él bennem a kép a folyosón elhelyezett szövőszékekről és egyéb
kézműves eszközökről. Az iskola
falát különböző szakköri munkák díszítették, amiket a diákok
készítettek azokon a tanórákon
kívüli elfoglaltságokon, ahol a
rég elfeledett mesterségek fogásait sajátíthatták el a diákok.
Tóni bácsi mozgatója volt ennek
a Vörösmartyban, iskolaigazgatóként fontosnak tartotta a
hagyományok ápolását. Aztán
évekkel később a fehérvári
Kézművesek Házának felújításakor találkoztam vele, kezében
kalapáccsal térült-fordult, a
parkettázásnál segédkezett. A
különböző napközis táborokban
is jól ismerik már a gyerekek,
hiszen rendszeresen okítja a vállalkozó kedvűeknek a fafaragás
alapjait.
Honnan az érdeklődés a régi mesterségek illetve a fafaragás iránt?
Gyermekkoromban mindig
szívesen néztem, hogyan munkálkodnak a mesteremberek,
s milyen csodálatos tárgyak
születnek a fából. Nagyon
sokáig úgy is gondoltam, hogy
asztalos leszek. Ez a gondolat
aztán valahol mélyen a tuda-

talattimban meg is maradt, és
életem második felében valóra
vált: szépen megismerkedtem
a szakma alapjaival. Otthonunkban egy mesterember
dolgozott, lépcsőkorlátokat
esztergált. Mondtam is a felségemnek, hogy milyen alaposan,
precízen dolgozik a mester.
Szigli bácsit aztán megkérdeztem, megnézhetem-e, mivel
dolgozik. Ő szívesen megmutatta az esztergapadot. Azon
kaptam magam, hogy mérek,
számolok, s végül megépítettem magamnak ugyanazt az
esztergapadot, amivel ő dolgozott. Elkezdtem ezzel foglalkozni. Köpf Jenő az, aki a mai
napig rengeteget segít ebben.
Van egy csoportunk, és minden
csütörtök délutánonként jó
néhány órát esztergálunk.
Aktív tagja a Fehérvári Kézművesek Egyesületének is, sőt az
egyesület Rác utcai házáért is
rengeteget dolgozott.
Külön története van annak,
hogy találtunk rá a Kézművesek Házára. Sok évvel ezelőtt a
Rác utcában, amikor a Tűzzel-Vassal Fesztivált megrendeztük, figyelmesek lettünk
egy nyitott ajtóra. Sétáltunk
az utcában, és ráakadtunk
egy használaton kívüli házra.
A kapu résnyire nyitva volt,
benéztünk: rendezetlen udvar,
lakatlan ház. De képzeletben
már láttuk azt is, hogyan telik
meg élettel az épület. Éreztük,
hogy rátaláltunk a helyünkre.
Kérvényeztük, hogy megkapjuk az épületet, majd amikor
megszületett a döntés, hozzáláttunk a munkához. Ma már
csodájára jár mindenki, hiszen
nagyon szép lett a ház. Az
egyesületben sok-sok mester
van jelen, közel száz tagunk
van, így nem okozott gondot
a felújítás. A házat kívül-belül
rendbe tettük, természetesen
szakemberekkel kiegészülve,
hiszen volt olyan munka, amit
nem tudtunk elvégezni. De
bizony sokan ragadtunk kalapácsot, ecsetet, rendbe tettük a
környezetet, az udvart, mindenki egy emberként dolgozott
a házért. A szövők csodálatos
szőtteseket készítettek az ablakokra függönynek, és számos
szép dolog ékesíti az épületet.

Pusztinába kéne menni…
Csángóföldön Tóni bácsit és
feleségét, Ágit jól ismerik, hiszen
rendszeresen járnak a pusztinai
Magyar Házba tanítani. Baráti kapcsolatok, szoros kötődés
alakult ki az elmúlt években.
A történet egy rádióműsorral
kezdődött.
Honnan jött az ötlet, hogy Pusztinába utazzon a feleségével, és
tanítsák az ott élő csángó gyermekeket?
Néhány évvel a nyugdíjba
vonulásunk után hallgattunk
egy rádióműsort, ahol Hegyeli
Attila a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének akkori
elnöke beszélt arról, milyen
nehéz helyzetben vannak,
mennyire nagy küzdelem, hogy
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őrizzék és ápolják a magyar
nyelvet. Beszélt a moldvai
magyar nyelv védelméről, a
csángó oktatási program elindításáról, működtetéséről. A
segélykérő beszélgetés során
elhangzott, hogy szükség van
tanárokra. Feleségemmel mindketten pedagógusok vagyunk,
elhatároztuk, hogy elmegyünk
segíteni. Akkor úgy terveztük,
hogy eltöltünk egy teljes évet
Csángóföldön, de a román
törvények szerint csak román
állampolgárok taníthatnak. Így
nem mehettünk egy évre, de az
ottani húsvéti szünetre kiutaztunk Pusztinába, a Magyar
Házba.
Ez a kapcsolat azóta is megvan?
Igen, április 8-án megint indulunk, és két hetet töltünk el
ott. Nagyon várjuk ezeket az
alkalmakat, mert mindig valami csodának lehetünk tanúi.
Ez a mi önkéntes vállalásunk,
aminek évről-évre szívesen
teszünk eleget. A gyerekeket
tanítjuk a helyes nyelvhasználatra, különböző kézműves
foglalkozásokkal színesítve
az oktatást. Nagyon archaikus
nyelvet beszélnek a csángók,
hiszen egy eltérő nyelvű és
kultúrájú tömb közepén élő
etnográfiai csoportként nyelvüket kulturális zárványként
őrizték meg. Nagyon nagy
küzdelmet folytatnak nap mint
nap a magyar nyelv megmaradásáért, így azt hiszem, itt különleges jelentősége van annak
a megállapításnak, miszerint
nyelvében él a nemzet. Látni
kellene azokat a csodálatos,
csillogó tekintetű gyerekeket,
akik ilyenkor körülvesznek
minket. Hivatalosan kilenc órakor kezdődnek a programok,
de rendszerint már nyolckor
kopogtatnak az ablakon, hogy
jönnének... Számomra nagyon
szép élmény, ahogy az ottani gyerekek köszönik meg a
dolgokat. Nem azt mondják
ugyanis, hogy köszönöm. Odaállnak az ember elé, meghajolnak, és azt mondják: Isten fizesse meg! Hetente levelezünk
a a Magyar Ház vezetőjével,
Nyisztor Ilonával is, akivel
folyamatosan egyeztetünk a
programokról. Ő is nagyon sok
szép dolgot mesél, hogy melyik
gyermekkel éppen mi történt.
Azt is el kell, hogy mondjam
– bár ezt már Fehérváron is
hallhatták – hogy a pusztinai gyermekek csodálatosan
énekelnek. Az énekoktatásra
és a népdalok megismertetésére különösen nagy hangsúlyt
fektetnek.
Akkor nem unatkozik, mozgalmas
telnek a mindennapjai!
Igen, és szerintem ez így van
jól. Szokták tőlünk kérdezni,
miért nem megyünk a nyugdíjasklubba. Erre azt szoktuk
válaszolni a feleségemmel,
hogy mi még nem érezzük
magunkat nyugdíjasnak. Bár
korunk szerint azok vagyunk,
de tele vagyunk elfoglaltsággal, programmal, tervvel,
feladatokkal. Ez tartja frissen
az embert!
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Gyereksarok
Bogyó és Babóca bábkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Megtekinthető: április 13-ig.
Szombati Matiné a múzeumban
Március 14. 14 óra Szent István
Király Múzeum, Országzászló tér
Paréj Gabi a történelmi hagyományokkal ismerteti meg az 5-11
éves gyerekeket.
Mazsola
Március 14. 17 óra Köfém Művelődési Ház
Zenés bábjáték.
Gyermekjátszó és táncház
Március 14. 17 óra Táncház (Malom u. 6.)
Gyermekjátszó és táncház Pálházi Bence Bandájával, az Alba
Regia Táncegyesület szervezésében. Lesznek tavaszköszöntő
népszokások és játékok, „Most
szép lenni katonának” címmel
körverbunkot tanítanak, majd
táncos mulatsággal zárul a program.

Programajánló

2015. március 12.

Koncz Zsuzsa-, Boka és a Klikk- és Alma-koncertek hete
Programok március 6-tól 15-ig

Schéda Szilvia

Március 13. péntek

Népi mesterségek tanulása
13 óra Fehérvári Kézművesek Egyesületének Háza (Rác u. 27.)
Idősebbek és fiatalabbak elsajátíthatják a székelyföldi bútorfestés és
a szövés csínját-bínját.
Jógaóra
Március 13., 16. és 20. 17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja
a mozogni vágyókat. Az Alba
Pont Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda Női Klubjának
jógaórájára kényelmes öltözetben,
polifoammal érkezzenek!

A koncertek előtt élő népzenei
előadással várják az érdeklődőket.
Kapunyitás: 19 órakor.

Március 14. szombat

Forradalmi koncert
16 óra Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. Műsoron Erkel,
Kodály, Weiner, Bartók, Hidas és
mások művei. Vezényel: Gede László ny. alezredes.

Hogyan színezzük ki a várost?
15 óra Városi Képtár–Deák Gyűjtemény
Kortárs városdíszítési viszonyrendszerek. Vendég: Csider Veronika
rajzpedagógus, diaművész.

Boka és a Klikk-koncert
21.30 Öreghegyi Közösségi Ház
A zenekar vendégei: Jung Ferenc –
szaxofon és a Gorsium Művészeti
Iskola zenész tanulói.

Amikor felkel a nap – Így látom
Tihanyt
17.30 Szent István Művelődési Ház
Korzenszky Richárd OSB. könyvbemutatója.

Sándor, József, Benedek napja
Március 18. 9 óra Mesterségek
Háza (Rác u. 20.)
A gyerekek két kisebb csoportban sajátíthatják el a népi
kézművesség fogásait, és minden
alkalommal egy-egy egyszerűbb
tárgyat készítenek a kézművesmester segítségével, amit a
foglalkozás végén hazavihetnek
magukkal.

Alapfokú tojásfestő tanfolyam
Március 13., 20. és 28. 16 óra Fehérvári Kézművesek Egyesületének
Háza (Rác utca 27.)
Három alkalomból álló alapfokú
tojásfestő tanfolyam.
Életigen
Március 13., 14., 20., 21. 18 óra
Művészetek Háza, Lila terem
Zsiga Attila lelkigondozó mentálhigiénés előadássorozata.

Március 16. hétfő

Támogató szülői csoport
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtára
Gyermekeink nevelését segítő
beszélgetősorozat. A találkozó
témái: Korrepetálás vagy fejlesztés?
Meseterápia. Mi az SPD? A beszélgetéseket vezeti: Márkusné Fehér
Mária oktatási és nevelési szakértő,
vizuális fejlesztő.

Koncz Zsuzsa-koncert
19 óra Vodafone Sportcentrum
Vendég: Bródy János.

Március 19. csütörtök
Irány a Kincses sziget!
Március 21. 14.30 Hetedhét Játékmúzeum
Izgalmas kalandban vehetnek
részt a 8-12 éves gyerekek, akik
Pierrot készülő társasjátékát
tesztelhetik.
Mesedélelőtt a könyvtárban
Március 21. 10 óra Vörösmarty
Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtár
Papírszínházi előadással összekötött kézműves-foglalkozásra
várják a családokat.
Az Alma Zenekar koncertje
Március 21. 15 és 17 óra Művészetek Háza

Éjszakai tájékozódási verseny
19 óra Sóstó, Zöld tanya
A négyfős csapatok nyolc állomásból álló pályát teljesítenek.
Különleges alkalmat ad, hogy a
verseny napja éppen péntek 13-ra
esik, ezért a feladatokat a babonák
jegyében állítják össze.
D.A.S. Trió
19 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Kéri Samu – basszusgitár, Nagy
Ábel – billentyűs hangszerek, Fábry Adonisz – dob, Orbán Borbála
– ének.
Hungarica és Romer ünnepi koncertek
20 óra Fezen Klub (Takarodó u. 1.)

Tavaszi virágaink kezelése
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A Nemcsak a húszéveseké a
világ nyugdíjas klub rendezvénye.
Előadó: Szabóné Márti.

Március 17. kedd

17 óra Katolikus Családi és Hitéleti
program
Fehérvári Civil Központ
Tornyai Gábor, az Öreghegyi
Egyházközség plébánosa mindig
egy-egy érdekes témát jár körül a
résztvevőkkel.

Március 18. szerda

Kállay Bori és Fonyó Barbara
dalestje
17 óra Viktória Rehabilitációs
Központ
Kísér: Bíró Péter.

Március 20. péntek

Szent Patrik nap
Múzeum Café
A rendezvényen fellép a Holdkő ír
népzenei együttes.

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

Március 21. szombat

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

Programajánló

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

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

1. Megyei gyermekrajz- és irodalmi
pályázat a víz világnapja alkalmából – ünnepi díjkiosztó és a
kiállítás megnyitója

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

Március 20. péntek, Fejérvíz ZRt.,
nagyterem (Királysor 3-15.)
• A kiállítás megnyitója, köszöntő:
10 óra
A kiállítást megnyitja Kis István
vezérigazgató.
• A pályázatok díjainak kiosztása:
10.15
A díjakat a kiíró szervezetek vezetői adják át.

Felsővárosi Általános Iskola
Március. 19. csütörtök 14 óra
Kiírás: iskoláknak e-mail-ben
Szervező: Kiss Angelika
4. Székesfehérvári önkormányzati
óvodák rendezvénye

5. I. Gátőrfutás a víz világnapja
alkalmából
A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.
Március 22. vasárnap 9–12 óra
Szervező: KDT-VÍZIG és Magyar
Hidrológiai Társaság (MHT), Zsoldos Andrea
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Negyvenéves az Ifiház
A Szabadművelődés Háza jogelődjét, a Velinszky László Ifjúsági és
Úttörőházat 40 éve, 1975. március
23-án adták át. Az évforduló alkalmából március 16-tól 23-ig ünnepi
hetet rendeznek az intézményben.
Március 16.
19 óra Árkádia–RH+ emlékkoncert
21 óra Passz együttes (Faragó Péter, Süle Zsolt, Kristóf Roland)
Március 17.
A természettudományos ismeretterjesztés estje. Megemlékeznek
Hajmási Józsefről, levetítik a csillagvizsgáló telepítéséről készült filmet.
18:00 Filmvetítés a Csillagdáról
18:20 Megemlékezés a kezdetekről
(Hudoba György)
18:45 Dal: Pöttyös bögre (Szarka
Andrea)
19:00 „Miből lesz a cserebogár?” –
eredmények az elmúlt 40 évből
19:20 „Itt nőttem fel” – Pintér András
19:35 „… múlt, jelen s jövendő…” –
kerekasztal-beszélgetés, szakkörösök bemutatkozása
21:00 Távcsöves bemutató a Csillagdában
Március 18. szerda
15 óra Kerekasztal-beszélgetés
az intézmény építéséről. Vezeti:
Csutiné Schleer Erzsébet
Bemutatkoznak a házban működő
civilcsoportok, szakkörök: modellezők, rádióamatőrök, sakkozók, rejtvényfejtők, ásványgyűjtők, táncosok.
18 óra Sándor György humoralista
A Semmittudás Egyeteme című
műsora

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

Március 19. csütörtök
18 óra A Kondor-kör jelenlegi és
régi tagjainak kiállítása
19 óra Cseh Tamás-est – Joós
Tamás és Hegyi Norbert „Átlátszó
víz legyen…” című műsora

Március 22. vasárnap

Fotó: thetoothandgumshop.com.au

Nyitott előadások
18 óra Székesfehérvári Református
Templom
Sorsdöntő előadássorozat a célravezető élet fontosságáról, március 2225-ig. Előadó: Bódis Miklós lelkész.

2. A Magyar Hidrológiai Társaság
víz világnapi előadói ülése
Március 20. péntek 13 óra, Fejérvíz
ZRt., nagyterem
(Királysor 3-15.)
• Köszöntőt mond Tóth Sándor, az
MHT Közép-dunántúli Szervezetének elnöke
• Az 1965-ös dunai árvíz hidrológiája
Előadó: Simonics László hidrológus
• Az árvíz(ek) elleni védekezés a
Közép-Dunántúlon (1965-2015.)
Előadó: Horváth Emil vízépítő
mérnök
Szervező: Szabó Péter MHT-titkár

6. Verses-mesés délután a könyvtárban
A víz világnapi irodalmi pályázat
legjobbjainak előadása a Széna Téri
Könyvtárban
Április 1. szerda 16 óra
Szervező: Széna Téri Könyvtár,
FEJÉRVÍZ ZRT., KDT-VÍZIG
7. Megyei víz világnapi vetélkedő
középiskolás tanulóknak
Székesfehérvár, Kodolányi János
Középiskola és Kollégium
Április 17. péntek
Kiírás: verseny@kodolanyi-kozepisk.hu
Szervező: Gőczéné Molnár Anikó

Március 20. péntek
Dzsesszest
19 órától Albatrosz és Tritónus,
majd filmvetítés (Pleszkán-Mohai-Vörös Trió képek, visszatekintés) 21 órától Jazz-Gt – Muckshow
– Muck Trio – Groupensax
Március 21. szombat
10.30 Levente Péter műsora
12–15 óra Játszóházak kint és
bent az elmúlt évtizedek tábor- és
játszóházvezetőivel
17 óra Ünnepi köszöntők, ünnepség, faültetés, megemlékeznek
Tóth Lászlóról, majd fényfestés és
tavi installáció a MéhKasAulával
20 óra Nosztalgiadiszkó Szabadkai Balázzsal. Vendég: DJ Fekecs
Laci.
Március 22. vasárnap
11 óra Tóvirág – a Szabad Színház
gyerekelőadása, Az Amatőr Színház 40 éves találkozója
15 óra Emlékezés a Csupor Folk Klubra és a Fiatal Dalosok Találkozójára
Március 23. hétfő
17 óra A Nyugdíjas Ki mit tud?
gálája a Vörösmarty Színházban
+ 1 bónusz: április 1. szerda 20 óra
Mohai Tamás Önállás című estje
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Február 12-én fejthettek utoljára keresztrejtvényt a FehérVár magazin
olvasói. Akkor egy sorozatot indítottunk el városunk címeréről. Az első
részben arra voltunk kíváncsiak, hogy a címerünk két oldalát meghatározó díszítésnek mi lehet a jelentése. A szakemberek által megfogalmazott
helyes megfejtés a következő volt: A PAJZSOT KÖZREFOGÓ, DÚSAN
BURJÁNZÓ, STILIZÁLT NÖVÉNYI ORNAMENTIKÁT ÉRZÉKELTETŐ
FOSZLÁNYOK KIFEJEZIK A LENDÜLETET, AZ ÉLNI AKARÁST
Székesfehérvár történelmében fontos szerepet játszott a vár, a várfal, hiszen
számos alkalommal óvta meg az itt élőket az ellenséges támadásoktól, éppen

Rejtvény

2015. március 12.

ezért méltán emelték a koronázó város címerpajzsára. A Budai külváros
sáncai még 1602-ben is jelentős szerepet játszottak, hiszen Wathayék két
napig tartani tudták a törökök ellenében, bár Evlia Cselebi is már csak az
emlékéről írhatott. Aztán La Vergne 1689-es városalaprajza erősen lepusztult
sáncokat és árkokat mutat ezen a részen. Néhány évtized után az osztrákok
gyakorlatilag végeztek a fehérvári várfalmaradványokkal, akár csak koronázótemplomunk romjaival. Az egykori várfal kövei ma is megtalálhatók néhány
fehérvári épületben, ahol őrzik titkaikat. Rejtvényünkben megfejthetik, hogy
mit szimbolizál városunk címerében a várfal és a rajta lévő kapu.

közéleti hetilap

Kéklámpások

Agárdi gyermekhalál –
ellentmondások a tanúvallomásokban
A védőnő kétszer jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy baj lehet a családnál

Novák Rita
Tanúmeghallgatásokkal folytatódott a
héten a tárgyalás az Agárdon éhen halt
kisfiú ügyében. A nyilatkozatokból több
ellentmondásra derült fényt, így továbbra
sem egyértelmű, kit mekkora mértékben
terhel felelősség a másfél éves gyermek
halála miatt.

A bírósági tárgyalás a területi
védőnő meghallgatásával kezdődött. Az 1986 óta védőnőként
dolgozó asszony azt mondta,

megtagadták a szolgáltatást. A
védőnő összesen két alkalommal
fordult segítségért a gyermekjóléti szolgálathoz, először azért,
mert a szülés előtt nem tudta
elvégezni a környezettanulmányt,
majd azért, mert a nő megtagadta
a védőnői szolgáltatást.
A háziorvos sem a várandóság
idején, sem később nem találkozott az édesanyával. A doktor
vallomásában azt mondta, a
nagypapa volt az, aki egy nőgyógyászati lelet birtokában beutalót

volt a szülés idején. Szembesítésre a védőnő és a háziorvos között
volt szükség. A védőnő szerint a
szülésről a háziorvostól szerzett
tudomást. A doktor azonban azt
állította, hogy a védőnő korábban
már tudott róla, ezért állította ki
a születésről az igazolást.
A másfél éves kisfiú 2013.
áprilisában vesztette életét.
Halálra éheztették. A szülőket, a
nagyszülőket valamint a magát
természetgyógyásznak tituláló
férfit különös kegyetlenség-
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Kék hírek
Kényszergyógykezelés a mészárosnak
Jogerősen kényszergyógykezelésre ítélték a kulcsi gyilkosságok
elkövetőjét. A Fővárosi Ítélőtábla
helybenhagyta a Székesfehérvári
Törvényszék 2014. májusában
hozott elsőfokú döntését. H. Csanád Jutast a bíróság felmentette a
különös kegyetlenséggel, előre kitervelten több emberen elkövetett
emberölés vádja alól, és elrendelte a férfi legfeljebb húsz évig
tartó kényszergyógykezelését. H.
Csanád Jutas 2012. áprilisában
megölte testvérét, nagyszüleit,
édesapját, és súlyosan megsebesítette nővérét valamint édesanyját.
A férfi a családtagjain összesen
több mint kétszáz metszett illetve
vágott sérülést ejtett.

Kép: Zsiday Ádám

Együttműködésben a kéklámpások

Hatan foglaltak helyet a vádlottak padján, a szülők és a nagyszülők, a magát természetgyógyásznak tituláló férfi és a gyermek háziorvosa

az édesanya nem kereste fel őt,
a háziorvostól értesült a várandósságról. A terhesség alatt a
kötelező négy tanácsadás helyett
háromszor találkoztak egymással. A védőnő szerint a kismama
a baba iránt érdeklődő volt, a
gondozást azonban többször is
vissza akarta utasítani. A védőnő
a szülés előtti környezettanulmányt nem tudta elvégezni, és a
kisfiú érkezéséről sem értesítették őt. Miután a védőnő – állítása
szerint a háziorvostól – megtudta, hogy megszületett a gyermek,
sikerült az édesanyával felvennie
a kapcsolatot, és meg is tudta
látogatni őket. Az akkor már
majdnem kéthetes kisfiút egészségesnek látta, mivel azonban
otthon született, és sem őt, sem
az édesanyát nem látta orvos,
felhívta a figyelmet a vizsgálatok
fontosságára. A látogatás után
pár nappal a szülők írásban

A bírósági eljárás február végén a
vádirat ismertetésével kezdődött.
A tárgyalásokon egyik vádlott sem
tartotta magát bűnösnek. Sem a szülők,
sem a nagyszülők, de a természetgyógyász és a gyermekorvos sem válaszolt
kérdésekre, korábbi vallomásaikat
olvasták fel.

kért lánya számára, egy másik
alkalommal pedig vaskészítményt írt fel neki. Az orvos azt
vallotta, amint tudomására jutott,
hogy az édesanya otthon szülte
meg gyermekét, azonnal értesítette a védőnőt és a gyermekjóléti
szolgálatot. A doktor gyanúja
szerint a nagymama természetgyógyászattal foglalkozik, mert
néhány évvel ezelőtt a dédmama
halálakor járt a házban, és az elhunyt körül számos homeopátiás
eszközt látott.
Az édesanya a várandósság 15.
hetében keresett fel egy nőgyógyászt. A budapesti szakemberhez járt vizsgálatokra, a
terhesgondozás alatt szokásos
szűrések többségét elvégeztette,
de a belső nőgyógyászati vizsgálatokat elutasította. Az egyik
ellentmondás a nőgyógyász és
az édesanya vallomása között
fedezhető fel. Az édesanya szerint az orvos szabadságon volt a
szülés várható idején, a doktornő
azonban úgy nyilatkozott, hogy
a 38. heti vizsgálat elutasítása miatt nem volt meg a kellő
bizalom ahhoz, hogy levezesse a
szülést. A nőgyógyász az ügyvéd
kérdésére végül azt mondta,
elképzelhető hogy szabadságon

gel elkövetett emberöléssel, a
gyermekorvost pedig szándékos
veszélyeztetéssel vádolják. A
tárgyalás március 12-én zárt ajtók
mögött folytatódik. A zárt tárgyalást többször kezdeményezték,
a bíróság azonban most először
adott ennek helyt. Az indoklás
szerint azért, mert a pszichiátriai
szakértő meghallgatása során a
vádlottak egészségi állapotáról
lesz szó, ha a szakértői vélemény
nyilvánosságra kerül, az személyiségi jogokba ütközik.

Azon a napon, amikor Benjámin
elhunyt, az édesanya szerint boldogan
ébredt, majd maga hívta fel az
ötödrendű vádlottat, a természetgyógyászt, hogy egyre riadtabb a gyerek
tekintete. Valamivel később már a
nagypapa telefonált, hogy habzik a
gyermek szája, de még mindig nem
orvossal beszélt, hanem a természetgyógyásztól kért segítséget. A
nagypapa szerint ekkor a természetgyógyász azt mondta, itassanak
vele vizet és minden rendben lesz. A
bioenergetikus azonban vallomásában
elmondta, ekkor többször mondta,
hogy hívjanak azonnal mentőt, de
hiába. Csak akkor hívtak mentőt,
amikor a másfél éves gyermek már
nem mutatott életjelet.

A megye rendvédelmi és mentésügyi szervezeteinek első
számú vezetői voltak a vendégei
a Fehérvár Televízió Köztér című
műsorának. Varga Péter rendőr
ezredes, Magosi Lajos tűzoltó
ezredes és Pápai Imre vezető
mentőtiszt egyetértettek abban,
mekkora jelentősége van a szervezetek közötti együttműködésnek.
Számos példa bizonyítja, hogy
a közterületen dolgozó egyenruhások kollégaként tekintenek a
másikra, attól függetlenül, melyik
szervezet tagjai. A rendőrök,
a tűzoltók és a mentők szinte
naponta találkoznak egymással
és segítik a másik munkáját
például a baleseti helyszíneken. A
tűzoltók segítsége nélkül gyakran
nem tudják ellátni a mentők a sérültet, hiszen nekik vannak olyan
felszereléseik, amelyekkel ki lehet
vágni a sebesültet a roncsok közül, de van légzőkészülékük vagy
reflektorjuk is. A rendőrök pedig
kényes és veszélyes szituációkban
állnak a mentők mellé, sokszor
ugyanis olyan helyre kapnak
riasztást, ahol nem látják őket
szívesen, és életmentés közben a
testi épségük is veszélybe kerül.

Biztonságos szórakozóhelyek
Helyszíni intézkedés nélkül végződött a fehérvári szórakozóhelyek ellenőrzése. A Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
rendőrséggel együttműködésben
az új tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseinek betartását vizsgálta. A szakemberek a kiürítési és a
menekülési útvonalra vonatkozó
előírások, valamint a megengedett befogadóképesség betartását
vizsgálták. A március 5-én életbe
lépett kormányrendelet szerint a
megengedett befogadóképesség
tizenöt százalékot meghaladó
túllépése esetén a hatóság az
üzemeltetést azonnal megtilthatja, az üzletet bezárathatja, illetve
százezer forinttól hárommillió forintig terjedő tűzvédelmi bírságot
szabhat ki.
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„Igyunk egy pohár vizet a veséink egészségére!”
Látrányi Viktória

A víz elengedhetetlen az élethez.
Szervezetünk egészséges működéséhez is gondoskodni kell a megfelelő folyadékbevitelről. Ez a vérképzéstől kezdve az anyagcseréig
számos életfunkcióhoz szükséges.
Ki gondolná, hogy már három százalékos folyadékhiánynál csökkennek az anyagcsere-folyamatok? Tíz
százalék esetében pedig veséink
működése is súlyosan károsodhat,
s kóros anyagcseretermékek halmozódhatnak fel vérünkben.
„Fontos felhívni a figyelmet arra,
hogy az időben felismert vesebetegség kezelhető, progressziója lassítható. Ebben kérjük háziorvosunk
segítségét, aki egy vérvétel valamint
egy vizeletvizsgálat kiértékelésével
ellenőrizheti, hogy a vesék milyen
hatásfokkal választják ki a méreganyagokat.” – mondta el Dr. Zakar
Gábor orvosigazgató. A szakember
azt is kiemelte, hogy ma már a

Fotő: Simon Erika archív

Minden év március második csütörtökén,
a vese világnapja alkalmából világszerte a
veseelégtelenségre, a betegség megelőzésére
és időben történő felismerésére hívják fel a
figyelmet. Idén a kiemelt téma a megfelelő
mennyiségű és minőségű vízfogyasztás. A világnap eseménysorozatához a székesfehérvári
Dialízisközpont idén is csatlakozott.

Dr. Zakar Gábor a művesekezelés kapcsán elmondta: a beteg kezelése négy órán keresztül zajlik

krónikus vesebetegséggel hosszú
távon együtt lehet élni. Az életben tartó dialíziskezelés minden
érintett beteg számára elérhető.

Emlékezés Czinkotszky Jenő főorvosra
Cseh József orvos

Amikor 1980-ban megismertem őt,
egy igazi „békebeli”, talpig úriemberrel találkoztam, a szó két világháború
közötti, polgári értelmében. A megjelenése, stílusa tiszteletet parancsolt,
ugyanakkor végtelenül kellemes
volt a személyisége. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy tanítómesteremnek
tekinthetem.
1961-től dolgozott a Fejér Megyei
Szent György Kórházban. Az Onkológiai Gondozó vezetését vette át
abban a korban, amikor még nagyon
keveset tudtunk a rosszindulatú
daganatok oki tényezőiről. A korai diagnózisban azonban egyes daganatok
esetén adottak voltak a feltételek.
Ilyen volt a méhnyakrák. A cytológia,
a kolposzkópia segítségével még
gyógyítható, rákelőző állapotban fel
lehetett ismerni ezt a daganattípust.
Czinkotszky főorvos pedig ennek
„nagymestere” volt. Ebben az időben
született meg az onkológia, mint
tudományág, az ilyen irányban elkötelezett szülész-nőgyógyászoknak
köszönhetően.
Czinkotszky főorvos országos hírű
mintaonkológiai gondozót hozott
létre. Számos lelkes kolléga hozzá
járt továbbképzésre. Nagy érdeme,
hogy hirdette: a betegek kivizsgálásánál és gyógyításánál nélkülözhetetlen
az onkológiai szemlélet, az onkológiai éberség. Ezért semmiképpen
nem akarta elhagyni a betegágy
közelségét. A beteg kivizsgálása
kapcsán a betegágy melletti onkológiai konzíliumot tartotta fontosnak,
amely nagyban segítette a daganatos

megbetegedés felismerését. Amikor a városba tervezték áthelyezni
az Onkológiai Gondozót, inkább
vállalta annak méltatlan elhelyezését
a kórház területén, mert tudta, csak
így biztosíthatja a betegeknek és
az orvoskollégáknak a mindennapi
onkológiai szaktanácsadást.
Megszervezte a többszakmás
konzíliumot, ami heti gyakorisággal
ülésezett. Ezen sebész, patológus,
radiológus, belgyógyász vett részt az
onkológuson kívül. Ezt ma ONKOTEAM-nek hívjuk.
Bábáskodott a kórház első onkológiai
fekvőbetegrészlegének kialakításánál, amely a volt sebészeti tömb, a
jelenlegi gyerekosztály helyén működött tizenhat ággyal. Ott radiológus
főorvos adta a kemoterápiás kezeléseket az emlődaganatos betegeknek.
Az a nagy tapasztalatú, onkológiai
szemlélettel megáldott radiológus, aki egyben az emlődaganatok
röntgen-rácsbesugárzását is végezte.
Tehát az onkológia hőskorában volt
Székesfehérváron sugárterápia. Ennek megszervezésében is tevőlegesen
részt vett Czinkotszky főorvos úr.
1993-ban vonult nyugállományba.
Mint tanítványa vettem át tőle az
Onkológiai Gondozó vezetését.
Czinkotszky főorvos azonban még
hosszú éveken át visszajárt szeretett
munkahelyére, ahol a szervezés
gondjaitól megszabadulva békében
foglalkozhatott betegeivel. Szerették őt. Őszinte és határozott volt
hozzájuk, azonban reményt mindig
adott a súlyos betegeknek. Most mi
búcsúzunk tőle. Hálával gondolunk
rá. Nyugodjon békében!

A dialízisszolgáltatók minőségi
művese-szolgáltatást nyújtanak a
beteg életminőségének megtartása
mellett, amely lehetővé teszi azt,

hogy az alkalmas betegek veseátültetésben részesülhessenek.
Kevesen tudják, de ma Magyarországon minden tizedik embert
érint valamilyen fokú veseműködési zavar. Országszerte pedig több
mint hétezer beteg szorul rendszeres művesekezelésre. A vesebetegség, elégtelen veseműködés jele
lehet többek között az aránytalan
folyadékbevitel okozta „vizesedés”
is. Az idei világnapi programokhoz
a székesfehérvári Dialízisközpont
is csatlakozik. Március 19-én egy
szakmai és felvilágosító napot
tartanak. A programon dializált, transzplantált és gondozott
betegek valamint hozzátartozóik
számára lesznek ismeretterjesztő
előadások. Emellett szívesen látnak minden téma iránt érdeklődőt
a központban, 10 és 13 óra között.

A vesék károsodása következében
a vizelettel ürített anyagok men�nyisége csökken, és a méreganyagok
felhalmozódnak a szervezetben. Ezt
az állapotot gyakran fáradékonyság,
étvágytalanság, sápadtság, émelygés és bőrviszketés tünetei kísérik,
melyek sokszor már csak előrehaladott
állapotban okoznak panaszokat a
betegnek.

Sikeres volt a Család- és Nővédelmi
Központ akciója
Sok hölgy vett részt a szűrővizsgálaton

Látrányi Viktória
Ismét Nyílt Nőgyógyászati Szűrőnapra
várták a fehérvári hölgyeket Székesfehérvár
Önkormányzatának szervezésében a Család és
Nővédelmi Központba. A helyszínen ingyenes
vércukor-, koleszterin és vérnyomásmérésre is
lehetőség volt. A hölgyek korlátozott számban
hasiultrahang-diagnosztikai szűrésen és
csontsűrűségmérésen is részt vehettek.

A nőgyógyászati szűrőnapon a vizsgálatokat a Család- és Nővédelmi
Központ nőgyógyász szakorvosai,
Dr. Auth András, Dr. Gyuranecz

Miklós és Dr. Vas Aleftyina végezték el, a Humán Szolgáltató Intézet
pedig a hagyományok szerint
további szűréseket biztosított ezen
a napon. A szombati szűrőnapon
mintegy 160 nő vett részt. Érdekesség, hogy a Várkörút felújítása
közben is folyamatosan működik
a Család- és Nővédelmi Központ,
amelyet minden hétköznap felkereshetnek a páciensek. Az erősebbik nemre is gondoltak a szervezők. Az önkormányzat ugyanis
hamarosan a férfiak számára hirdet
szűrőnapot.

Rossz a memóriád? Nem baj!
Márciusban elfelejtheted
a magas árakat!
Vásárolj memóriahabos
matracot most

25%

kedvezménnyel!
Az akció 2015. március 2-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Orvosportré – Dr. Hagymásy László

Leffelholcz Marietta

Mindig is orvos szeretett volna lenni?
Érettségi előtt döntöttem el, hogy orvosként szeretnék dolgozni. Úgy éreztem, nem betegként
akarom leélni az életem, hanem a gyógyítás a fő
célom. Megtapasztaltam, milyen, amikor a betegek ki vannak szolgáltatva az egészségüggyel
szemben, és olyan ellátást szerettem volna biztosítani számukra, ahol ez mind kevésbé fordul
elő. Mindig is arra törekedtem a munkám során,
hogy már-már partneri, egyenrangú kapcsolat
alakuljon ki a beteg és az orvos között.
Az egyik legcsodálatosabb, ámde legnehezebb területét választotta e hivatásnak.
Egyetemi tanulmányaim során éreztem azt, hogy
a szülészet az egyik legváltozatosabb pálya,
hiszen azon belül van sebészet, vannak benne
belgyógyászati kérdések, ezért választottam
ezt a területet. És hát ez volt a legnehezebben
elérhető számomra akkoriban, de mindig az
vezérelt, hogy a legnagyobb kihívást válasszam.
Pályám során láttam sok szépet és jót – persze
van árnyoldala is mindennapjainknak. De nem
szabad azonosulni a helyzettel, mert akkor felőröl bennünket. Valamilyen szinten kívülállónak
kell maradni, bár szükség van az empátiára.
Mire a legbüszkébb?
A szülészet a nyolcvanas évek végéig dehumanizált, elgépiesített volt. Négy-öt szülőágy volt
egy helyiségben, az apukák nem mehettek be,

Fotó: Kiss László

Február elsején volt tizennégy éve, hogy a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktatókórház Szülészeti és Nőgyógyászati
Osztályának vezetője lett Dr. Hagymásy László Ph.D.

A családközpontú szülészet egyik hazai megteremtője
Dr. Hagymásy László

a szülő nők nem kelhettek fel az ágyból, az
újszülöttet ritkán láthatták. Aztán a nyolcvanas
évek közepén begyűrűzött egy másféle szemlélet.
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Magyarországon is létrejött egy team, melynek én
is tagja voltam. A cél az volt, hogy kidolgozzuk és
megvalósítsuk a természetes szülészeti gyakorlatot. Szülészorvosok, szülésznők, gyermekgyógyászok, gyógytornászok és pszichológusok dolgoztak együtt közösen. 1990-ben Hollandiában részt
vettem egy világkongresszuson. Ott ismertem
meg otthon szülések alkalmával a szülőszék
alkalmazását. Magyarországon ennek alapján
dolgoztam ki a kórházi körülmények közötti vertikális szülés módszerét. Ennek megvalósításáért
sokat harcoltam, de végül a szakmai kollégium
támogatását is megkaptam. Büszke vagyok arra
is, hogy megvalósítottuk Székesfehérváron a
szülésre felkészítő programunkat, megnyitottuk
a szülőszobákat, az apukák bent lehetnek életük
egyik legmeghatóbb pillanatában párjuk mellett.
Az anyukák úgy mehetnek haza gyermekükkel,
hogy jól ismerik egymást. Ezzel lehet kivédeni
az elsőszülött-szindrómát. Minden családban az
első gyermek szófogadó, példamutató, a másodszülött vagányabb, tehetségesebb. Az emberek
azt hiszik, hogy ez genetika. Pedig nem. A régi,
dehumanizált rendszerben ugyanis könyvekből próbálták a gyermeknevelést megtanulni, a
gyermek megismerésében szüleik, nagyszüleik
ismereteire támaszkodva. Feszült környezetben,
aggódva nevelték fel az első gyermeket. A másodiknál azonban már bátrabbak voltak. A természetes szülészeti gyakorlat bevezetésével mindez
megszűnt, ugyanis a szülő nők párjukkal együtt
lehetnek a szülés alatt, a szülést követően pedig
az első, úgynevezett aranyórában az újszülöttet az
édesanyjával hagyjuk. Ez mindkettejük későbbi
életére pozitívan kihat.
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A megoldás kulcsa az önismeret
Rajtunk múlik, hogy belesüppedünk az önsajnálatba vagy rátalálunk örömeinkre

Ami nem látszik, az nincs is? A legújabb
kutatások bizonyítják, hogy nagyon sok testi
megbetegedés lelki okokra vezethető vissza.
A stressz, a szorongás, a negatív életszemlélet megnehezítik a mindennapokat. Tudjuk,
hogy károsan hatnak ránk, de vajon hogyan
juthatunk odáig, hogy hagyjuk begyűrűzni az
életünkbe a lélek lassú mérgeit? Mi okozza
mindezt?

Szigeti Kata ma már önismeret-fejlesztő tanárként, tanácsadóként
dolgozik. Valaha ő is útkereső volt,
aki nem nyugodott bele a nehéz
helyzetébe. Mára megtalálta a
helyét a világban, s most azoknak
segít, akik szeretnének tenni azért,
hogy jobban érezzék magukat.
Mit jelent számodra segíteni másokon?
Az élet a legnagyobb ajándék, amit
ember kaphat ezen a Földön, ezért
van felelősségünk abban, hogy
melyik utat járjuk: igyekszünk
meglelni az örömöket és a boldogságot vagy belesüppedünk az önsajnálatba. Önismeret nélkül azonban
csak az önsajnálat irányába van
esélyünk elindulni, míg ha kellően
nyitottak vagyunk önmagunkra
és a bennünk zajló folyamatokra,
akkor van esélyünk megérkezni a
saját életünkbe. Ezért köteleztem el
magam az önismeret terjesztése és
a segítés mellett.
Véleményem szerint az emberek
sokkal könnyebben megoldhatnák
a saját és a családi problémáikat,
sőt, a mentális betegségektől is
jobban megkímélhetnék magukat akkor, ha nyitottak lennének
az önismeretre, az önmagukban
sokszor tudat alatt zajló folyamatok
felismerésére és a változtatásra.
Mindenki képes ugyanis arra, hogy
lelkileg fejlődjön, mentálisan pozitív irányba változzon.
A segítő hivatás számomra azt az
örömet jelenti, amikor a hozzám
fordulók megkönnyebbülnek,
letesznek egy terhet, egy érzelmi

Fotó: Kiss László

Lehet a háttérben párkapcsolati
nehézség, önismeret hiánya, rossz
családi minta, tartós szerepkonfliktus és még folytathatnánk a sort.
Mit tehet az, aki szeretné megállítani a benne kialakult negatív spirált,
illetve fenntartani sőt fejleszteni a
könnyű élet érzését, a lelki egészséget? A testedzés, a sport az izomzat
megerősödéséhez vezet, ezt elhis�szük, hiszen látjuk. A lélek, a psziché megerősítése hasonlóképen
működik: egyfajta rendszeres lelki
gyakorlásra van szükség. Ma még
sajnos általános az a nézet, hogy a
pszichológus felkeresése egyben a
lélek megbetegedésének beismerése. Pedig ahogy a test edzésének
is sokféle formája létezik, úgy a
bennünk zajló pszichés folyamatok
is többféle szinten és formában
edzhetők, fejleszthetők. Székesfehérváron is sokféle lehetőség van a
lelki megerősödésre, felfrissülésre.
A most induló sorozat egy-egy
portrén keresztül mutatja be a lelki
egészség fejlesztésének lehetőségeit.

Kata szerint mindenki képes arra, hogy lelkileg fejlődjön. Neki sikerült, és most mindent megtesz azért, hogy segíthessen másoknak.

súlyt, és úgy mennek tovább az
életükben, hogy felismerik a problémájukat és rátalálnak a megoldásra.
A segítő folyamatban számomra
az is szép, hogy a pozitív irányú
változást mindig a vendég generálja, én csak eszközt nyújtok ehhez
a folyamathoz. A legnagyobb öröm
az, amikor valaki újra ráébred saját
erejére és ezzel a lendülettel indul
tovább, hogy kiaknázza az életében
szunnyadó további örömforrásokat.
Gyermekként milyen felnőttnek láttad
magad?
Kislányként határozott elképzelésem volt arról, hogy majd híres
koreográfus vagy divattervező
leszek, hiszen hétévesen táncoltam
és tizenegy éves koromtól varrtam
és ruhákat terveztem. Mégis eleinte
más irányba indultam el, és mint
ahogyan az életben is, a hivatások
területén is kerestem a helyem.
Eleinte újságírással, televíziózással
foglalkoztam, később tánctanárként dolgoztam, vezettem táncstúdiót, emellett rendezvényeket is

szerveztem. Bár látszólag különböző területekről van szó, mindegyik
tevékenységben ott a közös vonás:
emberekkel foglalkozni és megmutatni azt, amit fontosnak tartok
elmondani az életről.
Csak akkor fordultam az önismeret
irányába, amikor már jó ideje nem
éreztem jól magam a bőrömben.
Egy tipikusan a szétesés szélére sodródott családból, érzelmi
viharok tengeréből indultam, egy
nagyon nehéz sorsú családtaggal
a „puttonyomban”. Törvényszerű
volt, hogy felnőttként csak ugyanolyan „zavaros” szituációkat voltam
képes megteremteni az életemben,
mint amiből jöttem. Igaz ez a
párkapcsolatokra, hivatáskeresésre,
anyagiakra és így tovább. Először
azt igyekeztem megfejteni, hogy
miért hozok létre magam körül
sorra ugyanolyan szituációkat,
amelyekben nem érzem jól magam,
és ennek kapcsán kezdtem el tudatosan foglalkozni a saját mozgatórugóimmal, amiben persze nem
kerülhettem meg a hozott mintáim-

mal való szembenézést sem. Majd
az önismereti munkának köszönhetően kezdett tisztulni a kép, és
kis lépésekben, de tudtam úgy
változtatni, hogy végre örömteli
szituációkat teremthessek magam
köré a régi ismétlődések helyett.
Persze ez a folyamat sok könnyel
is járt, de megérte. Ma már hálával
gondolok minden olyan életeseményre, amit korábban krízisként
éltem meg, hiszen általuk lehettem
az, aki vagyok.
Miközben saját magamon segítettem, egyre mélyebbre ástam
magam különböző önismereti
módszerekbe, tanultam, képzésekre jártam, és a saját életutamon
keresztül bepillantást nyertem az
emberi személyiség olyan pozitív
forrásaiba is, amelyeket másként
nem tapasztalhattam volna meg.
S mivel az motivál, hogy továbbadjam mindazt, amiből mások is
meríthetnek, így egyértelmű volt,
hogy egy olyan hivatásnál kötök ki,
amely lehetőséget ad másoknak is
az élet teljességének megélésére. A
mai napig képzem magam, jelenleg
családterapeuta-képzésen veszek
részt, de emellett tanulom a kineziológiát is.
Milyen területek felé fordul most a
figyelmed?
Jelenleg önismeretet mélyítő foglalkozásokat, önbizalom növeléséről
szóló tréningeket tartok. Ezek
elérhetők akár az internet segítségével is, a Léleksziget elnevezésű
honlapomon. Egy saját internetes
felmérés szerint a legtöbb olvasóm
a párkapcsolatával elégedetlen,
ezért most inkább ezzel a témával
foglalkozom többet, erről tartok
kurzusokat, tréningeket.
Van egy sor olyan párkapcsolati
mozgatórugó ugyanis, amelyeknek
ha tudatában lennének az emberek, akkor nem éreznék úgy, hogy
vakon tapogatóznak a témában.
Ilyen például az is, miszerint a párkapcsolatok alakulásában közrejátszanak az eredeti családból hozott
gondolkodásmód- és viselkedésminták is, és bizony vannak köztük
olyanok, amelyek negatívan befolyásolják a párkapcsolatot anélkül,
hogy a felek mindennek tudatában
lennének. Az sem mindegy, hogy
a párkapcsolat éppen melyik fázisban tart, és a kapcsolaton belül
a felek hol tartanak egymáshoz
képest. A mélyebb önismeret a
párkapcsolati kiszolgáltatottságtól
is megmenthet, és rávezethet egy
olyan útra, ahol a partnerrel egyenrangú társakként tudnak egymással
elköteleződni.
A kulcs tehát az én meglátásom
szerint az önismeret és az önmagunkra való nyitottság. Ezek
teszik lehetővé, hogy az életünkben változtatni tudjunk, és hogy
észrevegyük a saját örömeinket. A
saját élettörténetünk mutatja meg
ugyanis, hogy hol vannak az örömforráscsíráink. Ha eddig valaki nem
találta, akkor érdemes mielőbb
elindulni, és más szemszögből is
ránézni a dolgokra!

közéleti hetilap
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KÉRDŐÍV

lakossági igényfelmérés a használt étolaj
és az elektronikai hulladék gyűjtésének további bővítéséhez
1)

Tudta-e, hogy a használt étolaj súlyosan szennyezi a környezetet?
igen
nem

2)

Fontosnak tartja-e a használt étolaj gyűjtését?
igen
nem

3)

Gyűjti-e jelenleg az otthonában keletkező használt étolaját?
igen
nem

4)

Milyen módon válik meg használt étolajától?

7)

…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………...........................................................
………………………………………………...........................................................
5)

Szükségesnek tartja-e a használt étolaj leadására szolgáló állandó gyűjtőpontok
bővítését a városban?
igen
nem

6)

Milyen típusú gyűjtőponton tudná leadni használt étolaját?
a) lakókörnyezetemhez közeli ideiglenes gyűjtőponton előre meghirdetett
akciónap során
b) állandó gyűjtőponton a közelemben lévő közintézményben (iskola, óvoda,
más közintézmény)
c) a városban tartott nagyobb rendezvény alkalmával erre kialakított gyűjtőponton

Az elektronikai hulladékát milyen módon adja át hulladékkezelőnek?
a) nagyobb áruházaknál adom le, ahol kötelesek azt visszavenni
b) a Depónia Kft. telephelyén (Palotai út, Csala)
c) az éves lomtalanítás során
d) egyéb módon, mégpedig: ....................................................................
..............................................................................................................
8) Milyen jellegű hulladékgyűjtésre lenne igénye?
a) elektronikai hulladék
b) használt étolaj
c) mindegyik
d) egyik sem
9) Milyen gyakorisággal venné igénybe a szervezett hulladékgyűjtést (étolaj és/
vagy elektronikai)?
a) 3 havonta
b) 6 havonta
c) évente
d) nem venném igénybe
10) Kérem, nevezze meg a városrészt, amelyben lakik:
…………………………………………………………………………………………………..
11) Egyéb megjegyzés, észrevétel:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda
Visszaküldési címek: e-mail-ben: fehervarikornyezetvedelem@gmail.com
üzenetben: www.facebook.com/szekesfehervarikornyezetvedelem
személyesen: a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1-2. szám alatti portáin

A Fehérvár Televízió műsora 2015. március 14-től március 20-ig
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A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Németh
00:00 Képes hírek – benne
Zoltán. Vendég:
minden egész órakor
Halm Rolland
a Híradó ismétlése
18:30 A Fehérvár TV
07:00 Jó estét, Fehérvár!
archívumából
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
07:2 Képes hírek – benne
19:20
Kéklámpások
minden egész órakor
19:50 Trópusi hőség – Élve
a Híradó ismétlése
eltemetve – am.
10:00 Jó estét, Fehérvár!
sorozat (12)
– ismétlés
20:50
MTK – Videoton
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
labdarúgó-mérkőzés
10:55 Fehérvári beszélgetések
közvetítése felvételről
– ismétlés
22:30
FehérVászon –
Műsorvezető: Németh
filmes magazin
Zoltán. Vendég:
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Matók János
23:20
Képes hírek
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
2015. 3. 15. VASárnAp
Műsorvezető: Somos
Zoltán. Vendég:
00:00
Képes hírek – benne
Horváth Hella
minden egész órakor
11:45 Paletta – ismétlés
a Híradó ismétlése
12:15 Fehérvári beszélgetések
07:00
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Csutiné 07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
Schleer Erzsébet
a Híradó ismétlése
12:40 Jó estét, Fehérvár!
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Műsorvezető: Somos
Zoltán. Vendég:
Zoltán. Vendég:
Halm
Rolland
Tamás Márk
10:45 Együtt – ismétlés
14:05 Napi színes – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
14:10 Kincsesláda – ismétlés
– ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Németh
– ismétlés
Zoltán. Vendég:
Műsorvezető: Schéda
Matók
János
Szilvia. Vendég:
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Vastag Csaba
12:1 Fehérvári beszélgetések
15:05 Napi színes – ismétlés
– ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
15:30 Alba Liga kispályás
Viktória. Vendég: Csutiné
labdarúgó-mérkőzés
Schleer Erzsébet
közvetítése felvételről
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
16:30 Balatoni utazás –
13:00 Köztér – ismétlés
ismeretterjesztő
13:35 A Fehérvár TV
film 18. rész
archívumából
17:00 A Fehérvár TV
14:00 Napi színes – ismétlés
archívumából

2015. 3. 14. SZOMBAT

14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Vastag Csaba
15:05 ARKSE – Balatonfüred
U23 kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:15 Alba Fehérvár - Szeged
kosárlabda-mérkőzés
közvetításe felvételről
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Schéda Szilvia
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Március 15. 2015
Összefoglaló a nap
székesfehérvári ünnepi
eseményeiről
21:20 Nyergestető 1849
– dok. film
21:45 Fehérvár KC –
Mosonmagyaróvár
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
23:05 A hét hírei
23:25 Képes hírek

16:30 Fehérvári beszélgetések –
ismétlés.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Schéda Szilvia
17:00 Kéklámpások - ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Paczur Ferenc
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Bass show 1. rész
Vörös Tamás
dzsesszzenész 55.
születésnapi koncertje
basszusgitáros
vendégekkel.
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 3. 17. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
2015. 3. 16. Hétfő
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
A hét hírei ismétlése
minden egész órakor
07:00 A hét hírei – ismétlés
a Híradó ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
10:45 Agrárinfó – ismétlés
A hét hírei ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
10:00 A hét hírei – ismétlés
archívumából
10:20 Köztér – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
10:45 Kéklámpások - ismétlés
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV archívumából
a Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne
16:30
Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
– ismétlés
A hét hírei ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos.
15:10 Fehérvár KC –
Vendég: Paczur Ferenc
Mosonmagyaróvár
17:00 Agrárinfó – ismétlés
kézilabda-mérkőzés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
közvetítése felvételről

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szemánszki Renáta
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV 19 –
Vienna Capitals
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

2015. 3. 19. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
a Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
Jó estét, Fehérvár!
archívumából
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
Paletta – ismétlés
minden egész órakor
A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető: Vakler Lajos.
a Híradó ismétlése
Vendég: Szilády Dezső
Fehérvári beszélgetések
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
17:50 Napi színes
Viktória. Vendég:
18:00 Hírek
Szemánszki Renáta
18:05 Fehérvári beszélgetések
Paletta – ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Esti mérleg – ismétlés
Vendég: Vastag Tamás
Napi színes
18:30 A Fehérvár TV archívumából
Hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos. 19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
Vendég: Szilády Dezső

2015. 3. 18. SZerdA
00:00

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Vidi TV - sportmagazin
20:35 Bass show 2. rész
Vörös Tamás
dzsesszzenész 55.
születésnapi koncertje
basszusgitáros
vendégekkel.
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

20:20 DVSC – Videoton
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 3. 20. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Vastag Tamás
17:00 Együtt - ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Somos
Zoltán. Vendég: Tóth Balázs
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 Falco – TLI Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Tikverőzés 2015
Rövid összeállítás a
mohai tikverőzésről
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 15. 21:20 Nyergestető 1849 – dokumentumfilm

FehérVár
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Kultúra

Figyelem, felvétel indul!

2015. március 12.

Hamarosan kezdődik tehetséggondozó programunk

Látrányi Viktória

Fotó: Simon Erika

Hat évvel ezelőtt kollégáink már javában
készülődtek az első Fehérvári Versünnepre. Az
eseményt életre hívó Fehérvár Médiacentrum
szerkesztőségében dolgozók talán csak remélték, hogy ilyen nagy sikere lesz a tehetséggondozó programnak. Hosszas készülődés előzi meg
évről-évre a versenyt, a helyszín bejárástól
kezdve a világításon, hangosításon át egészen
a kamerák és a berendezések elhelyezéséig.
Aztán felgyúlhatnak a fények, s a versünnep
színpadán életre kelnek a produkciók.

A rendszeres résztvevők, a közönség soraiban ülők számára ma már
természetes, hogy elhangzik az
adásrendező utasítása: figyelem,
felvétel indul! Majd a műsorvezetők
köszöntik a versenyzőket, a zsűrit
és természetesen az érdeklődőket.
A kamerák, mikrofonok és fények
különleges világától azonban
hamar elrugaszkodik a hallgatóság,
hiszen a Szent István Művelődési
Házba sajátos hangulatot, egyedi
világot hoz minden egyes versmondó. A lámpaláz, az izgalom

Az V. Fehérvári Versünnep döntőseinek első találkozása a mentorokkal. A Vörösmarty Színház
művészei idén is segítik majd a diákok felkészülését.

A Fehérvár Televízió operatőrei, Burján Zsigmond és Halász István a helyszínen sem tétlenkednek, a kamerák mögött a produkció képi világán dolgoznak

elmúlását követően pedig hamar
egymásra találnak a fiatalok, s jó
hangulatban telik a várakozás.
Együtt izgulnak egymásért, s a
pihenőszoba az idő múlásával megtelik könnyedséggel, vidámsággal.
Reményeink szerint idén is sokan
osztozhatunk ezekben a meghatározó pillanatokban!
A VI. Fehérvári Versünnepről
folyamatosan beszámol a Fehérvár

Médiacentrum minden felülete.
Rendszeresen olvashatnak a programról a Fehérvár magazinban,
visszakereshetik képgalériáinkat
már most is online felületünkön.
A legfrissebb hírekről beszámol a
Vörösmarty Rádió is. A Fehérvár
Televízió pedig a korábbi évek
hagyományához hűen felvételről
közvetíti az elődöntőt és a döntőt
is.

Kedves Fiatalok!
A Fehérvár Médiacentrum a Székesfehérvári Egyházmegyével, Székesfehérvár önkormányzatával, a Szent István Művelődési
Házzal és a Vörösmarty Színházzal együttműködve ismét Fehérvári Versünnepet szervez.
Az immáron hatodszor megrendezésre kerülő megmérettetésre 2015. március 13-ig jelentkezhetnek a diákok, két verssel. A
verseny két fordulóból, a válogatókból és a döntőből áll. A válogatókra a jelentkezők számától függően 2015. március 21-én és
28-án, a döntőre április 12-én kerül sor.
A versenyre olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezhetnek, akik
- székesfehérvári középfokú oktatási intézmény tanulói a 2014/15-ös tanévben,
- vagy a Székesfehérvári Egyházmegye valamely egyházi középfokú oktatási intézményében tanulnak a 2014/15-ös tanévben,
- vagy más település középfokú oktatási intézményének tanulói, de székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkeznek.
A VI. Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke ezúttal is Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész. A zsűri
tagjai: Závodszky Noémi színművész, a Vörösmarty Színház tagja, Varga Sándor újságíró, Bobory Zoltán költő valamint a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében Tornyai Gábor plébános.
A részvétel részletes feltételeit, a jelentkezéshez szükséges űrlapokat valamint a versennyel kapcsolatos legfontosabb információkat a www.versunnep.hu honlapon lehet megtalálni.
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Jogerősen felmentve – Hóman Bálint nem bűnös
Nagy Zoltán Péter
Múlt héten pénteken bűncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint néhai kultuszminisztert a háborús bűntett vádja alól a Fővárosi
Törvényszék.

Hóman Bálintot 1946-ban a népbíróság életfogytig tartó fegyházra
ítélte, mert álláspontja szerint
háborús bűntettet követett el
azzal, hogy 1941-ben kormánytagként megszavazta Magyarország
Szovjetunió elleni hadba lépését.
Hóman Bálintot testes emberként
zárták rács mögé, majd a súlyos
cukorbeteg hatvan kilósan hunyt el
börtönében 1951-ben.
A hozzátartozók évtizedeken
át többször kezdeményezték a
perújítást – sikertelenül – míg
2012-ben a Fővárosi Törvényszék
ismét elővette az 1946-os ügyiratot.
Az elhúzódó vizsgálatok, részletes
elemzések után Hóman Bálint
ügyében 2015-ös februári perbeszédében az ügyész és a védő egyaránt
felmentést indítványozott a bíróság
részére. A bíróság 2015. március
6-án, 69 esztendővel elítélése után
felmentette Hóman Bálintot.
Kassát 1941. június 26-án súlyos
bombatámadás érte. Az első jelentések alapján a felségjelzés nélküli
bombázók támadását követően
két darab 105 kilogrammos szovjet
légibombát találtak a tűzszerészek, melyek nem robbantak fel.
Ezt követően a Magyar Kormány
kényszerválaszt adott, hadat üzent
a Szovjetuniónak.
A kassai bombázás indítékai a
mai napig nem tisztázódtak. A
szovjet támadásnak ellentmondott
az, hogy három nappal korábban,
június 22-én indította Barbarossa hadműveletét Németország,
és megtámadta a Szovjetuniót.
Ekkor a szovjet külügyi népbiztos,
Vjacseszlav Mihajlovics Molotov
tájékoztatta a moszkvai magyar
nagykövetet a német támadásról, és
kifejtette, a Szovjetuniónak nincs
semmilyen követelése Magyarországgal szemben. A kassai bombázás másik indítékának feltételezése
a román provokáció, hiszem akkor
Románia Németország oldalán
már háborút indított a Szovjetunió ellen, és területi követelései
voltak Magyarországgal szemben,
a bécsi döntéseket követően. De
Kassa bombázásával kapcsolatosan
felmerült a német, jugoszláv vagy
cseh provokáció is, hiszen ezek
az országok kívánhatták igazán
Magyarország háborúba való
belépését a szovjetek ellen. Katonai
szakemberek, történészek hetvennégy esztendős kutatás után is
csak feltételezik, hogy az igazságot
a legjobban a szovjet légicsapás
fedi, de valószínűleg egy tévedésen
alapuló támadás történt. Az akkori
magyar vezetésnek ilyen hiányos
ismeretek mellett kellett azonnal
döntenie. Tudjuk, hogy Magyarország minden eszközt megragadott
arra, hogy a háborúból kimaradjon.
Teleki Pál miniszterelnök a kassai
támadás előtt két hónappal, április
3-án nagy valószínűséggel végzett

Hóman Bálint 1885. december 29-én született Budapesten, és 1951. június 2-án halt meg a
váci fegyházban

magával, mert nem akarta átadni
Németországnak a jugoszlávok
elleni hadműveletre a magyar területeket. Horthy Miklós kormányzó
a politikai eszköztárát kimerítve
próbálta távol tartani nemzetét a
világégéstől. De 1941. június 26-án
dönteni kellett, hiszen egy magyar
várost ért súlyos bombatámadás.
A Bárdossy-kormánynak egy napja
sem volt a döntés meghozatalára.
A hadba lépés szándékát írta alá
kormánytagként Hóman Bálint
is. Csak ezen döntése miatt ítélte
életfogytig tartó fegyházra a népbíróság 1946-ban, ugyanis a többi vád
Hóman Bálint ellen nem állt meg.
A háború során Hóman kitartott
a németek oldalán. Két nagy nép,
a szláv és a német között kellett
választania. Történészként Szent
István munkáját tanulmányozta a
legtöbbet, ezért királyunk választását hozta példaként, aki a nyugat
mellett kardoskodott. Így erősödött
meg Hóman Bálintban a német
szövetség gondolata, amit a háború
során a szovjetek csak megerősítettek benne, hiszen észt és litván
kollégáit az oroszok Szibériába
hurcolták.
Hóman Bálint történész, egyetemi
tanár volt, 1929-től az Akadémia
rendes tagja. A Hóman-Szekfűként
emlegetett akkori reprezentatív
magyar történelmi összefoglaló
társszerzője. Klebelsberg Kunót
követve 1932 és 1942 között kisebb
megszakítással vallás- és közoktatásügyi miniszter, továbbá Székesfehérvár parlamenti képviselője
volt.
Méltatlanul kevesen tudják, hogy
még a mai közoktatás is azokon az

alapokon áll, amiket a két világégés
között Hóman Bálint fektetett le.
Kapukat nyitott meg a szegénysorban élő közép- és alsó rétegnek,
amiről azok álmodni sem mertek
volna. Minisztersége idején épült ki
az egységes középiskolai rendszer
és a tanfelügyelő-hálózat, s ekkor
rakták le a nyolcosztályos iskola
alapjait. Munkája során folyamatosan segítette a szegénysorban
élő tehetségeket, ösztöndíjakkal
támogatta őket középiskolákban,
egyetemeken. Kollégiumok alapjait,
szellemiségét fektette le, amik mintaként szolgáltak még a háborút
követő népi kollégiumokban is.
Bizottságot állított fel, amelynek
feladata a tehetségek felkutatása,
gondozása volt. A két háború között Hóman Bálint személye határozta meg a magyar kultúrpolitikát.
Százezrek lehettek haszonélvezői
annak a közoktatási rendszernek,
amit ő dolgozott ki, akik a századelőn kialakult világválság miatt
szenvedtek.
A főleg politikusként ismert
Hóman Bálint eredendően történészként dolgozott. A magyarok
őstörténete, vándorlásai és elhelyezkedései a Földön és a székelyek
eredete tartozott történeti kutatásai
kedvencei közé. De mérföldkövet tett le a Magyar pénztörténet
1000–1325 című tanulmányával,
miközben műveivel és gondolataival alapvetően befolyásolta több
nemzedék történelemszemléletét.
„Hóman Bálint, bár valóban szerepet
játszott mindkét zsidótörvény-javaslat
kidolgozásában, 1944-ben az egyetlen olyan szabadlábon lévő magyar
politikus volt, aki rendkívül keményen

tiltakozott a német birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottjánál a
német megszállás ellen, és nem fogadta
el a számára felkínált tárcát – ugyanis
ismét a kultuszminisztérium vezetésére
kérték fel. Ez év tavaszán és nyarán
rengeteg zsidó tudósnak és művésznek
szerzett mentesítést. Részben ez volt az
oka annak, hogy az ellene lefolytatott
1946. márciusi bírósági tárgyaláson
nem halálra, hanem életfogytiglani
fegyházra ítélték, mert bármilyen
furcsa, Hóman mentőtanúinak a
döntő többsége zsidó származású volt,
és csak egy olyan tanú akadt, aki rá
terhes vallomást tett. Ez nem volt
más, mint egy nyilas újságíró, Hubay
Kálmán.” – mondta Újváry Gábor
történész, egyetemi tanár a Fehérvár Televízió Köztér extra című
műsorában.
Hóman Bálint a németekkel kötött
első világháborús szövetség után a
magyar és a német nemzet közösségét vallotta, és csak későn vette
észre, hogy a hitlerizmus az nem
a németség kifejeződése, hanem
egy olyan típusú változás, ami
teljesen párhuzamos a bolsevizmussal, a pártállam létrehozásával.
Hóman nem ilyen nemzetben
gondolkodott, távol állt tőle a
fajelmélet. Egy olyan minőségileg
hierarchizált nemzetben gondolkodott, amelynek fontos eleme az
elitnevelés. Próbálta elérni, hogy
Magyarországon megfelelő minőségi szinteken legyenek az emberek,
és így együttműködve nagyobb
teljesítményt hozzanak létre, mint
a korábbi társadalmak. Alapelmélete volt, hogy a megmaradó, örök
magyar nemzetnek a képét kell a
fiatalokban elültetni és megerősíteni. Mikor ő a nemzetről beszélt,
akkor semmiképpen nem egy olyan
totalitárius rendszerben gondolkodott, mint a náci vagy a bolsevik
diktatúra.
Hóman Bálint székesfehérvári
országgyűlési képviselő, kultuszminiszter a kor politikai vezetőivel elindította Magyarországot a harmincas években a fejlődés irányába, de
a második világháború az egészet
elgázolta.

A megálmodott elit
Nagy Zoltán Péter

Hóman Bálint elitnevelési elmélete
a mai napig aktuális Magyarországon, hiszen egyetemistáink,
főiskolásaink többsége nemhogy
elitnek nem nevezhető, de még az
sem biztos, hogy akarják teljesíteni a rájuk háruló társadalmi
kötelességeket. Félreértés ne essék,
nem feltétlenül ők tehetnek erről,
hiszen társadalmi kötelezettséget
akkor érez az egyén, ha munkálkodik benne a hazafiság érzése,
amit mára kilúgoztak az emberek
fejéből, és elavult fogalommá vált.
Nem véletlen, hogy ha bárhol felmerül ma a hazafiság fogalma, az
egyeseknél rögtön a nacionalizmust
vagy sovinizmust jelenti.

A Vörösmarty Rádió
híreiből
Egy letűnt világ emlékei
Kiállítás nyílt a március 15-i
nemzeti ünnephez kapcsolódóan a Szent Korona Galériában.
A tárlat magyar viseleteket és
kiegészítőket mutat be Magyar
Imréné, a Fehérvár Kézművesek
Egyesületének tagja szőtteseivel
együtt. A kiállított darabok magángyűjteményben vannak.

Mennyibe kerül nekünk az EU?
Ezzel a címmel rendezték meg
a keddi Hétvezér est sorozat
legutolsó előadását a Miss Tee
Teaboltban. Egyedülálló részletességű elemzésnek lehettek
tanúi, aki elmentek a 261.
Hétvezér estre, Pavics Lázár
közgazdász előadására, amit a
KSH és az EUROSTAT adatai
alapján állított össze az előadó.
Az elemzés a Magyarországról
történő jövedelemkivonást
mutatta be a hivatalos statisztikai adatok alapján, vagyis a
szubjektív szemléletet kizárva.
A számszerűsített megközelítés
minden érdeklődő számára lehetőséget adott arra, hogy kialakítsa álláspontját Magyarország
és az Európai Unió kapcsolatát
illetően.
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Rangos irodalmi díj Bakonyi Istvánnak
Vakler Lajos
Hagyományos módon Táncsics Mihályra emlékezve, március 13-án, a szabad sajtó napján
adják át a kortárs magyar irodalom legrangosabb elismerését, a József Attila-díjat.

A kitüntetés a Baumgarten-díjat
váltva, 1950 óta viseli korszakos
nagy költőnk nevét. 2013 óta
esztendőnként, neves szakmai
grémium ajánlására hét író, költő,
irodalomtörténész és kritikus veheti át az elismerést. Ez évben Sobor
Antal és Péntek Imre után Bakonyi
István is kiérdemelte a rangos
elismerést.
Bakonyi István irodalmi pályája
1976-ban indult. Első írásait a
Jelenkorban publikálta. Napjainkban már harmincadik kötetét
vehetjük kézbe. Bakonyi István
ma már „intézmény” Székesfehérvár jelenkori irodalmi életében.
Korábban fő vizsgálódási területe
Németh László munkássága volt,
később Tamás Menyhértről, Bella
Istvánról, Sobor Antalról, Serfőző
Simonról írt kismonográfiái keltettek feltűnést.
Kulturális küldetését a Fehérvár
Televízióban és a Vörösmarty
Rádióban is megismerhettük. 1995től 2010-ig a Vörösmarty Társaság
elnökeként szolgálta az irodalmat,
a magyar kultúrát.

Fotó: Simon Erika
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A mosoly soha nem hiányozhat Bakonyi István arcáról

Írásainak harmóniája az állandóság
és a változás egyensúlyából fakad,
mert, ahogy Máté evangéliumában
olvashatjuk: „A jó ember szíve, jó
kincséből hozza elő a jót... Mert
amivel csordultig van a szív, azt
szólja a száj.”

Műsorajánló
Bakonyi István József Attila-díjas íróval, irodalomtörténésszel március 13-án, pénteken
19 óra 20 perckor Vakler Lajos beszélget a
Fehérvár Televízió Köztér című műsorában.

Csurka István, a látóember
Vakler Lajos

A portré a Kárpátia Kiadó gondozásában, 2012 májusában jelent
meg, abban az esztendőben,
amikor Csurka István távozott a
földi létből. A könyv bemutatóján Bíró Zoltán úgy fogalmazott,
hogy Csurka István írói fénykora a
nemzet politikai gyászkorához kapcsolódott, amelyben tilalmas volt a
korlátokat feszegetni. Gondolatai
– hangsúlyozta Domonkos László –
ma is aktuálisak:
„Csurka István írói fénykora valóban
arra az időszakra esett, amikor nagyon
sajátos módszerekkel kellett kimondani
azt, amit nem lehetett. Csurka titka
abban rejlett, hogy témaválasztásában,
sorok közé bújtatott gondolataiban
kimondta az embereket foglalkoztató
igazságokat. Csurka valóban látóember volt – sajátságos szemléletmódja
személyiségéből fakadt. A kor változásával az ő írásai is változtak. Ahogy
nőtt a kimondás lehetősége, úgy nőtt
bele abba a közegbe, amely a jellegzetes
csurkai publicisztikákat hozta. Így lett
rendkívül sikeres drámaíró. A Deficit,
a Ki lesz a bálanya, a Házmestersi-

Fotó: mindennapi.hu

Folytatódott a héten az Öreghegyi Disputa
beszélgetéssorozat. Bobory Zoltán vendége
ezúttal Domonkos László író és Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság alelnöke volt. Az érdeklődők Domonkos Csurka című portrékötetéről
hallhattak, mely egyedülálló hitelességgel mutatja be az író-politikus közel két emberöltőnyi
munkásságát.

Városunkban is bemutatták Csurka István életrajzi kötetét

rató és még számtalan kiváló dráma
bizonyítja ezt.”
Közeli ismerősként, barátként miként
gondol a népszerű és ünnepelt író
politikai szerepvállalására?
Ezt az időszakot ketté kell választanunk. Irodalmi megnyilatkozásai
ritkultak, ugyanakkor a Magyar
Fórum megjelenésével az általa
képviselt politika élvonalában publicisztikákkal jelentkezett. Emellett
a Magyar Nemzet tárcaírójaként is

kötelességének érezte a visszásságokról beszámolni. Ezek irodalmi
értékű újságírói feladatok voltak,
gyakorlatilag elérték a csurkai
publicisztika szintjét. Hitelessége
azonban ebben az időszakban is
megmaradt.
Bobory Zoltán vendéglátóként a
kor egyik legfontosabb írójaként
emlékezett vissza Csurka Istvánra:
„A meghívásnak az volt a célja a
könyv bemutatásán túl, hogy Csurka

István XX. századi szerepét tisztázzuk,
és elhelyezzük a magyar irodalomtörténetben. Tesszük ezt azért, mert
meggyőződésem, hogy munkássága
– elsősorban drámáival – túlmutat
korán. Szeretnénk minden túlzástól
mentesen helyére tenni életművét.”
Lukácsy József számára a Csurka-művek hitelessége megkérdőjelezhetetlen:
„Domonkos László Csurka című
monográfiájáról elsősorban azért kell
beszélnünk, mert Csurka egy olyan
társadalmi, politikai, gazdasági keresztmetszetet nyújt a hatvanas, hetvenes,
nyolcvanas évekről és a rendszerváltozás utáni esztendőkről, amiről
máshol nem olvashatunk. Csurka
István nemcsak a valóságot kutatta,
de meg is írta könyveiben, drámáiban,
publicisztikáiban. S tette ezt magyarsága tudatában érzékletes, senkivel
sem összehasonlítható stílusban.
Ha a személyes benyomásaimat kell
megfogalmaznom, politikai szerepvállalásával nem egészen értettem egyet,
mert számomra mindig fontosabb volt
a kézfogás, a közmegegyezés, az együttműködés, mint a háború és a szembenállás. Másrészt mindig azt gondoltam,
hogy mindenki úgy fogalmazza meg a
véleményét, hogy más érzékenységét
ne bántsa. Mindezek ellenére úgy
hiszem, hogy Csurka István közírói
életművét nem lehet zárójelbe tenni,
mint azt az utóbbi időben számosan
megpróbálják, csupán azért, mert adott
esetben élesen vagy sértő módon fogalmazott. Egy bizonyos, leírt gondolatai
ma is hitelesek és aktuálisak.”
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A nyolcadik helyig süllyedő Alba második vezetőedzője is lemondott

Kaiser Tamás

Ha egy kosárlabda-mérkőzés 105102-re végződik, akkor van rá esély,
hogy a közönség jól szórakozik.
Mégsem találhattunk elégedett
embert a Vodafone Sportcsarnok
nézőterén szombat este, és ennek
csak egyik oka volt, hogy a kétszázhét pontból hárommal többet szerzett a vendég Falco Szombathely az
Alba Fehérvár ellen. A szurkolók a
szezont (de legalábbis az alapszakaszt) már korábban „eltemették”,
hiszen hetekkel ezelőtt eldőlt,
hogy nem jut a legjobb négy közé
a csapat. Így pedig küzdenie kell a
rájátszásért. Még az újabb vereség
sem feltétlenül verte ki a biztosítékot, lassan mindenki beletörődött,
hogy nem bevehetetlen vár a fehérvári csarnok.
Amikor két éve bajnok lett az Alba,
egyetlen vereséget sem szenvedett
el itt, az volt az egyik véglet – ezúttal csak az alapszakaszban négyet,
ez meg a másik. A végül „megszerzett” nyolcadik hely is huszonkét
éve nem tapasztalt mélység, és ez,
valamint néhány játékos teljesítménye már tényleg sok volt a szurkolóknak. Buzdítás nélkül nézték a
meccset, a végén felharsant némi
fütty is, de még a haragnál is lesújtóbb vélemény, hogy igazából már
nem várnak semmit ettől a szezontól. Pedig a java most jön!
Székely Norbert vezetőedző szavai
már közvetlenül a találkozó után
előrevetítették a fejleményeket. „Az
elmúlt hónapokban megpróbáltunk
csapatot építeni, de ez csak hellyel-közzel sikerült. A Falcóban is sokkal több
tartás volt, ez volt az igazi különbség.
Szégyellem magam és elnézést kérek,
mert ez a mérkőzés a mi részünkről

Fotók: Simon Erika

Akárcsak Marcel Tenter, Székely Norbert is
önként távozott a fehérvári kosárcsapattól. A
TLI-Alba Fehérvár nyolcadik lett az alapszakaszban, nehéz lesz bejutni a rájátszásba. Góbi
Henriké a kispad.

Góbi Henrik (középen öltönyben) mostantól vezetőedzőként instruálhat

nyomaiban sem hasonlított kosárlabdára.” – mondta rezignáltan a 41
éves szakember, aki novemberben,
öt forduló után vette át a csapatot
az akkor lemondó Marcel Tentertől.
Most pedig követte román elődje
példáját, és a vereség másnapján
lemondott.
Érezhető önkritika volt minden
nyilatkozatában, magára vállalta
a felelősséget: „Nem a Falco elleni
meccsről szólt a döntésem, ez egy
folyamat eredménye volt. A felelősség
az enyém, amiért nem nyertük meg a
szoros végjátékban elbukott meccseket.
A problémáinknak komoly emberi és
szakmai okai voltak, de a csapat belső
ügyeiről nem szeretnék beszélni. Az
biztos, hogy nem sikerült megvalósítani a koncepciómat, nem léptünk
előre, és anélkül, hogy bárkit bántani
akarnék, streetballcsapat maradtunk.
Sem szervezettségben, sem gondolko-

Csorvási arra, a labda erre – a gyűrű meg egy harmadik irányban...

dásmódban nem tudtam arra a szintre
juttatni a társaságot, ahová korábbi
együtteseimet. Márpedig ha velem
nem megy, másnak kell megpróbálnia!”
– foglalta össze érzéseit és meglátásait Székely.
Csak emlékeztetőül: a mindös�sze öt tétmeccsen a kispadon ülő
Marcel Tenter is azt mondta távozásakor, a csapat nem értette meg,
amit kért tőle. Meglehetősen ritka
dolog, hogy egyetlen szezonban
két vezetőedző is önként távozzon,
és egyértelműen mutatja, aligha
bennük volt csak a hiba. Természetesen az szakmai felelősség, hogy át
tudja adni valaki az elképzeléseit,
de a pályán egy ponton túl már a
játékos dönt. És a jelenlegi Albában
jól dönteni a kritikus szituációkban
mintha senki nem tudott volna.
Ez felveti a keret minőségének
kérdését – miközben kétségtelenül jó külföldiek mellett már nem
tapasztalatlan, válogatott magyarok
is játszanak itt. Sérülések sújtották
a csapatot, ez tény, de hogy miért
nem állt össze a kép, az mégis
óriási kérdés.
Megválaszolása részben Góbi
Henrikre vár, aki Tenter és Székely
mellett is másodedző volt, a problémákat ismeri, de nem sok ideje
maradt, hogy kezelje is azokat. Az
Albacomp első bajnoki címéből
játékosként részt vállaló korábbi
center megtartotta első edzéseit.
Egyelőre egyedül, de a vezetők
szándéka szerint házon belülről
segítőt is kap maga mellé a középszakasz előtt.
„Úgy láttam, nem volt igazi vezére a
csapatnak, aki felvállalta volna mind
támadásban, mind védekezésben az
irányító szerepet, aki a pályán eldönti,
hogy mit kell tenni. Persze ezt a vezért
a csapatnak el is kell fogadnia. Mert
legtöbbször az edző egy adott szituációba nem tud belenyúlni az oldalvonal
mellől, és akkor ez a játékos eldöntheti

a szoros mérkőzést. Néha téved, és akkor kikapunk kétszer, a másik hétszer
viszont nyerünk.” – utalt rá Góbi, mi
nem stimmelt többek között azokon a meccseken, amelyeken végül
szinte sosem nyert az Alba.
Tizenhárom vereségből tíz volt,
amelyen két vagy három kosárnál
nem nagyobb különbséggel kapott
ki a csapat – a szoros meccsein
szinte kivétel nélkül. Márpedig
ha van vezér és mentális erő, az
ilyenekből hármat-négyet megnyer egy gárda, és nem végez
nyolcadikként. Nem csoda, hogy
a rendelkezésre álló rövid időben
mire helyezné a hangsúlyt az új
vezetőedző: „Mentálisan kell a társaságot felrázni, csak ezután lehet szó
arról, hogy a játékon bármiben változtassunk. Ahhoz különben is kevés az
idő, hogy most egy új játékrendszert
vagy védekezést begyakoroljunk.
Mindent pontosítanunk kell, és szigorú szabályok mentén dolgoznunk.
A csapat egy része büntetést kapott,
ami nyilván nem esett jól nekik, de
profi játékosok, muszáj azon dolgozniuk, hogy kilábaljunk a gödörből!”
- mondta Góbi Henrik, aki szerint
egyetlen célja lehet a csapatnak:
elérni a rájátszást érő helyezést.
Ehhez a vezetőedző szerint legalább hat meccset nyerni kell a
következő nyolcból.
A középszakasz nyitányán szombaton a Szeged érkezik Fehérvárra.
A Tisza-parti együttes az egyetlen
olyan ellenfél a rájátszást jelentő
három helyért zajló versenyben,
amelyet idén kétszer legyőzött
az Alba. Sőt a Szeged még sosem nyert bajnokit a fehérváriak
ellen, de már óvatosan kell bánni
a történelmi tényekkel egy olyan
csapat esetében, amely mindig
éremért hajtott, most mégis csak
besurranni próbál a play-offba… A
hírek szerint a fehérvári vezetőség
„ösztönző büntetést” alkalmazott
a magyar játékosokkal szemben,
akiknek így anyagi kérdés is, hogy
elérjék minimum a hetedik helyet.
A folytatásban jövő szerdán Szombathelyen játszik az Alba, 25-én a
Pécset fogadja, 28-án pedig a Körmendhez látogat a középszakasz
első körében.

A számok alapján a légiósok húzták a szekeret az Albánál: Kromah
18.2, Kalve 16.3 pontot átlagolt az
alapszakaszban, Mitchell pedig három
eddigi meccsén nem aprózta el, 22.3
ponttal volt a legeredményesebb. A
bordatörése után lábadozó Gilchrist
kétszer léphetett pályára, de átlag
11.5 pontja és 7 lepattanója szintén jó
játékosra utal. Kérdés, mikor játszhat
újra. Ha hozzájuk hasonlóan egyenletesen jól játszanának a magyarok, nem
lenne gond, de közülük csak Csorvási
éri el a tízpontos meccsenkénti átlagot
(12.3). A vezérnek igazolt Simon Balázs – szezon eleji sérüléssel is küzdve
– egyelőre 6 pontnál és 4 gólpassznál
jár meccsenként, 25 percet töltve
a pályán. Nagyon fontos meccsek
jönnek, a jó versenyzők innentől csak
javítanak!
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Maximalizált szurkolói élmény

Németh Zoltán
A tervek szerint kilencmilliárd forintból újul
meg a Sóstói Stadion. A kivitelezői munkálatok
2016 elején kezdődhetnek, a létesítmény 2017
tavaszára készülhet el. Az előkészítő munkálatok, engedélyezések már javában zajlanak,
ezek állásáról Balogh Attila, a Videoton FC
ügyvezetője adott tájékoztatást.

A Videoton FC 2015 tavaszán még
a stadionban játssza meccseit, a kivitelezési munkálatok megkezdése
előtt is zajlik azonban már a munka
a projekttel kapcsolatban.
„A következő fontosabb időpont április
30. A tervezők ekkorra szállítják le a
kiviteli terveket. Ezt követően további
adminisztrációs lépések megtétele után
kerülhet sor a kivitelezői közbeszerzés
kiírására. A győztes kivitelező kiválasztása ősszel megtörténik. Bízunk
benne, hogy sikerül olyan egyedi, a
mai kor követelményeinek megfelelő
létesítményt építeni, ami a szurkolóink
tetszését is elnyeri, hiszen végső soron
ez róluk szól, értük van, ez nem egy
öncélú beruházás.” – adott helyzetjelentést a folyamatról Balogh
Attila, a Videoton FC ügyvezetője
a Fehérvár Televízió Vidi TV című
műsorában.

A Videoton FC korszerű új otthonának kialakítása speciális igényeket
támaszt a tervezők és kivitelezők
elé, hiszen a stadion megújulása
párhuzamosan futhat a Sóstói
Természetvédelmi Terület rehabilitációjával.
„Minden egyes stadion más és más. A
helyi adottságokat mindenhol figyelembe kell venni. Ugyanakkor vannak
olyan tényezők, kritériumrendszerek
is, amiknek helyszíntől függetlenül
meg kell tudni felelni. Mi egy UEFA
IV-es kategóriát céloztunk meg,
ennek elég szigorú előírásai vannak,
amiket nyilvánvalóan be kell tartani.
A Sóstói Stadion egyediségét az is
meg fogja határozni, hogy egyrészt a
közvetlen környezete adott, melyre
figyelemmel kellett lenni, másrészt
ami egy megkülönböztető jegy lehet,
az a Sóstói Természetvédelmi Terület
közelsége. Erre a tervekben is igyekeztünk reflektálni.”
Az UEFA kritériumrendszere mellett a tervezésben komoly hangsúlyt kapott a klubhoz beérkező
szurkolói igények, észrevételek
feldolgozása és figyelembe vétele.
A cél az, hogy a Vidi szimpatizánsai a lehető legjobb körülmények
között követhessék kedvenceik
szereplését.

Fotó: Simon Erika

Egyedi megoldásokkal épülhet fel az új Sóstói Stadion

Az UEFA IV-es besorolású új Sóstói Stadion felépítésekor a Sóstói Természetvédelmi Terület
rehabilitációja is fontos szerepet kap

„Minden futballszerető ember örül,
ha a stadion, ahová kijár meccsekre,
megújul és magasabb szintű komfortfokozatot nyújt. A várossal közösen mi

is igyekeztünk olyan elemeket beépíteni a tervezés során, ami a szurkolók
kényelmét szolgálja, illetve a szurkolói
élményt maximalizálhatja.”

Ezen a meccsen sok múlhat
A listavezető Vidi a második MTK vendége lesz

Németh Zoltán

A Videoton a Nyíregyháza ellen
ismét megtapasztalhatta, milyen
az, amikor egy csapat precízen
összerakott védekezéssel igyekszik
pontot csenni Sóstóról. Joan Carrillo
együttese ezzel együtt is begyűjtötte
a három pontot, ám a 3-0-ás végeredmény ellenére cseppet sem volt
könnyű dolguk.
„Nem rossz a bajnokságot négy ponttal
kezdeni, de én egy picit csalódott vagyok,
mert Győrben 2-0 után meg kellett volna
őrizni az előnyünket. A Nyíregyháza
ellen kitett magáért a csapat, sok helyzetet dolgoztunk ki, és megérdemelten
tartottuk itthon a pontokat.” – mondta
el a Fehérvár Televízió szerda esti
Vidi TV című műsorában Szolnoki
Roland, a piros-kékek védője.
A Vidi sikerével megtartotta hatpontos előnyét az MTK-val szemben. A
két gárda március 14-én 14 órakor
kezdődő összecsapása így igazi
csúcsrangadónak számít.
„Jelen pillanatban csak azzal szabad
foglalkoznunk, hogy ezért a meccsért

Fotó: vidi.hu

Küzdelmes első félidő után végül magabiztosan
nyert a Videoton a Nyíregyháza ellen, így megtartotta hatpontos előnyét az MTK-val szemben
az OTP-bank Ligában. A két csapat hétvégén
farkasszemet néz egymással. A kilencven perc
végére eldőlhet: komoly lépéselőnybe kerül-e
a Videoton, vagy esetleg újra nyílttá válik az
aranyéremért zajló versenyfutás.

Az idei első két bajnokin öt gólt ünnepelhetett a Vidi. Az MTK ellen is szükség lesz a gólerős játékra, hiszen egy győzelemmel első számú üldözőjét rázhatná le Joan Carrillo együttese.

is ugyanúgy három pontot adnak, mint
bármelyik másikért. Fontos, hogy stabilak, koncentráltak legyünk, a saját játékunkat játsszuk. Mi minden meccsen a
győzelem reményében lépünk pályára,
most is szeretnénk elhozni a három
pontot. Tény, ha ez sikerülne, akkor
már kilenc pontra nőne az előnyünk.
De a bajnokság még hosszú, így ez csak
egy lépés lenne a céljaink felé.”
Szolnoki Roland szerint az MTK
ereje elsősorban a csapat szélsőjátékában rejlik, erre fel kell készülnie
a Vidinek.

„Láttam mindkét idei meccsüket. A széleken
nagyon gyors és kreatív játékosaik vannak,
akikre oda kell figyelnünk. Alaposan feltérképezzük őket, abban biztos vagyok, hogy

ezen nem fog múlni semmi. Mindenkinek,
aki pályára lép, a lehető legjobbat kell nyújtania, ha ez sikerül, akkor reális esélyünk
lehet a három pont begyűjtésére!”

A döntetlen kizárt?
Az MTK kiváló formában kezdte az évet: a Paks ellen 3-1-re, a Honvéd ellen pedig
2-0-ra nyert Garami József együttese. A Vidi ugyanakkor ősszel alaposan megszórta Kantáékat, az augusztus 23-án lejátszott fehérvári bajnokin 5-0-ra nyertek
a piros-kékek. Kovács István duplája mellett Gyurcsó, Nikolics és Feczesin góljai
hozták meg a kiütéses győzelmet. A rangadóval kapcsolatban jelenleg egy eredmény
elképzelhetetlennek tűnik, ez pedig a döntetlen, az MTK ugyanis ebben a szezonban
még nem ikszelt: 14 győzelem mellett 5 vereség került a csapat neve mellé.
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Mindenki guríthatott

A Balatonba veszett a
negyedik hely

Négy napon át tartott a PIN’S Bowling Kupa Fehérváron. Az idei év első pontszerző versenyére
mintegy nyolcvan nevezés érkezett, a profik
mellett az amatőrök is megmérettethették
magukat.

Kaiser Tamás

Fotó: Kiss László

Az idei esztendőben immár
negyedik alkalommal szervezték
meg Székesfehérváron a Palotai úti bowling központban a
PIN’S Bowling Kupát. Az év első
pontszerző versenyéről van szó.
Ezeken a versenyeken az egyik
legfőbb szempont a magyar
válogatott keretének kialakítása.
Most dől el a 2016. évi világbajnokságra utazó nemzeti csapat
összetétele, amely hat főből áll
majd. A bowlingosok szezonja
már egy héttel korábban elkezdődött a csapatbajnoksággal, Fehérváron az egyéni ranglistaversenyre került sor. Összesen hét
ilyen ranglistaversenyt tartanak
egy versenyszezonban.
A csütörtöktől vasárnap késő
délutánig tartó sportrendezvényen mintegy nyolcvanan vettek
részt. A népszerű szabadidősportnak is számító bowling
amatőr kedvelői is megmérettethették magukat. A PIN’S Kupára többek között Szolnokról,
Szegedről, Sopronból, Budapestről, Kecskemétről, Makóról és

természetesen Székesfehérvárról
is érkeztek játékosok.
A profik mezőnyében negyvenöt nevezés érkezett. A verseny
lebonyolítása a bowlingban megszokott speciális eljárás szerint
történt, így a selejtezők után
a középdöntők következtek, a

legjobbak pedig így kerülhettek a vasárnap délutáni fináléba. A profik között a tizenhat
fős döntőt Tóth Mária nyerte,
az amatőröknél pedig Ábrók
Andrea volt a legjobb, három
férfi versenyzőtársát maga mögé
utasítva.

Fotó: Kiss László

Fa Nándor újra a mezőny nyomába eredt

Hagymásy András

Nem jutott a legjobb négybe a Fehérvár KC

Fotók: Fa Nándor és Conrad Colman

A Spirit of Hungary legénysége, Fa Nándor
és új-zélandi születésű társa, Conrad Colman
szilveszterkor szálltak vízre, hogy a Barcelona World Race kétfős non-stop világ körüli
versenyen újra letegyék a két nemzet névjegyét
a tengeri vitorlázás asztalára.

Fa Nándor negyedszer készül megkerülni a
Horn-fokot

Ott pedig jó mélyre… Azt tudta
mindenki, igazából csak matematikai esélye volt az alapszakasz
végén a legjobb négy között
zárnia a Fehérvár KC-nak, még
akkor is, ha nyert volna Siófokon.
De nem nyert. Sőt a szezon leg�gyengébb első félidejét produkálta a gárda szombaton: harminc
perc után 18-5-re vezetett a hazai
csapat. A Siófok végül 29-20-ra
nyert, és ha győz Vácon, akkor ott
lesz az elődöntőben. A Fehérvárnak meg marad a középszakasz,
benne pedig jó eséllyel az Érd is.
Ami azt is jelenti, hogy ebben a
felállásban az ötödik hely nem ér
nemzetközi kupaindulást, mivel
így az Érd csak egy jogot szerez,
azt a Magyar Kupában fogja minden bizonnyal megtenni.

Van, akinek bal kézzel is jól megy

Nem elég az elemekkel küzdeni…

A hatvanegy éves fehérvári hajós
és harminc évvel fiatalabb versenyzőtársa a nyolc hajó egyike, a Fa
Nándor által tervezett – és javarészt
épített – Spirit of Hungary fedélzetén indult útnak a múlt év legvégén, hogy 23 000 tengeri mérföld
megtételét követően, 3-4 hónap
elteltével visszatérjenek a katalán
fővárosba. A csapat jelenleg a hetedik helyen versenyez.
Az Atlanti, az Indiai majd a Csendes óceán vizein vezető útvonal
több mint felén túl van már a páros. Egy csapat időközben kiesett
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A fotó még a kényszerpihenő előtt készült: Fa Nándor viharos tengeren a huszonkilenc méteres
árboc tetejére mászva próbálta kijavítani az elromlott alkatrészt. Jól össze is zúzta magát,
közben azért fotózásra is futotta az erejéből…

a versenyből, és mivel Nándiék
útját sem kísérte szerencse, nagyon
tisztes helytállásnak számít a hetedik helyezés. Hajójuk több ponton
is megsérült illetve elromlott,
Új-Zélandon pár napos megállásra
is kényszerültek, hogy kijavítsák a
hibákat. A hónap elején azonban
újra a mezőny nyomába eredtek,
és hol jobb, hol kevésbé jó széllel
hajóznak a Horn-fok felé.
Fa Nándornak azonban nemcsak
az elemekkel kell megküzdenie. A
jelek szerint a magyar vitorlássportban sem ismeretlen jelenség a szakmai irigység: a múlt héten az egyik
hírportálon esett neki egy névtelen
„szakértő” a fehérvári hajósnak,

teljesítményét és helytállását meglehetősen méltatlanul kritizálva.
Fa Nándor „hajónaplójában” egy
rövid bejegyzéssel ugyan helyre
tette a jól értesült ismeretlent, de az
antarktiszi fagyos szélben, méteres
hullámok közt hányódva bizonyára
akadna jobb elfoglaltsága, mint az
„érte aggódók” eligazítása.
Szerkesztőségünk ezért nem aggódik, hanem biztat: Hajrá Nándi,
várunk vissza Barcelonába!

A verseny kifejezetten igényes honlapján,
a www.barcelonaworldrace.org, illetve
Fa Nándor honlapján, a spiritofhungary.
hu oldalon mérföldről mérföldre nyomon
követhetjük a versenyzők útját.

Az FKC március 14-én, szombaton 18 órától a Mosonmagyaróvár
ellen zárja az alapszakaszt. Azt
mondani sem kell, sok egyéb
tényező mellett erkölcsileg is
nagyon fontos, hogy nyerjen a
csapat. Be kell bizonyítania szurkolóinak, hogy a siófoki pofon
csak kisiklás volt. Amiben a legtöbben talán biztosak is, hiszen
ez a csapat lopott már pontot
tartalékosan Érdről, és tartotta
a lépést a Fradival és a Győrrel
hosszabb-rövidebb ideig.
Azt se felejtsük el, hogy egészen
elképesztő pechsorozat sújtotta
a Fehérvár KC-t: Bakó Botond a
2014. július 15-én megkezdett
felkészülés óta egyetlenegyszer
sem tudott teljes kerettel meccsre
kiállni, sőt teljes keretnek még
csak edzést sem tudott vezényelni. Így pedig azért nem könnyű.
Hogy kik érkeznek a nyáron a
Fehérvár KC-hoz, még nem lehet
tudni. Talán az lesz a legnagyobb erősítés, ha végre minden
sérült felépül, és száz százalékos
állapotban tud bekapcsolódni a
munkába. És akkor Bakó Botond
több mint egy évvel a kinevezését
követően megtarthatja az első
olyan tréninget, amelyen mindenkire számíthat. Addig pedig
marad a harc az ötödik helyért, és
a tisztes helytállásért.
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Kettő a négyből már megvan

kell nézni: „Jól kezdtünk, nálunk volt az
előny, de sajnos a második harmadra tompán jöttünk ki. Az ellenfél ezt kihasználta,
és fordított. De ilyen a sport, ez benne
van. Nem pörögtek úgy a lábak, ahogy
korábban, nem tudtunk úgy jégkorongozni, ahogy szerettünk volna. Annak viszont
nagyon örülök, hogy az utolsó húsz percben megint uraltuk a játékot. Erre lehet

Fotók: Simon Erika

Elkezdődött, és már három találkozó le is ment az
EBEL rájátszásából. A Fehérvár AV 19 remek rajtot
vett, hiszen két meccs után 2-0-ra vezetett. Kedden
este azonban szépített a Vienna Capitals, így a pénteki mérkőzés előtt 2-1 a négy nyert mérkőzésig
tartó párharc állasa a Volán javára.

megszerezte a vezetést: Németh Attila
nyúlt bele egy lövésbe jó ütemben.
A második játékrészre ha lehet, még
egy lapáttal rápakolt a Bécs, és nagyon
hamar egyenlített is. Sőt, a párharcban
először vezetett is, negyven perc után
már 3-1-re. Bartalis István ugyan egy
remek góllal szépített, azonban minden
erőfeszítés ellenére sem sikerült egyen-

Kemény a küzdelem, de a folytatásban sem számíthatunk másra...

Története során először juthat be az
EBEL elődöntőjébe a Fehérvár AV
19. A csapat félúton tart efelé, még
kettőt kell nyerni a hőn áhított cél
eléréséért. A múlt pénteki első mérkőzésen 4-0-ra is vezetett a Fehérvár,
a Vienna Capitals azonban a szívbajt
hozta a fehérvári drukkerekre, hiszen
kevéssel a lefújás előtt már csak egy
gól volt a Volán előnye. Ez szerencsére
nem olvadt el, így Rob Pallin csapata
4-3-ra nyert, és magabiztosan várhatta
a vasárnapi folytatást.
Ami szintén nem sikerült rosszul,
hiszen Bécsben is győzött a Volán – a
legutóbbi középszakaszbeli sikerrel
együtt zsinórban másodszor, pedig
korábban négy évig ez nem sikerült.
Aztán jött a kedd este, ami az előzményeknek köszönhetően hatványozottan fontossá vált. Hiszen azt mindenki
tudta, ha nyer a Volán, akkor már csak
minimális esélye marad a Capitalsnak.
Egy esetleges bécsi győzelem azonban
ismét nyílttá teszi a párharcot.
Nos, Rotterék ennek megfelelően kezdtek, azonnal nekiestek a hazaiaknak,
nagy nyomás alá helyezték Engstrand
kapust. A Volán azonban kijött a
szorításból, és még az első harmadban

líteni. A Vienna Capitals 3-2-re nyert, de
a négy győztes meccsig tartó párharcban
még mindig a Volán áll jobban.
A harmadik találkozó krónikájához
hozzátartozik, hogy az osztrák játékvezetői négyes néhányszor a fehérváriakat sújtotta téves ítéleteivel. Ennek
ellenére a lefújás után a játékosok nem
erre hivatkoztak, amikor a vereség
okáról faggattuk őket. „Az volt a gond,
hogy nem tudtunk hatvan percen keresztül
jól játszani, és ezt egy ilyen tapasztalt csapat, mint a Bécs, megbosszulja. – kezdte
az értékelést Kovács Csaba. – Azt tudtuk, ha hibázunk, akkor kihasználják. Így
is lett. Tudjuk azt is, hogy minden meccs
ilyen nehéz lesz. Pénteken ismét nagyon jó
védekezésre lesz szükségünk, nem szabad
kihagynunk egy pillanatra sem! Nagy nyomás alá kell helyeznünk a kapujukat, sokat
kell lőnünk, a kipattanókra pedig mindig
oda kell érnünk. A hátvédjeik mögé be
kell dobálnunk a korongokat, ezzel is
fárasztanunk kell őket! Szerencsére remek
szurkolótáborunk van, nagy segítségünkre
vannak, bízom benne, hogy ismét sokan
elkísérnek minket Bécsbe!”
A fehérvári drukkerek egyik nagy
kedvence, Frank Banham szerint a
vereség ellenére is a dolgok jó oldalát

építeni! Pénteken ismét a saját játékunkat
kell ráerőltetni a bécsiekre. Gyorsan, de
nyugodtan kell játszanunk, minél több
időt kell töltenünk az ő harmadukban, és
ahogy Csabi is mondta, sokat kell lőnünk.
Szerintem ha betartjuk, amit előzetesen
megbeszélünk, akkor nem lehet baj, rendben leszünk!”
A Volán keddi szépítő találatát
egészen parádés mozdulattal Bartalis
István szerezte. A válogatott csatár
ennek ellenére érthetően nem volt
elégedett a lefújás után: „Pedig az
elején, ahogy ránk jöttek, azt nagyon
szépen megoldottuk, minden támadásukat
visszavertük. A második harmadban
azonban jött egy rövidzárlat, kaptunk
hármat, és elment a meccs. Úgy érzem, az
első szünetben kicsit megelégedve ültünk
be az öltözőbe, és ezt használta ki a Bécs.
Ilyet nem szabad! Hatvan percen át kell
koncentrálnunk, csak úgy nyerhetünk.
Pénteken nem szabad felvennünk azokat
a hülyeségeket, amiket kedden a Bécs ránk
erőltetett, ezekbe nem szabad kint belemennünk. Szerencsére fáradtságra nem
panaszkodhatunk, mindenki élvezi, hogy
játszhat, hiszen ez a szezon legjobb része!”
És hogy még jobb legyen, arról
pénteken és nemzeti ünnepünk miatt
hétfőn tehetnek majd a Fehérvári
Ördögök. Már csak két győzelem
választja el a Volánt történelme első
osztrák bajnoki elődöntőjétől.

A negyeddöntők állása
Fehérvár - Vienna
Salzburg – Villach
Klagenfurt – Znojmo
Linz – Bolzano

... a keménység mellett a sok lövésre is szükség lesz a továbbjutáshoz

2-1
2-1
2-1
2-1

Az elődöntőbe jutó csapatok közül a
középszakasz alapján legjobb csapat
kapja a leggyengébbet.

Kaiser Tamás

Sör, hering, divat
Bő húsz perc volt hátra
a kezdésig. Ilyenkor normál esetben is nagyjából har mincan állnak az
ember előtt a sorban, ha
meg akar ja vásárolni a jól
megszokott melegszendvics-sör kombóját. De nem
most! Ezúttal húsz perccel
a kezdés előtt senki nem
akart sem sört, sem melegszendvicset, sem for ralt
bort, sem semmi mást
venni. Na nem kell aggódni, nem zárták be a büfét,
és nem romlott meg semmi
a jégpályán! Csak éppen
mindenki látni akarta a
Volánt! Vagyis senki sem
akart lemaradni egyetlenegy momentumról sem a
Bécs elleni EBEL -negyeddöntőn. Az ember végignézett a lelátón, és valamiért
a „her ing” szó ug rott be
azonnal. Aki egy percre is
elhagyta a helyét, azonnal
négyen-öten álltak (volna)
oda. Meg is jegyezték a
szünetben a törzsdr ukkerek, hogy „divat lett
Volán-meccsre járni!” És
ezzel szerintem nincs is
baj. (Most nem akarnék
másik sportágat hozni, ahol
a vezetők, játékosok a két
kezüket, lábukat csapnák
össze örömükben, ha divatból telne meg a lelátó.) Ha
elkészül... Vagyis elnézést!
Nem ha, sokkal inkább: amikor! Szóval amikor elkészül
az új jégcsarnok, szerintem
senki sem fog bánkódni,
ha továbbra is divat lesz
Volán-meccsre járni. Igaz,
a tervek szerint akkor ezt
kb. 6500-an tehetik majd
meg. És hogy mi kell ehhez?
Pofon egyszerű! Kell egy
csapat! Kell egy csapat,
amely nemcsak jó eredményeket szállít, de küzd, hajt,
harcol! Kissé furcsán fogalmazva: felszántják a jeget.
És azt sem szabad elfelejteni, hogy ezeket a játékosokat a szurkolók elérik. Hogy
mire gondolok? Oldalakat
írhatnék tele azzal, hogy
melyik drukker hol, mikor és melyik játékossal,
edzővel futott össze Székesfehérváron. A kávézóban,
az étteremben, a boltban, a
gyerekorvosnál vagy éppen
a játszótéren. Utálom a
kifejezést, de ez a csapat
tényleg szerethető. Minden
szempontból. Jó eséllyel
sosem leszünk jégkorongban
olimpiai bajnokok. Na és?!
Kit érdekel ez, amíg az újságíró húsz perccel a kezdés
előtt hozzájut a büfében a
melegszendvicséhez?! Mert
a drukkerek már mind elfoglalták a helyüket, és zúg a
HAJRÁ VOLÁN!
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közéleti hetilap

Biztosan bennmarad a Szondi

Sportműsor

Sopronnal azonos pontszámmal
áll a tabella második fokán, míg a
Szondi 8 ponttal a hetedik. Volsik
János elmondta, örülnek, hogy már
nem veszélyezteti őket a kiesés
réme. A tervek szerint még egyet
lépnének is előre. Ehhez majd a
szintén nyolcpontos KSI-t kell megelőzni. A Honvéd Szondi legközelebb a listavezető Sopron otthonába
látogat majd március 14-én, aztán
a Vác visszalépése miatt szabadnapos lesz, míg április közepén
Budaörsre indulnak a fehérvári
pingpongosok.

Fotó: Kiss László

Igazi megyei rangadót rendeztek
a hétvégén Székesfehérváron. Az
asztaliteniszezők NB I nyugati csoportjában a Honvéd Szondi fogadta
a Csákvárt, és bár a vendégek nyertek, a Szondinál is van minek örülni: „Méghozzá annak, hogy már biztos
nem lesznek kiesési gondjaink. Ez a két
legutóbbi, előzetesen nem kalkulált győzelmünknek köszönhető. Valamennyi
bajnoki pontot begyűjtöttük Pécsen és
itthon a Győr ellen.” – értékelt Volsik
János, a Honvéd Szondi SE szakosz-

tály-igazgatója. „A Csákvár ellen –
akik remekül erősítettek a nyáron, csak
egy játékost tartottak meg azok közül,
akik korábban az NB II-es feljutásnál
csapattagok voltak – az volt a célunk,
hogy szorosabb meccset játsszunk,
mint az ősszel. Akkor 15:3-ra nyertek.
Most sem lett a végeredmény sokkal
szorosabb, de ezúttal kilenc mérkőzés
is 3:2-re végződött. Összességében a
Csákvár 13:5-re nyert a feszült, időnként parázs hangulatú találkozón.”
A papírforma pedig ezzel beigazolódott, főleg, ha azt nézzük, hogy a
Csákvár jelenleg az első helyezett

Parázs meccseket hozott a Honvéd Szondi Csákvár elleni megyei rangadója
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Nyúlcipőt húztak

is. Lajkó Csaba, akinek neve
Székesfehérváron összeforrt az
ultrafutással, ezúttal nem állhatott dobogóra, neki ez egy felkészülési állomás volt az áprilisi 24
órás világbajnokságra, ahol részt
vesz majd a most második helyen
végző, szintén fehérvári Máténé
Varju Edit is. A hölgyeknél Bálint
Éva nyert (123,041km), míg
az uraknál Belej-Fekete Bálint
(139,983km) győzött.

Fotó: Kiss László

Március 7-én, szombaton az
ultrafutás szerelmesei lepték
el a Csónakázótó partját. Mintegy száznyolcvanan indultak az
OptiVita Ultrafutó Kupa első
állomásán. A szervezők 2, 4 és 6
órás „távot” is biztosítottak a 12
órás futás mellett. A leghosszabb
számban indulóknak ráadásul
ez volt az országos bajnokság

Lajkó Csaba nem mostanra, inkább a vb-re hegyezi ki csúcsformáját

Szombattól csütörtökig
hat meccs, mellette több
sporttémájú stúdióbeszélgetés lesz látható a Fehérvár
Televízióban, szinkronban
a bajnokságokkal. Most van
a főszezon! Hisz például a
Videotonra a két, talán legnagyobb ellenfele vár: az MTK
elleni bajnoki és a debreceni
Ligakupa-meccs is látható
lesz a televízióban szombaton illetve csütörtökön. A
zsúfolásig telt házakat vonzó
Volán-Vienna hokipárharc
(főleg fehérvári győzelem
esetén) utólag is nagy érdeklődésre tart számot, kedden
meg is mutatjuk a hétfői,
hazai negyeddöntőt. De nem
maradhatnak ki a kosarasok
sem, az Alba elkezdi a középszakaszt a Szeged ellen.
Ezt vasárnap délután közvetítjük, akárcsak az ARKSE
soros bajnokiját. A hét utolsó
napjára női kézilabda is jut,
s mivel nálunk – ellentétben
sajnos a valósággal – egy
időben nincs két meccs, az
FKC–Mosonmagyaróvár találkozót vasárnap este láthatják. És érdemes lesz figyelni
a Fehérvári beszélgetéseket
is, hiszen Halm Rolland,
Tamás Márk és Tóth Balázs is
a stúdió vendége lesz!

Több száz gyerek versenyzett a Tóvárosi réten
Leffelholcz Marietta

Közel hatszáz gyerek vette
birtokba a Tóvárosi rét területét.
Ahogyan minden évben, úgy
idén is itt rendezték meg a városi
mezei futó diákolimpia döntőjét.
Van, aki azért jött, hogy fusson
egy jót, mások pedig az osztálytársak unszolására húztak nyúl-

cipőt. Székesfehérvár általános
iskolásai szálltak egymással versenybe, fiúk és lányok egyéniben
és csapatban is megmutathatták,
mire képesek. A kilencvenes
évek óta szervezik meg a versenyt. A legjobban teljesítők
a megyei mezei diákolimpián
állhatnak ismét rajthoz március
26-án, Enyingen.

Fotó: Simon Erika

Ultrafutók a tónál
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A több száz gyerkőc közül a legjobbak a megyei diákolimpián képviselhetik iskoláik és Székesfehérvár színeit
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A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Raktárak:
• Prohászka úton (park felől) 5 m 2 tárolók

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Parkolóhelyek:
• Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban
1 db parkolóhely
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiségek
Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban 2 db nagyobb méretű garázs,
raktár
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

