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A város hangja
Vörösmarty Rádió  FM 99,2
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Jól halad a Várkörút felújítása

A megújuló Várkörúton önálló kerékpársávot festenek fel mindkét irányban

A Várkörút Székesfehérvár egyik legforgalmasabb útja. Kulcsfontosságú szerepet tölt 
be a kül- és belváros közötti tömegközlekedés illetve személyforgalom lebonyolításá-
ban. A beruházásra 567,5 millió forint kormányzati támogatást nyert Székesfehérvár 
önkormányzata. A program keretében a Várkörúton kívül a Lakatos utca is megújul, 
parkosítás lesz a Zsuzsanna-forrás mellett, körforgalom létesült két helyen a Rákóczi 
úton, és a Városháza előtti lánckorlát mellett a Városház tér 2-es épület tetejét is 
felújítják. Ugyancsak ezen program keretén belül elkészült már a Belvárosi Brunszvik 
Teréz Óvoda felújítása. A Prohászka ligetben a várfal tisztítása is megtörténik, és 
felújítják a Várkörúton lévő nyilvános illemhelyet is. 

Bácskai GerGely

Tavaly novemberben kezdte a kivitelező a 
Várkörút teljes felújítását, melynek része az 
út alatt húzódó csapadékcsatorna felújítása 
is. A Petőfi Sándor utca és a Szekfű Gyula 
utca közötti szakaszon természetes kő hatá-
sát nyújtó gabionfallal építenek középszi-
getet, melybe fasort és örökzöld cserjéket 
ültetnek.

A kivitelező Strabag Általános 
Építő Kft. építésvezetője, Takács 
Zoltán elmondta, hogy sok helyen 
befejeződött már a térköves járda 
burkolatának építése, jelenleg a 
középre tervezett zöld sáv kiépí-
tésén illetve a szegélyek lerakásán 
dolgoznak a szakemberek. Egy 
nem egészen egy méter magas ga-
bionfalas, azaz természetes kőre 
hasonlító támfallal készül az utca 
teljes hosszában a sávelválasztó. 
Itt kapnak helyet a 2-3 méter 
magas örökzöldek és fák, továbbá 
a növények között lesznek a köz-
világítás új kandeláberei is.
A kivitelezés alatt váratlan 
munkák is adódtak az elmúlt 
hetekben. Több helyen a közmű-
vek házi bekötései elöregedtek, 
azokat az egyes szolgáltatók még 
a burkolatépítés előtt kicserélték. 
Jelentős késedelmet azonban 
nem okoztak ezek a munkák, és 
tartható az ütemterv. A kivitelező 
előreláthatóan május második 
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felében végez a Szekfű Gyula utca 
és a Rákóczi út közötti szakasz 
felújításával, majd ezután kez-

dődik a Budai út és a Rákóczi út 
közötti szakasz hasonló nagyság-
rendű felújítása.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:
•	 Prohászka úton (park felől) 5 m2 tárolók

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

Önkormányzati
programok

Ráchegy, Búrtelep, Köfém, Bör-
göndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
Április 13-án, hétfőn 15 órától 18 óráig tart 
fogadóórát az Erzsébet utca 12. szám alatt.

Almássy- és Fáy-telep, vezér és 
író utcák
Deák Lajosné
Április 13-án, hétfőn 17 órától 19 óráig 
fogadóórát tart a Királykút Emlékházban 
(Mikszáth Kálmán utca 25.), melyen jelen 
lesz Botos László főtörzsőrmester is.

Jegyzői tájékoztató
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője 
a Székesfehérvár, Máriamajori-erdő és 
Nagy-völgy védetté nyilvánításának előké-
szítése során egyeztető megbeszélésre hívja 
az érintett területek ingatlantulajdonosait. 
Az adott területről szóló Kezelési Terv 
megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Környezetvé-
delmi Irodáján (Székesfehérvár, Városház 
tér 2. fszt. 1-es iroda) ügyfélfogadási időben 
(szerda: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 
óráig, péntek: 8 órától 12 óráig).
Az egyeztető megbeszélés helyszíne:
Városháza, nagytanácsterem (Székesfehér-
vár, Városház tér 1.)
Az egyeztető megbeszélés időpontja: 2015. 
április 21., kedd 9 óra
A 110209/3/2015 iktatószámú Hirdetmény-
ről bővebben Székesfehérvár honlapján 
(www.szekesfehervar.hu) illetve az Önkor-
mányzat Hirdetőtábláján olvashatnak.
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Folyamatosan fejlődő városrész
szaBó Miklós Bence

Új csapadékvíz-elvezetők, járdák és gyalogát-
kelőhelyek Öreghegyen. A fejlesztések az idén 
is folytatódnak. Minderről Östör Annamária 
és Horváth Miklós Csaba, a városrész két 
önkormányzati választókerületének képviselője 
számolt be szerdán. 

Székesfehérvár egyik legkiterjedtebb 
városrésze Öreghegy, amely Csala 
és Kisfalud területével kiegészülve 
két választókörzethez tartozik. A 
megoldandó feladatok és tervezett 
fejlesztések mégis összekapcsolják 
a 12. és a 13. számú körzetet. Az 
elmúlt években lezajlott csatornabe-
ruházást követően folyamatosan zaj-
lanak az útfelújítások Öreghegyen 
– a csapadékvíz-elvezetők és járdák 
építésére koncentrálnak az idei év-
ben. Több buszmegállót felújítanak, 
új gyalogátkelőhelyeket létesítenek, 
de folytatódik a parkosítás is.
„Régi lakossági kérés teljesülhet az idén 
azáltal, hogy a Fiskális úton megépül 

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

 

 

 

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

.

a buszváró és a járda az Öreghegyi 
Közösségi Ház előtt. Elkészül a gyalogát-
kelőhely a Máriavölgy és a Fiskális út 
kereszteződésében, valamint innentől a 
Béla útig megújul a járda.” – mondta 
Östör Annamária önkormányzati 
képviselő. A város stratégiai tervé-
ben szerepel az Aszalvölgyi sport-
pálya létrehozása. A Halesz ligethez 
hasonlóan szeretnének létrehozni itt 
egy mini sportcentrumot, ahol fu-
tópálya valamint gyermek és felnőtt 
játszó- és sporteszközök is helyet 
kapnának.  
Egy új centrumot is elkezdenek 
még idén kiépíteni a Késmárki köz 
környékén, a posta mellett. Ide kerül 
majd át egy képviselői iroda és a 
helyi körzeti megbízott székhelye is. 
Horváth Miklós Csaba hozzátette: a 
közvilágítást is szeretnék lépésről lé-
pésre felújítani. A felújításból eddig 
kimaradt utcákkal a távlati cél az, 
hogy a 2020-ig tartó uniós ciklusban 
rendbe tegyék azokat. Ez a jelenlegi 
öreghegyi utcák 75%-át jelenti. 
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A Millenniumi utca végén kialakított új parkoló tizennyolc személyautónak és egy busznak 
biztosít helyet

Heiter DáviD taMás

Ötvenkilenc év után újra a Városháza erkélyén 

A városháza erkélye 
‚
56-ban és ma

A városházán tett látogatást Keszei Imre kedden 
délelőtt, aki egykor testvérével, Keszei Istvánnal 
az 1956-os forradalom fehérvári eseményeinek 
központi alakja volt. Székesfehérvár önkormány-
zata örömmel tett eleget a család kérésének, 
hogy Keszei Imre ismét kiléphessen az alpolgár-
mesteri iroda erkélyére.

A székesfehérvári születésű Keszei 
Imre egyhetes joghallgató volt Buda-
pesten, amikor kitört a forradalom. 
Testvérével, Keszei Istvánnal október 
25-én érkeztek haza, hogy beszá-
moljanak a fővárosi eseményekről. 
Tették mindezt a Városház téren 
összegyűlt tömeg előtt a Városháza 
erkélyéről. Székesfehérvár önkor-
mányzata családi kérésnek tett eleget 
azzal, hogy Keszei Imre – közel 59 
év elteltével – ismét kiléphetett az 
alpolgármesteri iroda erkélyére.
Az akkori eseményekről Csurgai 
Horváth József „Egy nép kiáltott. 
Aztán csend lett.” – Az 1956-os 
forradalom Székesfehérvárott című 
könyvében a következőt olvashatjuk: 
„A városban zajló tüntetésekben jelentős 
szerepe volt a székesfehérvári szárma-
zású egyetemistáknak. Közülük Készei 
István másodéves bölcsészhallgató neve 
vált a legismertebbé: Városház téri 
beszédei, szónoklatai következtében. Az 
1956. október 27-én indult Új Fehérvár 
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a forradalom napjai alatt jelent meg. 
A napilapot a munkás- és diákifjúság-
ból alakult bizottság szerkesztette, a 
bizottság tagjait pontosan nem ismerjük, 
Piros László és a Készei testvérek tevé-
kenységére és szerepére vonatkozóan 

rendelkezünk adatokkal. Készei István a 
forradalom első napjaiban jelentős szere-
pet vitt, a másodéves bölcsészhallgató a 
forradalom első napjaiban számos beszé-
det mondott a Városház téri tüntetések 
alkalmával.”

Keszei Imre a forradalom után no-
vember 4-én, a szovjet beavatkozás 
után hagyta el Székesfehérvárt, és 
először Dégen, majd Budapesten, 
az Eötvös Kollégiumban bujkált. 
Amikor úgy tűnt, nem fordul jobbra 
a helyzet hazánkban, a disszidálás 
mellett döntött. Szavai szerint azért, 
mert félt, hogy ha itt marad, akkor 
ha nem is akasztófa, de börtön 
biztosan vár rá. Mint mondja: „Nem 
volt bennem annyi bátorság, hogy ezzel 
szembenézzek.” Jugoszlávia felé vette 
az irányt, 1957. március 2-án hagyta 
el Magyarországot. Először mene-
külttáborba került, majd Belgiumba, 
ahol beiratkozott a leuveni egyetem 
társadalom- és politikatudomány 
szakára. Tanulmányai befejezté-
vel munkába állt, megnősült, két 
gyereke született, négy unokája 
van.  Testvére, Keszei István tovább-
ment Párizsba, és ott is hunyt el. 
Imre először 1989-ben jött vissza 
Magyarországra, miután Nagy Imrét 
tisztességesen eltemették.
Keszei Imre most Belgiumból tért 
haza újságíró fiával, aki szerette vol-
na édesapját látni azon az erkélyen, 
ahol 1956-ban állt. Arra a kérdésre, 
hogy megbánt-e valamit az akko-
ri események kapcsán, egy Edith 
Piaf-dallal válaszolt: „Non, je ne regret-
te rien”, azaz „Nem, a világon, semmit, 
semmit nem bánok!”
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látrányi viktória és szaBó Petra

VI. Fehérvári Versünnep: itt a döntő!
Április 12-én mérik össze tudásukat a versenyzők

Marth Fruzsina évek óta figyelemmel kíséri a Fehérvári Versünnepet, azért is, mert kisgyer-
mekkora óta érdeklik a versek. „Igyekszem nemcsak a vers mondanivalójára figyelni, hanem 
mindig megvizsgálom az író, költő személyiségét és az adott mű történelmi körülményeit.” 
– mondja a kilencedik osztályos diák, akinek felkészülését Kozáry Ferenc segíti. A színművész 
kezdetek óta tagja a mentorprogramnak. A közös munka nagyon sok értelmezéssel, elemzéssel, 
beszélgetéssel telik. Lépésről-lépésre építik fel a produkciót. A tapasztalt művész számára 
mindig nagy kihívás a program, általában két diáknak is segíti a munkáját. Ez idén sincs 
másképp. 

Marton Dávid bemutatkozása már az elődöntőn is frappánsra sikerült – magáról csak ennyit 
árult el: „remélem, a versekből megismernek majd…” Első alkalommal jelentkezett a Fehérvári 
Versünnepre, amit nagy kihívásnak tart. A verseken keresztül szeretné kifejezni érzelmeit, 
amiben nagy segítséget jelent mentorának, Andrássy Máténak a munkája. Az összhang és a jó 
kapcsolat hamar kialakult a diák és a színművész között. Határozottan, céltudatosan készülnek 
a döntőre. Andrássy Máté igazán jó visszajelzéseket kapott a korábbi években kollégáitól. 
Lenyűgözte a tavalyi felkészülés, amikor a színház zegzugait diák-mentor párok lakták be. Így 
idén nem volt kérdés, hogy ő is belekóstol a programba.

Börcsök Olivér nagy lendülettel kezdte meg a felkészülést Matuz Jánossal. Határozott elkép-
zelések mentén építették fel a produkciót. A gimnazista rutinos versmondó, rendszeresen 
jár különböző megmérettetésekre, és a színház sem idegen tőle, hiszen főszerepet játszott a 
Koldus és királyfi című produkcióban. Matuz János szerint azért is fontos a program, mert az 
iskolai keretek között kevés idő jut arra, hogy művészi módon el lehessen merülni egy-egy köl-
tő remekművében. Fiatalok és kevésbé fiatalok nagy találkozása a költészet mentén – mindez 
fémjelzi a mentorprogramot. A felkészülés során Börcsök Olivér szerint nagyon hamar megta-
lálták a közös hangot Matuz Jánossal. Az első öt perc után már igazán személyes hangnemben 
zajlottak a találkozók. A mentor szerint ez azért is alakulhatott így, mert Olivér személyisége 
magával ragadó, sőt a mentor régi önmagát vélte felfedezni benne. Tóth Árpád Esti sugárko-
szorú című versét választották a döntőre. Fényből, csendből, hangulatból szövi össze mindazt, 
ami jelképezi a szerelmet. Kíváncsian várjuk Olivér produkcióját!

Jó csapatot alkot Hajdú Sobor Csaba és Váradi Eszter Sára. A felkészülés már javában zajlik, 
minden szabad percet kihasználnak és dolgoznak. Hajdú Sobor Csaba sokáig az állatorvosi 
pálya felé kacsingatott, bár mindig is érdekelte az irodalom. Aztán egyre erősebbé vált benne 
a szándék és az elhatározás, hogy színművész legyen. Most már tudatosan készül a felvételire, 
s úgy vélte, ezt segíti a VI. Fehérvári Versünnepen való részvétel is. Váradi Eszter Sára immár 
harmadik alkalommal vesz részt mentorként a versenyben. Számára nagyon fontos a tehet-
séggondozás, ezért idén sem volt kérdés, hogy vállalja a feladatot. Boldog, hogy sok fiatalt 
érdekel a magyar irodalom és a költészet. Jó csapatat alkotnak Csabával, jó eredményre számít 
a döntőn!

Strasszer Domokos azért is jelentkezett a tehetséggondozó programra, mert szeretné magát 
kipróbálni komolyabb szintű versenyeken, ezek révén pedig tapasztalatot szerezni. Örömmel 
konstatálta, hogy bejutott a legjobb tizenkét fiatal közé, mert egyik nagy reménye az volt, 
hogy részese lehet a mentorprogramnak. A tizenöt éves ciszteres diák felkészülését Tűzkő Sán-
dor segíti. A közös munka során foglalkoztak a vers hátterével, az előadásmóddal is. Sándor 
szívesen segíti a fiatal felkészülését, aki kellő komolysággal készül minden egyes találkozóra. 
Az idő szűk, így nagyon intenzív a közös munka. Fontos feladatként határozták meg, hogy 
Domokos versét az egyéniségéhez igazítsák.

Még néhány nap, és felállhatnak az idei év 
döntősei a Fehérvári Versünnep színpadára, 
hogy megmutassák tudásukat, tehetségüket 
a zsűrinek és az érdeklődőknek. Az utolsó na-
pokban évről-évre jól érzékelhető az izgalom, 
a feszültség. A mentorprogramban már napok 
óta azon dolgoznak a színész-diák párok, hogy 
kihozzák a legjobbat a produkciókból. A felké-
szülésre a Fehérvár magazin is ellátogatott. 

A mentorprogram népszerű és 
igen hasznos eleme a tehetségku-
tató versenynek. A diákok számá-
ra igen sokrétű tudást adnak át a 

színművészek, akik immár harma-
dik esztendeje segítik a gyereke-
ket. Idén is intenzív szakasza ez a 
Fehérvári Versünnepnek, hiszen 
bő két hetük volt a fiataloknak a 
felkészülésre.

Nézze végig a döntőt a hely-
színen!

A VI. Fehérvári Versünnep döntője 
április 10-én 10 órától ezúttal is 
nyilvános televízió-felvétel lesz. A 
Fehérvár Médiacentrum minden 
érdeklődőt szeretettel vár a Szent 
István Művelődési Házba!
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Tipp

Nézze meg videónkat a felkészülésről a www.versunnep.hu oldalon és a Fehérvár 
Televízió facebook-oldalán!

A vers ünnepe a Fehérvár Televízióban!

Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. A jeles évfordulóról 1964 óta 
József Attila születésnapján emlékezünk meg. Ebből az alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel 
tisztelegnek a magyar líra előtt országszerte. A rendezvényeken klasszikus és kortárs 
költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok vagy éppen a ma is élő szerzők 
tolmácsolják a költeményeket. A Fehérvár Televízió filmmel ünnepli a magyar lírát: 
Székelyföldi Verstábor 2014 címmel április 11-én szombaton 20 óra 50 perctől 
láthatják összeállításunkat.

„Van egy kérdés a jelentkezési lapon. Miért jelentkeztél? Harmadjára jelentkeztem a verseny-
re, és mindig ezen a kérdésen gondolkozom el. Az első versenyem óta csak annyit tudok írni, 
hogy ide mindig visszavágyom!” – ezt vallja Szabó Diána, aki már szinte „hazajár” a Fehérvári 
Versünnepre. A telekis diák kislánykora óta színésznőnek készül, és ezért mindent meg is 
tesz. Az elődöntőn ezúttal is lenyűgözte a zsűrit, nem csodálkozhatunk rajta, hogy a döntősök 
csapatát erősíti. Felkészülését ebben az évben Kerkay Rita segíti. Lelkiismeretesen dolgoznak 
a produkción. Igyekeznek szépen, árnyaltan felépíteni Diána versmondását. A humor, a jó 
hangulat és a vidámság fémjelzi a találkozókat.

Szigethy Norbert színművésznek készül, ezért minél több tapasztalatra igyekszik szert tenni. 
Szereti megmutatni magát a nagyközönségnek, a versek világa közel áll hozzá. A felkészü-
lésre nagy hangsúlyt fektet, és örömmel fogadja mentora, Juhász Illés tanácsait. Igyekeznek 
megtalálni az egyensúlyt. Sokat foglalkoznak a mű elemzésével, a vers hátterével. A legapróbb 
dolgokra is odafigyelnek, s tökéletesítik a produkciót. Juhász Illés már rutinos a mentorprog-
ramban, hiszen kezdetek óta részt vesz a felkészítésekben. A közös munka minden évben 
meghozza a gyümölcsét, hiszen versekkel, költészettel foglalkozni ajándék.
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Március 27-én nyitották meg Kopriva Attila 
kárpátaljai festőművész kiállítását a Vörösmar-
ty Színház Forrás Galériájában. A kiváló alkotó 
a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola Képző- 
és Iparművészeti Tanszékének docense. Tagja 
a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek 
Révész Imre Társaságának. 2007-től a Magyar 
Tudományos Akadémia külső tagja.  

Kopriva Attila alkotásai a kárpátal-
jai hagyományokból építkeznek: a 
sokszínű és gazdag táj kimeríthe-
tetlen forrást jelentenek számára. 
A népviseletből, a természetből, a 
mindennapok egyszerűségéből vá-
szonra varázsolt pillanatok színes, 
egységes kompozíciókban tárulnak 
elénk. Csendéletek, tájrészletek, 

vakler lajos

Monet nyomában

Kultúrszomj
Április 10. 18 óra

A Parnasszus kortárs apostolai
Jókai Anna író lesz a vendég „A 
Parnasszus kortárs apostolai” című 
irodalmiest-sorozat programján. 
Közreműködik Lits Zsuzsanna 
barokk fuvolán és Kővári Péter 
csemballón.
Szent István Művelődési Ház
 
Április 12. 17.30

Feldaraboljuk a végtelent
Gryllus Dániel és Lackfi János közös 
estje.
Öreghegyi Közösségi Ház

Április 13. 18 óra

Beszélgetés Szávai Gézával
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára

Április 16. 15 óra

Könyvbemutató
Dr. Bakonyi István irodalomtörté-
nész vendége Káliz Sajtos József író, 
költő, akinek Ékes párták, leesni 
áhítók című könyvének bemuta-
tójára kerül sor. Kárpát-medencei 
lakodalmi és szerelmi versek össze-
függései, kapcsolatuk Fejér megye 
Felsővárosában.
Felsővárosi Közösségi Ház

Április 17. 18 óra

Hangulatok
Szünderné Havasi Erzsébet kiállítása.
Kisfaludi Közösségi Ház

életképek elevenednek meg képein, 
amelyekbe mindenütt belecsempé-
szi saját gondolatvilágát, egyéni-
ségét. Kárpátalja gazdag kultúrája 
köszön vissza a kiállított alkotáso-
kon, melyeken egyaránt felcsillan 
az impresszionizmus, az expresszi-
onizmus és az absztrakt művészet 
szeretete. Képeiből kitűnik, hogy 
nagy hatással volt rá Claude Monet, 
akit egyik példaképének és ked-
venc festőjének tart.
Az alkotói munka olyan, mint egy 
fa élete: gyökerében táplálkozik, 
de ágaival felfelé törekszik, és 
minden időszakban gyönyörűséget 
hoz megújuló lombjaival – foglalja 
össze ars poeticáját a művész.
A tárlat április 19-ig tekinthető meg 
a Forrás Galériában.

A kiállított tárgyak a Szabadművelődés Házában tekinthetők meg

Nívódíjas makettek a Szabadművelődés Házában
vakler lajos

Kraut György a Kortárs Ki mit tud? egyik nagy 
felfedezettje. A nyugdíjas művész olyan méret-
arányos, fából készült hintókat, szekereket, népi 
eszközöket és tárgyakat alkotott, melyek egyrészt 
fantáziáját dicsérik, másrészt pedig elvezetnek 
bennünket a történelmi múltba, a falusi lét min-
dennapjaiba. A Ki mit tud?-on méltán aratott nagy 
sikert, és megérdemelten kapott nívódíjat. 

Meséljen, kérem a kezdetekről!
A katonaság alatt és a leszerelést 
követően kezdtem el fával foglalkozni. 
Megvolt bennem az a készség, ami 
máig is kitart. Szenvedélyemmé vált a 
különböző régi tárgyak készítése. Ak-
koriban egyszerűbb és kisebb dolgokat 
csináltam. Egy időben abbahagytam, 
máig sem tudom miért. 1976-ban aztán 
újra elkezdtem, játékokat készítettem 
és alkatrészeket. 2009-től készítem azo-
kat a kiállításon is látható darabokat, 
amelyek már-már mestermunkának is 
tekinthetők. Nyugdíjasként számtalan 
lehetőségem nyílt utánanézni, miként 
dolgoznak mások, és magam is fejlesz-
tettem a tudásomat.
Milyen minták alapján készültek ezek a 
csodálatos dolgok?
Először könyvtárba jártam, és fényké-
pek alapján terveztem meg a dolgai-
mat a legapróbb részletekre is figyelve. 
Később lehetőségem nyílt eljutni a fe-
leségemmel együtt olyan kiállításokra, 
kastélyokba, falumúzeumokba, ahol 
eredeti szépségében és nagyságában 

láthattam az egykori közlekedési és 
munkaeszközöket, házakat, méretará-
nyos szélmalmot, bölcsőket és minden 
olyat, ami megmozgatta a fantáziámat, 
és amit később elkészítettem.
Milyen szerszámokat használ?
Általában 1:10 illetve 1:8 arányú 
tárgyakat készítek. Minél nemesebb 
faanyag kell hozzá. Természetesen 
csak könnyen megmunkálható fát 
használok, mert ezekkel sokkal 
könnyebb dolgozni. A szerszámok 
egyszerűek, tulajdonképpen minden 
asztalosműhelyben megtalálhatók, 
azzal a különbséggel, hogy sokkal 
finomabbak és kisebbek. A legfonto-
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sabbak: a tűreszelő, a lombfűrész, a 
fúrógép, a véső, az 1-1,5 milliméteres 
fúróeszköz és a csiszolópapír.
Egy dolgot elfelejtett említeni a „hozzáva-
lók” közül – szándékosan hagyta ki a te-
hetséget, a szorgalmat és a kézügyességet?
Tény, hogy ezek a tulajdonságok is 
kellenek, de én ehhez még hozzáten-
ném a türelmet is, hiszen egy ilyen 
tárgy elkészítése három héttől két 
hónapig tart.
Van-e kedvenc tárgya?
A szívemhez nőtt a Festetics-hintó és 
az ökrös szekér. Jelenleg egy XVIII. 
századi bécsi lóvasútkocsin dolgozom. 
Nagyon szép lesz.
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„Szükség van egy új uszodára!”
Beszélgetés Ráczné Földi Judit önkormányzati képviselővel

naGy zoltán Péter

A Demokratikus Koalíció listás önkormányzati képviselője 
Ráczné Földi Judit, aki Csabai Béla lemondása után került 
a képviselő-testületbe, ahol a következő ülésen, április 
17-én teheti le az esküt. Az önkormányzati képviselőket 
bemutató sorozatunkban vele ismerkedhetnek meg az 
olvasók.

Könnyű dolga van, mert új képviselőként meg-
valósíthatja elképzelését, és nehéz dolga van, 
mert új képviselőként meg kell találnia helyét a 
testületben és annak munkájában.
Azt gondolom, lényegesen nehezebb 
dolgom van. Egyrészt nem októberben 
csatlakoztam, hanem bő négy hónappal 
később egy összeszokott csapathoz, és sok 
képviselőt csak látásból ismerek.
Mielőtt bekerült a lista soron következő tagja-
ként, figyelte-e a testület munkáját, és jutott-e 
olyan következtetésre, hogy változtatni kell?
A Demokratikus Koalíció helyi elnökeként 
bejártam a nyílt ülésekre. A baloldalon 
működik egy frakció, amit aktivizálni kell, 
már csak azért is, mert a költségvetés körül 
volt egy-két vitánk a kormánypárti képvi-
selőkkel. Lényegre törő, aktív képviselő 
szeretnék lenni, amiért mindent elkövetek.
A választáskor a baloldali összefogással kapcso-
latosan voltak súrlódások. Kisimultak ezek az 
ellentétek?
Összefogáspárti voltam a választásokat 
megelőzőleg is. Április 6-án az ország 
baloldali pártjai összefogtak, amit nekünk 
is követni kellett volna Székesfehérváron. 
Úgy gondolom, nagyon sok csalódást okoz-
tunk a baloldalon októberben az önkor-
mányzati választáson. Hittem és hiszem, 
hogy kormányváltást csak összefogással 
érhetünk el.
Fehérváron is szükség van kormányváltásra?
Ezért dolgozunk. Az egész országban 
szükség van. Nyilván mi azért ülünk 
más pártban, mert mást szeretnénk, más 
elveket képviselünk. Egyértelműen azt sze-
retnénk, ha Székesfehérváron is baloldali 
vezetés lenne.
Akkor adja magát a kérdés: ön szerint mit 
kellene városunkban másképp csinálni?
Én a belvárosban dolgozom, ami nem titok. 
Nagyon sok gond van a teraszok körül, 
amit az önkormányzatnak segítenie kelle-
ne. Óriási probléma az óvodai, bölcsődei 
férőhelyek kérdése.
Kicsit részletezzük! Mi, laikusok azt látjuk, 
hogy vannak teraszok, van a belváros, de nem 
tudjuk, milyen gondokat kell megoldani.
A valós probléma az, hogy még senkinek 
nincs kitelepülési engedélye. Olyan ren-
deletet kezdett el alkalmazni az önkor-
mányzat, amit eddig nem, miszerint a 
lakók hozzájárulása szükséges a teraszen-
gedélyekhez, amire tizenöt napot adott a 
hivatal. Sokan vártak ezzel, de már húsvét 
van, aztán május elseje, és jön a nyár.
Ezek szerint a belvárosban a teraszok ma 
engedély nélkül működnek?
Igen. Nincsen még kitelepülési engedé-
lyünk.
Ezt ki vagy kik késleltetik?
Páran január és február körül beadtuk a 
kérelmünket, de az eddigiektől eltérően a 
lakók hozzájárulása most kell, ami nehezíti 
a folyamatot. Szerintem az lenne a bölcs, 
ha ezt a rendelkezést a belvárosban nem 
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alkalmaznák, mert azzal ellehetetlenítik a 
teraszok működését. Nyilván a város érde-
ke is, hogy csábító legyen a városközpont, 
ugyanúgy, mint más nagyvárosokban.
Eddig nem alkalmazta a város ezt a régi 
rendeletet. Most azért vált fontossá, mert 
tavaly és tavalyelőtt volt olyan vendéglá-
tóhely, aminek a terasza igenis gondot 
okozott sok lakónak, más vendéglátónak is 
– ezért megvédem a városvezetést. De most 
a többi vállalkozás is hátrányos helyzetbe 
került.
Van konkrét javaslat?
Nem vagyok jogász, de a megoldást abban 
látnám, hogy e rendelet alól vegyék ki a 
belvárost!
Ha így lenne, akkor a renitenskedő vállalkozás 
további gondokat okozna.
Faramuci egy helyzet, de valamit csinálni 
kellene, mert már április van, és nincsen 
megoldva semmi!
Akkor nézzük tovább! Bölcsőde, óvoda. A 
baloldal régóta szorgalmazza Fehérváron a 
gyermekek elhelyezését biztosító intézmények 
bővítését. A demográfiai pillanatkép igényli 
ezt?
Ez régóta probléma. Egy anyuka már 
akkor gondolkozni kényszerül, amikor 
még a pocakjában hordja magzatát, hogy 
hol tudja majd elhelyezni. Családomon 
belül is látom, hogy milyen nehéz egy 
picit elhelyezni. Ne feledje, nem mindenki 
képes magánbölcsődékbe tenni gyermekét! 
Az anyukák azért mennek vissza dolgozni, 
mert a családi kasszának szüksége van 
az ő bevételére is. Szerintem nagyon sok 
bölcsőde kellene Fehérváron.
Tud számokat mondani, mennyi gyermek van 
és mennyi bölcsődei férőhely?
Székesfehérváron hivatalosan ötszáz 
bölcsődei férőhely van, és évente hozzáve-
tőleg ötszázötven kisgyermek szülei szeret-
nék igénybe venni a bölcsődei ellátást.
Azért az óvodáknál elmondható a bővítés.
Amennyire tudom, Maroshegyen történik 
bővítés két csoporttal, illetve a Felsőváros-
ban a felújításnál lett valamivel több hely, 
de ez nem elégséges.
Az Ybl-programmal éppen az intézményfel-
újításokat és -bővítéseket tűzte ki céljául a vá-
rosvezetés. Ezek szerint akkor egy platformon 
vannak?
Igen. Ebben a kérdésben – most kivé-
telesen – igen. Szívügyem a gyermekek 
kérdése, azon belül is a beteg gyerekek 
jövője. Nagy bennem a szociális érzékeny-

ség a gyermekek irányában, és évek óta 
küzdök ezért.
A napokban volt az autizmus világnapja. Ön 
is részt vett?
A szervezésben nem, de jelen voltam a 
rendezvényeken, a konferencián a Magyar 
Király Szállóban és a felvonuláson a 
belvárosban, ahol kevesen voltunk a rossz 
idő miatt. Imádom az autista gyermekeket! 
Mindegyik egy-egy csoda.
A felvonulás, a konferencia a felnőttek világa. 
Ezeknek a gyerekeknek a sorsa az intézmények-
ben dől el. Ezeket megfelelőnek találja?
Az Arany János Iskola nevelőstábja iszo-
nyatosan sok munkát végez, csak elismerés 
illeti őket. Nyilván mindenhol lehet még ja-
vítani, lehetne több játék, fejlesztő eszköz, 
táboroztatás. Több vállalkozó is támogatja 
az Arany Jánost, így vagyok ezzel én is.
Ön kezdte el ezt a vonalat. Menjünk tovább! 
Általános és középiskolák, felsőoktatás...
Ez is óriási gond. Megyei jogú város Fe-
hérvár, és nincsen egyetemünk! Már csak 
kihelyezett karok működnek. Hiányzik a 
fiatalság, a dinamika a városból. Este nyolc-
kor már nincsenek emberek a városban.
2013 óta mintha másképp lenne ez a város 
közösségi terein.
Igen, ez igaz. Amióta a belváros rehabilitá-
ciója elkészült, megindult az élet, de attól, 
hogy szép lett a belváros, este nyolc után 
már nincs élet. A vendéglátók kilenckor, az 
üzletek négy-öt órakor zárnak. Pont ezért 
van szükség a fiatalokra. Fel kellene őket 
rázni, mert eltűntek. Nagyon sok ismerő-
söm külföldre ment – főleg Londonba – le-
het, hogy ez is érezhető. Sok fiatal elhagyta 
a várost. Hiszem, hogy nem lehet az a jövő, 
hogy nagymamák skype-on lássák unokái-
kat! Bár ez országgyűlési kérdés.
A Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként dolgozott 
eddig. Mostantól milyen bizottsági feladatokat 
lát el, mit tervez munkája során?
Eddig olyan bizottságban voltam, ami 
a legkisebb, ráadásul mindig ellenzéki 
politikus vezeti. Így aztán könnyű dolgom 
volt a Pénzügyi Bizottságban. Általában 
egyetértettünk, csak a költségvetés körül 
alakultak ki viták néhány dologban. Most a 
Gazdasági Bizottság tagja leszek, ami nagy, 
és nem tudom, mennyire tudom érvényesí-
teni akaratomat. Gazdasági szakemberként 
szeretnék a munkához hozzátenni, de nem 
tudom még, milyen feladatok várnak rám.
Úgy veszem észre, a Demokratikus Koalíció 
óvatos „duhajával” ülök szemben.

Jól fogalmaz, óvatos. De olyan, aki tettre 
kész! Jobban szeretem megtervezni az 
életem, tudatosan felmérni a terepet.
Ön hogy látja, pártpolitikai szempontokat kell 
képviselnie vagy a várost?
Akkor tudunk Székesfehérvárért dolgozni, 
ha a pártpolitikától eltekintünk. Minden 
képviselő tartozik valamelyik párthoz, ami-
nek mások és mások az alapelvei, amiből 
senki nem enged. De például óvodai, bölcső-
dei kérdésekben maximális az egyetértés, 
amit másképp nem is lehetne csinálni!
Ön szerint Székesfehérvár költségvetése a 
bírálatok ellenére jó és stabil?
Volt egy-két pont, amivel nem értettem 
egyet, de stabil. Focira még mindig túl 
sokat áldoz a város. Én nőként nem vagyok 
egy focirajongó...
Azért annak tetemes része a környezetvédelmet 
szolgálja.
Igen, ez igaz, de attól még országosan is so-
kat költünk stadionok építésére, miközben 
vannak még olyan sportágak Fehérváron, 
amik szép eredményeket érnek el. Ne 
menjünk messzebb: jégkorong – a fiúk 
csodákat műveltek az idén. Eközben a foci 
négyszer annyit kap, mint a jégkorong. De 
itt az uszoda, aminek nincs már kapacitá-
sa! Járnak oda ovisok, bölcsisek, iskolások, 
nyugdíjasok...
És világbajnokok.
Így van. Mindenkinek látnia kell, szükség 
van egy új uszodára!
Hogyan ítéli meg a város fejlesztéseit?
A Várkörút felújítása szükséges, de nem 
tartom helyesnek, hogy a fasort középre 
téve egy-egy sávot biztosítanak csak.
A városvezetés célja az, hogy kiterjessze a 
belváros hatósugarát. Ezzel nem ért egyet?
De, ezzel egyetértek. Ha ez így van, akkor 
viszont rakhatnánk például a Rózsa utcába 
világítást. Terjesszük ki a belvárost a közvi-
lágítás szempontjából is.
Most óriási gond lett a fizetős parkoló a 
pláza tetején, ami miatt a Mátyás király 
körúton nem lehet parkolni. A pláza ma-
gántulajdon, abba nem szólhatunk bele. A 
városvezetésnek valamit ki kell találnia.
A legnagyobb szívfájdalmam az M7-es 
elkerülő fizetőssé tétele. Éltünk is egy 
határozati javaslattal, amit a városvezetés el 
is fogadott, és továbbította a szakminiszté-
riumba. Január 10-én kezdtünk el lobbizni, 
hogy ne kelljen fizetni az elkerülő szaka-
szért. A nyár most közeleg, ami hatalmas 
gondokat okozhat.
Úgy néz ki, hogy ezzel kapcsolatban is egy 
platformon vannak a városvezetéssel.
A baloldali frakció az előbb említett módon 
nyújtotta be határozati javaslatát, ezt az ön-
kormányzat elfogadta. Nekik is az a fontos, 
hogy a város használható legyen.
Pár évvel ezelőtt az önök pártjának veze-
tője, Gyurcsány Ferenc éppen Fehérváron 
nyilatkozta, hogy a nemzethez való kötődésnek 
oldalaktól függetlennek kéne lennie, ami alap-
ján szükségeltetik egy nemzeti minimum. Ön 
szerint alkotható-e nemzeti minimum, ami mel-
lé baloldal és jobboldal egyaránt csatlakozhat?
Kell, hogy létezzen ilyen, hiszen egy ország-
ban élünk. Minden pártnak azon kellene dol-
goznia, hogy az emberek jól érezzék magukat 
ebben az országban, sajnos a kormánypárt 
ezt a feladatot elfelejtette – csak egy példa: 
négyszázezer éhező van ma Magyarországon.



8 2015. április 9.FehérVár Közélet

Felneveltünk három gyereket, most hív a haza!

naGy zoltán Péter

A rendszerváltozás huszonöt esztendeje 4. rész

Mi történt a nyolcvanas években, hogy 
a kormányváltó párttal, az MDF-fel 
városunk első államtitkára lehetett 
1990-ben?
1980-ban, amikor a Fejér Megyei 
Kórház pszichiátriai osztályának ve-
zetését megpályáztam, egy elmélyü-
lő, csendes orvosként indultam neki 
fehérvári életemnek. Nem gondol-

Igen, csak mi ezt nem tudtuk. Azért 
még 1988-ban is hangoztak el fenye-
gető beszédek, mint például Grósz 
Károlyé, vagy a belügyminiszter 
bejelentése, miszerint a Munkásőr-
ség kézben tartja a helyzetet. Sőt a 
honvédelmi miniszter is nyilatko-
zott, hogy az ország belbiztonságát 
a hadsereg szavatolja. Ezek az 
utolsó percig kemény és egyértel-
mű jelzések voltak! Ráadásul hírek 
keringtek, hogy fegyverek tűntek el 
fegyvertárakból, amiből arra lehetett 
következtetni, hogy nem feltétlenül 
lesz ez olyan sima, vértelen átala-
kulás. Utólag úgy fest, hogy le volt 
zsugázva a dolog, de akkor senki 
nem tudta.
Melyik volt az a pillanat, amikor látták, 
hogy igen, itt változás lesz?
Nehéz erre válaszolni. 1989-ben 
mentünk a szovjet helyőrséghez 
petíciót átadni. Még akkor is tapint-
ható volt az őrült félelem, bennem 
is, de a mögöttem jövőkben is. Egy 

tett volna máshogy is. Nálunk annyi-
ra meggyengült a hatalom, hogy in-
kább azt választotta, hogy engedjük 
előre az ellenzéket, aztán majd ujjal 
mutogatnak rájuk, hogy na, tessék, 
ők sem tudták megoldani.
1989. végén látszott, hogy választhat 
az ország. Hogyan indultak ennek az 
időszaknak?
A legújabb kori idők reformkora 
volt ez, csak kicsit rövidre sikere-
dett. Gondoljuk el, az 1820-as évek 
reformkorában két évtized állt ren-
delkezésre, hogy felálljon egy felelős 
magyar kormány. Nekünk erre pár 
hónapunk maradt csak!
Akkor nézzük azt a huszonöt évvel ez-
előtti választást! Az MDF egy frappáns 
tőmondattal megnyerte a választást: 
Tavarisi, konyec!
És Orosz János csodálatos pla-
kátjával, amiből sütött a korábbi 
rendszer elfogadhatatlansága. Bár 
akkor nagyon jó plakátok voltak 
országszerte. De nem is a plaká-
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Kelemen András kalotaszegi és székely szülők gyermeke. Budapesten látta meg a napvilágot. 
1971-ben pszichiáter, majd 1988-ban pszichoterapeuta szakvizsgát tett. 1969-től az Országos 
Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben, majd 1973-tól a VIII. kerületi Idegbeteg-gondozó Intézeté-
ben dolgozott. 1980-ban Székesfehérvárra költözött, ahol tíz esztendőn át a Fejér Megyei Tanács 
Központi Kórház és Rendelőintézet (1990 óta Szent György Kórház) pszichiátriai osztályának a 
vezető főorvosa volt. Ekkor vált ismert személyiséggé városunkban. 1968-ban a román hatóságok 

csempészni a lakiteleki nyilatkozat 
szövegét. Ekkor már volt hivatko-
zási alapunk, könnyebben tudtunk 
szerveződni. 1988. október 14-én 
meg is alakult Székesfehérváron az 
MDF szervezete, méghozzá az elsők 
között az országban.
Lakiteleken a kommunizmus kifordult 
sarkaiból, és gyakorlatilag ott eldőlt 
minden.
Bölcs közgazdászaink úgy tartják, 
hogy már 1980-ban eldőlt minden, 
mert pénzügyi szempontból teljesen 
a nyugat karmába kerültünk. Ennek 
megfelelően a politika csak vonszol-
ta magát. 1983-ban változtattak a vá-
lasztási törvényen, így 1985-ben már 
lehetett kettős jelöléssel indulni, ami 
csodálatos eredménynek számított.
Sőt, indulhattak olyanok, akik nem 
voltak párttagok.
Így igaz, és ezek nagy része az MDF-
ben kötött ki. De azt tudni kell, hogy 
1985-ben Lezsákot megfosztották a 
művelődési házban végzett munká-

kitiltották Romániából, az 1960-as és 1980-as években a magyar belbiztonsági szervek megfigyelés 
alatt tartották. 1988. szeptember 3-án jelen volt a Magyar Demokrata Fórum megalapításánál. 1990-ig 
az MDF székesfehérvári szervezetének az elnöke volt, és az MDF-szervezetek közötti megyei egyeztető 
tanácsot is ő vezette. 1988-1989-ben az MDF Országos Választmányának tagja lett. Az 1990. évi országy-
gyűlési választásokon pártja Fejér megyei területi listáján jutott mandátumhoz. Antall József kormányfő 
először népjóléti államtitkárrá, majd külügyi államtitkárrá nevezte ki.
Kelemen Andrással, Fejér megye és egyben Székesfehérvár első rendszerváltozás utáni államtitká-
rával beszélgettünk a huszonöt évvel ezelőtti rendszerváltásról.

tam, hogy úgy megbolydítom a kör-
nyezetemet, és a világ is megbolydul 
körülöttünk! 1985-ben részt vettem 
az úgynevezett Lakiteleki Antológia  
Esteken, ami a határon túli magyar 
költők nagy seregszemléje volt. Az 
első alkalom 1985. október 25-én 
történt, ahol senki nem mondta 
ki, hogy október 23., de mindenki 
tudta, hogy arról van szó.
Az volt a sorok közötti világ.
Igen, és megvolt annak a szépsége 
is, hiszen sokszor szólni sem kellett, 
mégis megértettük egymást, ami 
azóta mintha elveszett volna. Lezsák 
Sándorral már korábban összeis-
merkedtünk, a Müncheni Nemzetőr 
Szerkesztőségében Kecskési Tollas 
Tibor szerkesztő „hozott össze” ben-
nünket. Azt mondta: találkozzatok 
már otthon! Így is történt, bár arra 
nagyon vigyáztunk, hogy ne legyünk 
a magyar hivatalosság látókörében. 
Több éves kapcsolat után Lezsák 
Sándorral eljött az 1987-es lakiteleki 

sátorverés. Ezt hosszú készülődés 
követte. Amerikában megjelent egy 
cikk, hogy nacionalista, fasiszta 
nemzetgyűlés volt valahol a vidéki 
Magyarországon, de a nagyközönség 
semmit nem tudott róla. Majd egy 
évünkbe került, amíg a vendégként 
meghívott Pozsgay Imre egy Magyar 
Nemzetben adott interjúba be tudta 

jától, miközben őrült erős rendőrsé-
gi megfigyelés alatt voltunk. Be kell 
vallanom, hogy az akkori fehérvári 
kórházigazgató is szólt nekem, hogy 
András, abba kéne hagyni ezt a 
nyüzsgést, mert megint keresett két 
nyomozó!
Ha folyamatosan figyelték önöket, ak-
kor ezek szerint biztonságban voltak.

hatalmas tüntetésből indult, aztán 
ahogy közeledtünk a célhoz, egyre 
fogyatkoztak az emberek, mire a 
petíciót átadtam, alig tízen álltak 
mellettem. Világhatalmi szempont-
ból már biztos elrendezett dolog volt, 
de helyben bármi történhetett volna. 
Gondoljunk Grúziára, a Baltikumra 
vagy Romániára! Bizony ez elsülhe-
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Antall József miniszterelnök 1990-es székesfehérvári látogatása

A népjóléti államtitkár, Kelemen András MDF-es barátjával, Katona Tamás történésszel az 
Országgyűlés tanácstermében

Kelemen András találkozása II. János Pál pápával, aki 1991-ben szentmisét tartott Eszter-
gomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten és ökumenikus istentiszteletet mutatott be 
Debrecenben
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tokon, a nagy mondásokon múlt, 
hanem hogy lehetett választani! És 
ez olyan vitákat kavart a négyige-
nes népszavazással együtt, hogy 
az ellenzék erősödött meg benne. 
A négyigenes szavazásból az MDF 
rosszul jött ki, ahol a Munkásőrség 
sorsáról, a pártvagyonról, a munka-
helyi politizálásról és a köztársasági 
elnök választásáról kellett dönteni. 
Utóbbiban ott rejtőzött a lehetőség, 
hogy a kommunista hatalom átmenti 
magát a következő időkre.
Az első három pont akkor már okafo-
gyott volt az MDF részéről.
Igen, de az egész egy ügyes taktikai 
fogás volt az SZDSZ részéről, hiszen 
a korábbi „háromszögűkerekasz-
tal-beszélgetéseknél már lefutott 
témák voltak, és már csak alá kellett 
volna írni. Az SZDSZ és a Fidesz 
úgy döntött, nem írja alá, és ezzel a 
választásokat készíti elő egy népsza-
vazással. Sokat növeltek esélyeiken 
azzal, hogy a négy kérdésre négy 
igen választ kértek a szavazóktól. 
Ezt végtelenül egyszerű kommu-
nikálni. Mi, az MDF azt kértük 
volna, hogy három igen és egy nem 
választ adjanak. Ezt elmagyarázni 
sokkal bonyolultabb lett volna, ezért 
a távolmaradást választottuk. Na, 
ez volt a súlyos hiba! Negyven év 
gúzsbakötés után arra buzdítani az 
embereket, hogy az első szabad sza-
vazásra ne menjenek el, kifejezetten 
ellentmondásos.
Ennek is egyenes következménye volt 
az SZDSZ-szel később kötött paktum a 
köztársasági elnök személyéről.
Antall József elmagyarázta nekünk 
a Selyemgombolyítóban, hogy 
Tölgyessy Péterrel, az SZDSZ akkori 
elnökével megkötötte ezt a paktu-
mot. Antall akkor el is magyarázta, 
hogy ez egy kényszerhelyzet volt, 
mert másképp képtelenek lennénk 
kormányozni a kétharmados törvé-
nyek miatt. A miniszterelnök naiv 
volt, amikor azt hitte, hogy a korábbi 
rendszerben meghurcolt Göncz Ár-
pád segíteni fog a kormányzásban. 
Annyira nem úgy történt, hogy az 
SZDSZ a taxisblokáddal majdnem 
a kormány bukását is elérte. Antall 
József élete vége felé azt mondta 
nekem: ezt elhibáztam, azt hittem, 
Göncz Árpáddal együtt tudok 
dolgozni, de nem vettem tekintetbe 
bizonyos dolgokat, amikre számí-
tanom kellett volna: hogy neki más 
jellegű elkötelezettségei is voltak.
Huszonöt évvel ezelőtt megtörtént a 
rendszerváltás?

A rendszerváltás folyamatos volt 
1980-tól. Először a gazdasági válto-
zások, aztán a pénzügyi kapcsolódás 
a nyugathoz, aminél már a szovjetek 
elengedték a gyeplőt. A politikai 
változás volt a leglátványosabb, 
ugyanakkor a legnehezebb is, mivel 
közben folyt a gazdasági hatalom 
átmentése. Ne feledjük, hogy még 
az első demokratikus kormány 
megalakulása előtt végigfutott egy 
privatizációs hullám az országon 
– aki helyzetben volt, annak ez 
óriási előnyt jelentett! Sokan ilyen 
szempontból mondják, hogy nem 
történt meg a rendszerváltozás. A 
rendszer biztos, hogy megváltozott, 
de a privilegizált rétegek változtak a 
legkevésbé.
Ezt önnek közvetlen közelről látnia 
kellett, hiszen az MDF-vezette kormány 
népjóléti államtitkáraként dolgozhatott. 
Hogyan élte meg ezeket az időket?
Antall József úgy gondolta, hogy 
aki egy kórházi osztályt és több 
megyei intézményt képes vezetni, 
az a népjóléti államtitkárság felada-
tait is elláthatja. Abban igaza volt 
a miniszterelnöknek, hogy akkor 
kevés MDF-es rendelkezett vezetői 
múlttal, de abból óriási hátrányom 
származott, hogy vezető orvos-
ként nem kellett foglalkoznom 
pénzügyekkel. A minisztériumban 
állandóan költségvetési problémák-
ba botlottam bele. Iszonyú gyorsan 
meg kellett tanulnom tájékozódni, 
ami a legnehezebb feladat volt 
talán.
Ez a fehérvári munkájába került?

A parlamenti munka mellett tudtam 
volna végezni a kórházi dolgaimat, 
de az államtitkárság mellett, ami az 
egészségügyi program készítését is 
jelentette – amiből csak azért nem 
látszott semmi, mert 1994 után visz-
szabontottak mindent a szocialisták 
– már nem folytathattam a fehérvári 
munkát. Annyira nem gondoltam 
akkor a Parlamentbe kerülésre, hogy 
a két fehérvári egyéni kerület egyiké-
ben sem én indultam. A megyei listát 
is Bogdán Emil vezette. Én MDF-ala-
pítóként, húzónévként a megyei 
lista második helyére kerültem. De 
akkora lett a sikerünk, hogy innen is 
bejuthattam az országgyűlésbe.
Mennyire nehezítette a dolgát az akkori 
kisgazdák körüli huzavona?
Antall József hatalmas erőket moz-
gósított, hogy megpróbálja Torgyán 
József körül kiüresíteni a levegőt, 
mert azt világosan érezte – ami az 
első Fidesz-kormányzásnál be is 

bizonyosodott – hogy Torgyán József 
nem alkalmas miniszternek. Ez sok 
belső feszültséget eredményezett. De 
ugyanez megvolt az MDF-en belül is. 
A párt tényleg alulról szerveződött, 
ezért sokan csak az Országházban 
ismertük meg egymást. Többen ke-
rültek közénk, akiknek nem kellett 
volna.
A Népjóléti Minisztériumból a külügybe 
került lett. Hogy történt a váltás?
Ennyi idő után elmondhatom, 
hogy a Népjóléti Minisztériumban 

bizonyos dolgokat nem sikerült 
meghaladnom. Egy kiváló program-
mal rendelkeztünk, de a társadalom-
biztosítással – ahol a pénztárca volt 
– fennálló kettősség ezt a programot 
nem engedte működni. Változást 
sürgettem ezzel kapcsolatban, de 
Antall leváltott, ugyanis a KDNP-t 
nem akarta gyengíteni. Az egyszerű 
képviselői munkavégzésre számítot-
tam, ám ő megkérdezte, mit szólnék, 
ha külügyekkel foglalkoznék. Nem 
értettem, miért lennék erre alkal-
mas. Azt mondta, mivel orientalisz-
tikával foglalkozom, beszélek idegen 
nyelveket, török nyelvet is fordítot-
tam, fontos feladatokat bízhat rám 
a posztszovjet térségben, méghozzá 
úgy, hogy korábban soha nem volt 
vörös tagkönyv a zsebemben. Így 
alakult ki, hogy Jeszenszky Géza 
külügyminiszter főleg az angolszász 
világgal tartotta a kapcsolatot, én 
a keleti nyitást előlegeztem meg. 

Ennek köszönhető például, hogy a 
kazah nagykövetség Budapesten van 
és nem Bécsben.
A szovjetekkel történő „leszámolás-
kor” Antall azt mondta, ha a bilincs 
lekerül a karunkról, akkor nyújtjuk 
a jobb kezünket. A keleti piac azért 
szűkült be, mert nem tudtak fizetni. 
A posztszovjet országokban olya-
nokat kértek, mint Ikarus összesze-
relő-üzem felállítása, amiben sokat 
lobbiztam, de hiába voltam fehérvá-
ri, nem tudtam elrendezni. Bennem 
megvolt a szándék, keleten az igény, 
de sokkal nehézkesebben működtek 
a dolgok, mint szerettem volna. Az 
Almatiban megnyíló nagykövetséget 
én fél órával előbb adtam át, mint 
ahogy az Országgyűlés bólintott rá.
Egyszer Üzbegisztánba vagy Ka-
zahsztánba érkezett egy magyar 
cipőszállítmány, amit a teherautók-
ról sem tudtak leszedni, mert már 
onnan vitték az emberek, akik közül 
sokan a sarkát taposták, csak bele 
tudják préselni a lábukat. A magyar 
terméket általában jónak tartották.
Eltelt huszonöt év. Mit csinálna más-
hogy?
Azt hiszem, rosszabbul csinálnám. 
Ma már nincs bennem az a naivitás. 
Amikor még szűk volt a levegő, a 
feleségem mondta nekem: András, 
veszély van, vigyázz! Akkor azt felel-
tem: felneveltünk három gyereket, 
most hív a haza!
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Horoszkóp
április 10. – április 16.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kisebb mértékű feszültség veszi Önt körül a múlt 
hétről maradt elintézni valók miatt. A munkahelyén 
régebbről csúsztatott munkái számára kedvező idő-
szak következik, folytatni tudja. Általános közérzete 
kifejezetten jó. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nagyon intenzív hét elé néz. Emiatt az otthoni 
teendőire, szeretteire nem igazán jut elegendő ideje. 
Ha kínos helyzetbe kerülne ebben a felpörgetett 
tempóban, használja az intuícióját, meglátja, minden 
a legjobban fog alakulni az Ön szempontjából!  

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten jó formában van. Az Ön körül élők is 
felfigyelnek erre. Ön egy igazi nagyszívű és oltalma-
zó Oroszlán a környezetében lévőkkel. A bizalom, 
ami Önből árad, teljesen új perspektívába helyezi a 
környezetében lévők véleményét Önről. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Egy lényeges életminőség-javító időszak indul el ez-
zel a héttel. Látja és tudja élete azon pontjait – hiszen 
figyelemmel kíséri azokat –  melyek türelmét kérik. 
Anyagilag kedvező időszakba lép. A hét során élete 
egy kiegyensúlyozott kerékvágásba ér. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Most fokozottan vigyázzon az egészségére, a 
változatos és rendszeres táplálkozásra. Önmagával is 
törődni kell. Ez egy olyan hét, amikor több tevékeny-
ségbe is bele akar kezdeni minél előbb. Szükséges, 
hogy egy fontossági sorrendet felállítson! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Energikus, gyors és alapos, ennek köszönhetően a hét 
során több előnyt is elér a vártnál. A pozitívan gondolko-
dók Ön köré gyűlnek. A hasonló a hasonlót vonzza. Ha 
alaposan megvizsgálja, rájön, hogy már rég nem aktuális 
az, hogy kétségbe vonja az eddigi döntéseit. 
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Romhányi Anikót, a Vörösmarty 
Rádió hírszerkesztőjét nem könnyű 
mikrofonvégre kapni, annak ellenére, 
hogy igen sokat dolgozik az említett 
eszközzel. Saját bevallása szerint nem 
szeret sem magáról, sem a munkájáról 
írni vagy beszélni. Továbbá kifeje-
zetten viszolyog attól, ha fényképe-
zőgéppel vagy kamerával kergetik. 
A hírszerkesztést húsz éve csinálja, 
de még mindig nem unta meg. A 
Vörösmarty Rádióban a kezdetek óta 
dolgozik, még főiskolásként fogott 
hozzá híreket szerkeszteni és műsort 
vezetni. Először 1994. szeptember 
24-én találkozhattak hangjával a rádi-
óhallgatók. Műsort vezetett és híreket 
szerkesztett az első kirakatrádióban, a 
Reflexben, beszédtechnikát oktatott a 
Kodolányi János Főiskolán, dolgozott 
a Duna Televízióban és a Magyar Te-
levízióban, de a rádiós hírszerkesztés 
maradt az örök szerelme. A rádiózás 
mellett imádja a diákokat, akiknek 
médiaismeretet tanít a Kodolányi 
János Középiskolában. Hivatásával 
kapcsolatban azt fogalmazta meg, 

naGy zoltán Péter és Heiter DáviD taMás

A Vörösmarty Rádió március eleje óta új 
műsorszerkezettel számít hallgatói figyelmére. 
A nappali műsoridő nagyobb részét kitöltő 
műsorvezetőkkel már készítettünk e hasábokon 
beszélgetéseket, bemutatkozó riportokat. Mai 
számunkban két hírszerkesztővel ismerked-
hetünk meg: Palkó Zsuzsannával és Romhányi 
Anikóval.

A hírek szerelmesei 1. rész

Palkó Zsuzsa álmában is híreket szerkeszt

Hogyan kezdődik egy napod, amikor 
nekivágsz a hírek tengerének?
A reggeles hírszerkesztők nevében 
mondom, hogy a napunk hajnali 
négy órakor kezdődik. Szerintem 
ilyenkor nem él ember, aki ébren 
van. Öt óráig próbálom magamat 
valahogy összepakolni, rendezni a 
soraimat. Öt órakor elkezdem át-
nézni az előző napi híreket, a kora 
hajnali eseményeket. Már az első 
pillanatok bepillantást engednek az 
aktuális napba.
Mi a merítkezés? Honnan szeditek az 
információkat?
Igyekszünk olyan forrásokat 
felhasználni, ahol hiteles infor-
mációkat kaphatunk. Egyfelől a 
Fehérvár Médiacentrumon belül 
folyamatosan figyelemmel kísérjük 
az eseményeket. De forrásaink 
közé tartozik a Magyar Távirati 
Iroda és a rengeteg internetes 
hírportál. Azokat az értesüléseket 
szűrjük ki, amik érdekesek lehet-

nek a Fehérváron és a környéken 
élők számára.
A Vörösmarty Rádió hírei a sugárzás 
határáig vagy messzebb terjednek?
Hírek tekintetében szerintem nincs 
hatókör, mert bármi lehet fontos. 
Elsődleges szempont a váloga-
táskor az, hogy mi lehet fontos a 
mi rádióhallgatóinknak. Ez lehet 
külföldi esemény is, vagy akár 

valamilyen bulvárhír is – mond-
juk olyan, ami megmosolyogtató, 
hiszen rengeteg szörnyű esemény 
mellett azért történnek jó és vidám 
dolgok is.
A hírszerkesztőknek nemcsak az a fel-
adata, hogy gyűjtik az információkat, 
hanem egy sötét, úgynevezett süket-
szobában hangot adnak hozzá. Nem 
maradtok-e magatokra a hírekkel és a 
velük kapcsolatos érzelmekkel?
Magunkra maradunk, de szerintem 
ettől jó! Amikor lehalászunk egy 
hírt, abból nem minden információ 
jut el a hallgatóhoz, mert nekünk 
nem az a feladatunk, hogy kiveséz-
zük a dolgokat, hanem hogy elindít-
suk a hallgatókat egy irányba. Ha 
ezt nézem, egyáltalán nem baj, ha a 
hírszerkesztő egyedül marad a hírrel, 
és közben megérti, hogy az miről 
szól. Ez egy intim kapcsolat, hogy a 
hír lényegét adhassuk tovább.
Azt tartják, hogy ez az újságírás 
legnehezebb műfaja: leírni, elmondani 

azt a két mondatot, ami eszenciája egy 
hírmasszának.
Ez valóban a legnehezebb. Nem 
tudok még hosszú évek rutinjával 
és tapasztalatával beszélni erről, 
csak amennyivel én rendelke-
zem, de tudom, sokszor kell újra 
és újra átgondolni ugyanazt a 
hírt. A szemfüles hallgató észre 
is veszi, hogy elhangzik valami, 
aztán később ugyanaz, csak kicsit 
másképp.
Az önállóság felelősséget is jelent. Nem 
tartotok-e a hallgatók dorgálásától?
Kicsit steril világban élünk. A 
napi munkák során sokszor csak 
a kollégákkal találkozunk. Néha 
éppen otthon döbbenek rá, hogy 
mekkora felelősséget viselünk. 
De az a jó, hogy csak hiteles 
forrásokat használunk. Így a fele-
lősség terhének egy részét mégse 
mi cipeljük. Ugyanakkor minden 
hírszerkesztő máshogy gyűjti 
a híreket, másképp írja le és 
mondja el: ez a szabadság érzését 
növeli. Bár azt mondják, objektív 
műfaj a hírgyártás, de szerintem 
mégsem annyira az – az informá-
ció szempontjából objektív, de a 
szűkítés, az „előadás” szempont-
jából nem.
Bár az információk lehetnek ob-
jektívek, mégis előfordulnak olyan 
tragédiák, mint a legutóbbi szedreskerti 
tűzeset, ami óhatatlanul megérinti az 
embert. Ilyenkor hogyan kell viselked-
netek?

Nem annyira szigorú a hírszer-
kesztés, mint ahogy azt tanultuk. 
Egy ilyen tragédiánál én igyekszem 
minél inkább megőrizni az objek-
tivitásomat, hiszen a hír magában 
hordozza a tragédiát. Ha egy kon-
certről, vidám találkozóról van szó, 
akkor szívesebben eltávolodom az 
objektivitástól, és személyes érzése-
imet is megmutatom a hírben.
Mikor fejezed be a munkádat?
Olyan nincs, hogy befejezem. 
Vagy csak azt hiszi az ember, 
hogy befejezte. Akár délben, akár 
este megyek haza, ott pörög-
nek az információk a fejemben, 
sakkozok dolgokkal, hogy miként 
fejlődik majd tovább egy téma. 
Emiatt otthon is nézem, hallga-
tom a híreket.
Képletesen mondhatom, hogy a hír-
szerkesztői ruhát nem lehet pongyolára 
cserélni?
Nem lehet. Sokszor előfordul ve-
lem, hogy befut egy hír, és már jár 
az eszem, mit nézzek meg hozzá, 
hogyan kezeljem, mivel egészítsem 
ki, mit vegyek el belőle. Talán csak 
nyaralásnál jöhet az a pongyola, de 
ahhoz is kell egy-két nap.
Szoktál álmodni?
Amikor nem dolgozom álmomban, 
akkor szoktam. Van olyan, hogy 
álmomban dolgozok újra egy hírt, 
és akkor jövök rá, hogy másképp 
kellett volna csinálni. Ilyenkor – ha 
van rá lehetőség másnap – azonnal 
módosítok.

hogy minden hírt minden nap nyomon 
kell követni annak érdekében, hogy a 
legközérthetőbben, de a legtömöreb-
ben tálalhassa a rádióhallgatóknak. 
Szerinte éppen ezért a hírszerkesztés 
az egyik legnagyobb feladatok közé 
tartozik. Azért szereti ezt a munkát, 
mert itt nincs mellébeszélés. 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A hét nem kedvez a vitás kérdések megbeszélésének. 
Sőt, amennyire csak lehet, kerülnie kell ezeken a 
napokon a nehéz kérdések boncolgatását. Ez értendő 
az üzleti partnerével, házastársával való beszélgeté-
sekre is.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A környezete szereplői csendben csodálják Önt a 
határtalan nyugalmáért és a meggyőződéseiért való 
kiállásért. Olyan késztetései támadhatnak, hogy 
a dolgok értékeit alábecsülje. Nagyon jó hatással 
vannak Önre az elismerések, melyekben ezen a héten 
nem szenved hiányt.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Fontos megbeszéléseknek, tárgyalásoknak és hosszú 
távú szerződéseknek igen kedvező ez a hét. Párjával az 
erre a hétre tervezett nyilvános helyen való megjelenés, 
szereplés sikerekkel kecsegtet. Óvakodjon az otthon 
üléstől és az unatkozástól, mert hamar elfogy a türelme! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy kicsit borúsabb a hangulata. Sötétebbnek ítél 
meg minden helyzetet, mint amennyire indokolt 
lenne. A valóság messze nem ennyire tragikus. A 
munkahelyén most is, mint mindig, egy lépéssel a 
többiek előtt jár. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

A munkahelyén a légkör a hét elején feszültséggel 
lehet terhes. Könnyedén elveszítheti a türelmét, pro-
vokációnak lehet kitéve. De mivel ezt látja előre, egy 
kis angol humorral visszaverheti a támadásokat.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A saját életvezetésével kapcsolatos változtatások 
esetén a döntések meghozatalában ezen a héten 
nincs a helyzet magaslatán. Az irányítás az Öné, és 
ne is adja ki a kezéből! Higgadtan gondolja végig, mi 
lesz a legjobb Önnek! 

lászló-takács krisztina

A nyaralás mellett érdemes városunk környé-
kére kisebb kiruccanásokat is tervezni akár 
a családdal, akár kettesben egy romantikus 
hétvégére. A fehérváriak szerencsés helyzet-
ben vannak, mert közel van a Velencei-tó, de 
a Balaton is csak egy ugrás. Akár kerékpáros 
kirándulást, akár hajókázást tervezünk, számta-
lan lehetőség közül választhatunk.

Bringával a tó körül

A Velencei-tó körül végig kijelölt 
úton lehet tekerni, amely Székes-
fehérvárral is össze van kötve. 
Négy-öt óra alatt kényelmesen 
körbe lehet érni, még egy fagyizás 
beiktatásával is. Nem kell hoz-
zá különösebb edzettség, szinte 
végig sík terepen haladhatunk. Ha 
kisebb gyerekekkel indulunk, és 
rövidebb szakasz is elég, tervez-
zük utunkat úgy, hogy egy részét 
vonattal tesszük meg: Agárd, 
Gárdony, Velence megállóhelyig ké-
nyelmesen utazhatunk az alacsony 
padlós, légkondicionált kocsikban. 
Ha a teljes tó körüli túra mellett 
döntünk, számtalan látnivalóval 
gazdagodunk: megcsodálhatjuk 
a Velencei-hegység déli oldalá-
nak nyári, már-már mediterrán 
jellegét, eljuthatunk a pákozdi 
Mészeg-hegyre, a sukorói néprajzi 
házhoz vagy a nadapi szintezési 
ősjegyhez is. A Szúnyog-szigeti 
úton haladva számíthatunk ugyan 
némi emelkedőre, de a kilátás és 
a Katonai Emlékpark látnivalói 
minden erőfeszítésért kárpótolnak 
majd. Ha pihenni vágyunk, hűsöl-
jünk egy kicsit a Pákozd-Sukoró 
Arborétumban, hogy aztán új erőre 

Indul a kirándulószezon!

Érdemes összekötni a kerékpártúrát a hajózással
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Információ:
Siófok: +36 84 310 050 • forgalmi@balatonihajozas.hu
Balatonfüred: +36 87 342 230 • fured@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu • www.facebook.com/balatonihajozasizrt

Indul a hajózás! 2015. április 4-5-6., 11-12., 18-19., április 25 – től minden nap.

1 ÓRÁS SÉTAHAJÓZÁS
• Siófokon a „TÜNDE” nosztalgiahajó fedélzetén 11:00, 12:30, 14:00 és 16:00 órakor. 

EGYÜTT A CSALÁD! A 11:00 órakor induló sétahajón a szülőkkel együtt utazó gyerekek (0-14 év) ingyen hajózhatnak!
• Balatonfüreden a „CSOBÁNC” nosztalgiahajó fedélzetén 11:00, 12:30, 14:00 és 16:00 órakor.

MENETRENDSZERINTI  járat  Siófok – Balatonfüred – Tihany útvonalon.
GYORSHAJÓ körjárat csak szombatonként Siófok – Tihany – Balatonfüred útvonalon.
Gyerek- és diákcsoportok számára kedvezmény! Hajóink családi- és céges rendezvényekre bérelhetők!

kapva visszatekerjünk Fehérvár-
ra. A Budai út hosszú kerékpárút 
szakaszán már tekerni sem kell, 
hiszen visszafelé lejt az út.

Hajózni tengeren az igazi!

A magyar tengeren újra megkez-
dődik a hajózási szezon, szám-
talan értékes programot kínálva. 
Ez a kikapcsolódási forma nem 
új keletű, hiszen már az 1840-es 
évek második felében indítottak 

személyhajókat a Balatonon, igaz, 
akkor még gőzhajóval utazott a 
nagyérdemű. Ma már óriási a vá-
laszték, stílustól, útvonaltól függő-
en mindenki megtalálhatja a szá-
mítását: a balatoni hajózás szerves 
része a turizmusnak. Az egyórás 
sétahajótól a naplementetúrán 
át a gyermekeknek tervezett 
programhajóig terjed a kínálat, 
minden korosztály talál magának 
kikapcsolódást. Újdonság, hogy az 
idén egy mesehajó is vízre száll, 

mely ismert mesefigurákat szállít, 
és persze a meserajongó gyer-
mekeket, családokat, akik közös 
programokon ismerhetik meg 
kedvencüket, de akár közös fotót 
is készíthetnek vele. Lesz bulihajó 
is, sőt azokra is gondoltak, akik 
a tó mellett a Balaton-felvidék 
boraiban és gasztronómiájában 
kívánnak elmerülni. Ezeket a szer-
vezett hajóutakat gyakran kisebb 
kirándulásokkal kapcsolják össze 
Tihanyba és Badacsonyba.  
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lászló-takács krisztina

Lezárultak a jelentkezések, júliusban 
kiderül, merre tovább

Több mint százötezren jelentkeztek a felsőoktatásba

Májusban jön az érettségi, július végére pedig kiderülnek a felvételi eredmények is

Továbbra is a műszaki illetve a gazdaságtudo-
mányi karok a legnépszerűbbek a felsőokta-
tásba jelentkezők körében, emellett változat-
lanul sokan jelölték meg a pedagógusképzés 
valamely szakját is. Az elektronikus felvételi 
rendszer megkönnyíti és egyszerűen nyomon 
követhetővé teszi a felsőoktatásba való jelent-
kezés menetét. Idén már csak ebben a formában 
lehetett beadni a jelentkezési lapokat.

Csak elektronikusan

Az Oktatási Hivatal adatai szerint 
105 616-an jelentkeztek idén elekt-
ronikusan, az e-felvételi rendszerén 
keresztül a felsőoktatásba. Nagy 
részük alapképzésben és osztatlan 
mesterképzésben, állami ösztöndí-
jas formában szeretne továbbtanul-
ni. Akárcsak tavaly, első helyen a 
legtöbben a műszaki illetve a gaz-
daságtudományok körét valamint a 
pedagógusképzés valamely szakját 
jelölték meg.
A 2015 szeptemberében induló 
felsőoktatási képzések közül 
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comenius
Angol - MAgyAr

Két tAnítási 
n yelv ű 

áltAlá nos isKolA 
és giMnáziuM

kéttannyelvű gimnáziumi képzés 
nyelvi előkészítő évfolyammal 

2015 szeptemberétől.

és német

továbbtanulók részére!

Orosz

Képzési program:
  heti 18 óra német vagy orosz nyelv
  heti 4 óra informatika angol nyelven
  heti 4 óra művészetek (rajz, ének, dráma)
  heti 5 óra testnevelés

8. osztályos

Új

Az előkészítő évet követően a tanulmányok orosz illetve 
német két tanítási nyelvű képzéssel folytatódnak.

Tanulóink az érettségit megelőző tanév végére orosz illetve 
német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát, angol nyelvből kö-
zép szintet meghaladó nyelvhasználói ismeretet szereznek.

Szeretettel várjuk a bátor, tanulni vágyó fiatalok jelentkezését 
a 22/512-133-as telefonszámon!

www.comenius.huRészletes információk: 
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Lelkes Fanni arany minősítést nyert a 
Szép Magyar Beszéd versenyen

Április végétől folyamatosan elér-
hető – és letölthető – a regisztrációs 
levél adattartalma az úgynevezett 
„Jelentkezői státuszlap” formájában. 
Az ügyintézési funkciók ugyancsak 
ettől az időponttól lesznek elérhe-
tők az e-felvételiben. Amennyiben 
a jelentkező valamilyen kötelező 
adatot nem adott meg, vagy nem 
küldte be azokat a dokumentumait, 
amelyek a jelentkezés elbírálásához 
szükségesek, hiánypótló felszólítást 
kap 2015. június 23-ig. A jelentke-
zők a felvételi kérelem benyújtását 
követően megszerzett dokumen-
tumok (például felsőfokú oklevél, 
többletpontot igazoló dokumentu-
mok) másolatait 2015. július 9-ig 
pótolhatják. Amennyiben szükséges, 
egyetlen alkalommal módosítható 

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

 
Alapozd meg a jövőd, mi segítünk!   

 HERR-DÁN 
a szépségszakmák elkötelezettje!  
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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 
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„Rég láttalak. Hol leszel április 10-én?
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• Szociális szolgáltatások 
• Gépészeti-
• Vendéglátás- és
• Mezőgazdasági 

szakmákban

Nyilv.sz.: E-000100/2014

Szépen beszélni, pontosan fogalmazni

legtöbben, 91 595-en az ösztöndíjas 
képzésekre szeretnének bekerülni, 
az önköltséges képzési formát 14 
021-en jelölték meg elsőként. Idén 
is legfeljebb öt jelentkezési helyet 
lehetett megadni, ebből az alapdí-
jért három szak szerepelhetett a 
listában. A jelentkezési adatokat 
nézve elmondható, hogy – akárcsak 
2014-ben – a felvételizők átlagosan 
3,4 szakot jelöltek meg – derül 
ki az Oktatási Hivatal adataiból. 
Az idei eljárásban már kizárólag 
elektronikusan lehetett jelent-
kezni. A leggyorsabb jelentkező 
három perc alatt végzett az űrlapok 
kitöltésével, a legmegfontoltabb 
esetében viszont ötvennégy nap 
telt el a regisztráció és a jelentkezés 
véglegesítése között.

Népszerű a duális képzés

A jelentkezőknek idén először 
volt arra lehetőségük, hogy je-
lentkezésüknél azt is mérlegeljék, 
a választott szak elérhető lesz-e 

duális formában. Összesen húsz 
felsőoktatási intézményben négy 
képzési területen 832 meghir-
detett lehetőség közül választ-
hattak az érdeklődők. Közel hét 
százalékkal jelentkeztek többen 
ezekre a szakokra, mint 2014-ben, 
vagyis elmondható, hogy egyre 
népszerűbb ez a képzési forma. 
Olyannyira, hogy többszörös a 
túljelentkezés a meghirdetett 
duális képzésekre: a Kecskemé-
ti Főiskolán hatvanhét helyre 
nyolcszáz, Szombathelyen pedig 
a rendelkezésre álló ötven helyre 

kétszáznegyven jelentkező jutott. 
Jelenleg öt speciális – műsza-
ki, agrár, gazdaságtudományi, 
informatikai, természettudomá-
nyi – szakterülete van a duális 

Április végén indul az e-ügyintézés
a jelentkezési helyek sorrendje is, 
szintén legkésőbb 2015. július 9-ig. 
A ponthatárok kihirdetése előtt, 
július közepétől az e-felvételiben 
láthatja majd minden jelentkező a 
felvételi összpontszámát, illetve 
azt, hogy ezt miként számolták ki. 
Amennyiben valakinek megjegyzése, 
észrevétele van a számított pontok-
kal kapcsolatban, azt jelezheti. A 
ponthatárok megállapítását követően 
a besorolási döntést is itt lehet majd 
megnézni. A jelentkezők az eljárás 
során tájékoztató e-maileket kapnak, 
ezért fontos, hogy a jelentkezés-
kor megadott postafiókját minden 
jelentkező folyamatosan kísérje 
figyelemmel. A ponthatárok, a felvé-
teli eredmények várható kihirdetése 
2015. július 23.

képzésnek, ugyanakkor megjelen-
het hamarosan a szociálisszakem-
ber-képzés is, mivel a vállalatok 
mellett intézményektől is érkezett 
erre kezdeményezés.

A tanulmányi eredmények mellett nagyon 
fontos, hogyan kommunikálunk egymással – 
ez is lehet a jövő kulcsa. Lelkes Fanni, a Vas-
vári Pál Általános Iskola nyolcadik osztályos 
tanulója ezt szem előtt tartva indult a Szép 
Magyar Beszéd versenyen, és a dunántúli 
fordulón arany minősítést ért el.

Fanni az iskolai, a megyei majd 
a dunántúli fordulón is kiváló-
nak találtatott, így történt, hogy 
korosztályában Magyarország 
harminckét legszebben beszélő 
diákjainak egyike lett – hivata-
losan is. A versenyen Boldizsár 
Ildikó Lázár Ervin öröksége című 
írását olvasta fel. „Ez a mű arról 
szól, hogy milyen fontos a mesék 
világa – mondja a diáklány, majd 
hozzáteszi: Meséken nőttem fel, 
és még ma is nagyon szeretem őket. 
Számomra fontos, hogy legyen egy 
kis hely, ahová el tudok vonulni, 
menekülni, akár a mesék világába. 
A mese megtanít sok mindenre, 
ezért szívügyem. Mint ahogy az 
is, hogy beszélgessünk egymással, 
kommunikáljunk, mert úgy ismerjük 

lászló-takács krisztina

meg egymást, egymás gondolatait. 
Ahhoz viszont, hogy valóban át 
tudjuk adni a gondolatainkat, meg 
kell tanulnunk pontosan fogalmaz-
ni és szépen, érthetően beszélni. 
Ennek felismerésében és gyakorlá-
sában sokat köszönhetek felkészítő 
tanáromnak, Farkas Ágnesnek is.” 
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Egyszer volt, igaz volt
A legendák köztünk járnak

Bogárdi Lajos, a Fejér Megyei Népi Együttes 
alapító tagja, a Gróf Széchenyi István nevét 
viselő szakközépiskola (Gépipari Technikum) 
tanára 2015. márciusában ünnepelte kilencvene-
dik születésnapját. Története nem tündérmese, 
sokkal inkább egy olyan ember mindennapjait 
mutatja be, aki hittel, hivatástudattal, töretlen 
vitalitással élte, éli életét ma is.

Elöljáróban minden székesfehérvá-
ri nevében tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm születésnapján. Milyen 
körülmények között született és nőtt fel 
a 1920-as évek közepén egy székesfe-
hérvári kisfiú?
1925-ben születtem, a Homok sor 
50. szám alatt. Szüleimmel, nagy-
szüleimmel éltünk. Akkoriban a 
mai állatkórház helyén egy bozótos, 
füves, dzsindzsás terület volt, amit 
mi, gyerekek birtokba vettünk. 
Iskola után ott töltöttük az összes 
szabadidőnket, mi, Homok soriak 
és a Bercsényi utcában lakó srácok. 
Természetesen ugyanúgy vetélked-
tünk, versenyeztünk egymással, mint 
ahogy a grundokon az megszokott 
volt. Az egy olyan hely volt, ahol le-
hetett focizni, birkózni, bújócskázni. 
A gyerekkoromra visszaemlékezve 
meghatározó élmény volt számomra, 
hogy négyéves koromban a Homok 
sorról elindulva a legjobb barátom-
mal, Major Gyurival szülői felügyelet 
nélkül nap mint nap elcsatangoltunk 
a Segesvári útra a Kristóf-templomig, 
ami mögött a lőtér volt. Ez 5-6 km.
Boldog gyermekkora volt?
Tulajdonképpen igen, de sajnos 
édesanyám gyermekszülésben korán 
meghalt. Az egyetlen dolog, amire 
emlékszem, a temetése. Azt a pilla-
natot, amikor utoljára láttam, örökre 
megőriztem.
Hogyan lehetett átvészelni ezt az idő-
szakot? Hiszen egy kisgyermek számára 
különösen fontos az édesanyja.
Nagyon sok segítséget kaptam a 
nagyszüleimtől és édesapámtól is. A 
gyászév után édesapám édesanyám 
húgát vette feleségül, így tulajdon-
képpen nem félárvaként nőttem fel, 
hanem szeretetben, ugyanúgy, ahogy 
előtte volt. Édesanyámra mindig em-
lékeztem, de édes anyukám, ahogy 
az engem felnevelő nagynénémre 
tekintek vissza, ugyanolyan kedves 
és szép volt. Ebben az értelemben 
nem változott az életem, kisgyer-
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Tartalmas kilencven év, Isten kegyelméből

A MÁV-tánccsoport 1947-ben. Jobbról az első pár Bogárdi Lajos és későbbi hitvese, Kerpel Mária.

A délceg fiatalember, Bogárdi Lajos 1948-ban

mekként játszottunk, és ami fontos, 
az akkori Sóstóra jártunk fürödni 
nagymamámmal, majd később a ba-
rátaimmal, de velük titokban. Hogy 
otthon ne vegyék észre, hogy füröd-
ni voltunk, visszafelé megálltunk az 
evangélikus temető előtt, beszórtuk 
magunkat homokkal és porral.
Mire neveltek akkoriban egy kisfiút?
A születésnapomon elmeséltem a 
gyerekeimnek és az unokáimnak 
is, hogy nálunk ilyen, hogy nevelés, 
tulajdonképpen nem volt. Soha 
nem éreztem, hogy engem nevel-
nek. Most azt hallom, hogy egy-egy 
családban elhangzik: beszélj már 
ezzel a gyerekkel! Nálunk ilyen soha 
nem volt, én példát láttam csak. Mit 
tesznek, miként élnek a nagyszüle-
im és a szüleim. Én példamutatást 
láttam, példát kapott a vő, a meny, 
a gyermek, az unoka. A nagyapám 
nem törődött azzal, hogy a nagya-
nyám hány libát akar nevelni, tömni, 
tudta, hogy az úgy van jól, ahogy 
elhatározta. Míg a nagyanyám nem 
szólt neki azért, hogy miért cseréli 
ki a lovat. Mindenki tette a dolgát. 
Megbíztak egymásban.
A szereteten túl nehéz életük volt?
Igen. A nagyapám klottgatyás gye-
rekként jött Fehérvárra Sáregresről. 
Birkapásztorkodott, aztán dolgozott 
szinte mindenhol, ahol lehetett egy 
kis pénzt keresni. Lovas kocsit veze-
tett, jószerivel semmijük nem volt, 

de mikor én 1925-ben megszülettem, 
a Homok soron már ott állt a vert 
falú ház, hátul az istálló lovakkal, 
tehénnel, mellette pince, előtte kis 
présház, a hátsó udvarban tyúkok, 
kacsák és libák. A kertben pedig 
minden megtermett, amire a család-
nak szüksége volt, és még jutott a 
piacra is. Ez volt a példa számomra 
mindig.
Ön a Horthy-korszakban nőtt fel. 
Milyen emlékei vannak a fiatal Bogárdi 
Lajosnak erről az időszakról?
Nyiladozott az értelmem. Az Ybl 
Miklós Középiskolába jártam. Kije-
lenthetem, hogy náluk, mármint az 
iskolában semmilyen megkülönböz-
tetés nem volt. A diákok igazolvá-
nyában ugyan szerepelt, hogy ki 
melyik felekezethez tartozik, de a 
fontos az érdemjegy volt. Szégyen-
nek az számított, ha valaki rosszul 
tanult, ha megbukott. A háborúból 
csak azt érzékeltük, hogy 1944 
márciusában bejöttek a németek, 
és májusban hadi érettségit kellett 
tennünk. Mindannyian, összesen 
negyvennyolcan, levizsgázhattunk.
Húsz esztendős volt. Mihez lehetett 
kezdeni közvetlenül a háború után?
Elmentem inasnak a MÁV-hoz. 
Soha nem bántam meg, nagyon jó 
oktatóim voltak, és később, amikor 
tanítottam, megőriztem Hajnal Imre 
bácsi tanácsát, aki a leíró géptant ta-
nította: „A tisztességes tanulást nem 
pótolja semmi!” Jól éreztem magam 
a MÁV-nál, hiszen mi, tanoncok már 
fizetést kaptunk.
Készült arra, hogy később tanítani fog?
Igazából nem, de mindig irigyeltem a 
tanárokat. Nem a hosszú szünetért, 
nem a megbecsülésért. Csupa jó 
tanárom volt, akiktől az emberséget 
is megtanultam. Amikor az érettségi 
után megszereztem az esztergályos 
szakmát is, a MÁV-nál már nem volt 
maradásom, hiszen minden olyan 
állást betöltöttek, amit én is csinál-
hattam volna. Például nem lehettem 
csoportvezető. Éreztem, hogy lép-
nem kell, és akkor jött egy érdekes 
ajánlat: hívtak akkoriban mesés fi-
zetésért az ÁVH-hoz. Természetesen 
nemet mondtam. Aztán szerencsére 

megkeresett Pávits Jóska bácsi, a 
Gépipari igazgatója, aki egyébként 
polgármester is volt itt Fehérváron, 
és vele együtt megírtam a kérvényt, 
hogy szakoktató lehessek a Széche-
nyi Szakközépiskolában. Felvettek, 
1949. március 15-én már szakokta-
tóként ünnepeltük a szabadságharc 
évfordulóját a diákjaimmal. A kine-
vezésem szövege a következőképpen 
hangzott, csak azért mondom el, 
mert 1949-et írtunk: „Felveszem önt 
a főhatóságom alatt álló Magyar 
Királyi Állami Gróf Széchenyi István 
Szakiskolához szakoktatónak.”
Elindult az egyik élete. Most beszéljünk 
a másikról, ami nemkülönben fontos. 
Meséljen a kezdetekről, a néptáncról!
Ennek is van előzménye. Ha a Fejér 
Megyei Népi Együttes megalaku-
lásáról beszélünk, ez kicsit olyan, 
mint a József és testvéreiből az a 
mondat, hogy minden múltnak van 
feneketlen kútja. Ehhez vissza kell, 
hogy menjünk a MÁV-ban eltöltött 
időszakomhoz. A MÁV-nak volt 
fúvószenekara, vonószenekara, ve-
gyeskara, cserkészcsapata, vitorlázó-
repülő-szakosztálya, síszakosztálya. 
A MÁV-nál akkoriban mindent lehe-
tett csinálni. Így természetesen volt 

néptánccsoportja is. 1946-ot írtunk. 
Ez volt Székesfehérváron a legelső 
néptánccsoport, Thurzó Gerő bácsi 
volt a vezetője. Ezzel a csapattal ver-
senyeken is indultunk, a budapesti 
MÁV Főműhely szervezésében az 
országos versenyen elsők lettünk. Én 
egyébként úgy kerültem a néptánco-
sok közé, hogy akkoriban a székes-
fehérvári református egyháznak 
volt egy egyesülete, amelynek Bódás 
János református lelkipásztor volt 
a vezetője. Nagyszerű ember volt. 
Színjátszásra tanított bennünket, 
népies jellegű darabokat adtunk 
elő, és ő találta ki, hogy kezdjünk 
el néptánccal foglalkozni. Ezt akkor 
senki nem csinálta, én sem táncol-
tam soha, keringőzni, mint minden 
akkori fiatal, tudtam, de soha nem 
néptáncoltam. János bácsi azt mond-
ta: sebaj, majd a Peresztegi Nagy 
Pista megtanít. Így is történt, tőle ta-
nultam meg a kanásztáncot. Amikor 
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 Az édes anyuka, az édesapa és Bogárdi Lajos hitvese a Homok sori ház előtt

1953-ban esküdtek örök hűséget egymásnak feleségével

ezt először eljártam bő ujjú ingben 
és bő gatyában, nagy sikerem volt. 
Így aztán nem lehetett kérdés, hogy 
folytatom. Ez volt az első fellépésem, 
amit aztán ezzel a tánccal követett 
a többi is, még az Országos Mező-
gazdasági Vásáron is én voltam a fő 
attrakció.
Gyorsan kiderült, hogy tehetséges?
Talán igen, hiszen mindig nagy tap-
sot kaptam, de azért hozzáteszem, 
rendkívül sokat gyakoroltam akkor 
is önszorgalomból. Így kerültem visz-
sza a MÁV-tánccsoportba is, Thurzó 
Gerő bácsihoz. Barátaimmal és 
társaimmal éreztük, hogy elértünk 
egy szintet, de tovább kell lépnünk. 
Szerettünk volna többet és többet. 
Így döntöttük el, hogy alakítunk egy 
székesfehérvári központi táncegyüt-
test. Összeszedtük Fehérváron a 
legjobb táncosokat. Gerő bácsi 
elintézte, hogy megkapjuk a Szent 
Imre-termet a próbákra. Olyan 
társaim voltak, akik már sajnos 
nincsenek velünk, mint Horgos Pali, 
Fekete Feri, Tarczy Zoli, Tarczy Laci, 
Vadányi Jani és a többiek. Először 
Siófokon léptünk fel így közösen, 
ahol szerepelt Latabár és Bilicsy Ti-
vadar is. Soha nem felejtem el, hogy 
megdicsértek bennünket.
Hogy lett ebből a baráti társaságból 
Fejér Megyei Népi Együttes?
Három helyről toboroztuk az együt-
tes tagjait. Rajtunk kívül táncoltak 
a Horthy Miklós Kultúrházban és a 
Prohászka Ottokár-templom mögötti 
művelődési házban is. Egy verse-
nyen ott volt Budapestről egy lány, 
aki végignézte a táncunkat, majd 
a Tarczy Laci és az én nevem mellé 
is odaírt egy nagy E betűt. Akkor 
nem tudtuk, hogy ez mit jelent. 
Mint később kiderült, Rábai Miklós, 
az Állami Népi Együttes legendás 
művészeti vezetője és koreográfusa 
küldte, hogy nézzen meg ben-
nünket, megütjük-e az ország első 
együttesének szintjét. Ezt én csak 
úgy tudtam meg, hogy 1949-ben 
Budapesten voltam a Gépiparitól 
továbbképzésen, és az előadások 

szünetében egyszer csak megláttam 
Tarczy Lacit. Kérdeztem tőle, mit 
keres itt. Mondja, ő az Állami Népi 
Együttessel próbál, és én miért nem 
vagyok ott, hiszen Rábai azt mondta, 
én is kaptam meghívót. Amikor 
hazajöttem, kérdeztem édesapámtól, 
nem kaptam-e valami levelet Pestről. 
De igen, kisfiam, mondta apám. És 
miért nem mutattátok meg nekem? 
Mert táncolni hívtak, válaszolta. 
Nem akarjuk, hogy bohóc legyél!
Megbántódott?
Nagyon bántott, hogy így történt, 
de sokkal inkább megerősített. 
Attól a pillanattól kezdve a tanítás 
mellett nem érdekelt semmi, csak a 
néptánc. Följártam hetente Pestre, 
ellestem a táncaikat, a koreográfi-
ákat. Itthon pedig megtanultam. 
Botos Jóskával leírtuk, és az akkor 
már működő Fejér Megyei Népi 
Együttessel megtanítottuk. Tulajdon-
képpen ennek köszönhettük az első 
időkben, hogy sikeresek lehettünk. 
1953-ban például az Operett Szín-
házban az ország legjobb néptánc-
együtteseinek versenyében mi 
lettünk a legjobbak, és én kaptam a 
legjobb táncos díját.
A fentieken túl milyen koreográfiák 
voltak, kik segítettek?
Gerő bácsinak már voltak gyűjtései, 
az igazi forrás azonban Pest maradt. 
A sarkantyús, a háromugrós, a 
legényavató és a hasonló táncok 
egyaránt onnan származtak. Kétszer 
próbáltunk egy héten. Önerőből az 
első nagy sikerünk a Fejér megyei 
szüreti tánc volt. Ez kb. negyven 
percben meséli el, mi történik egy 
szüreten felénk. A bemutatóra 
meghívtuk Rábai Miklóst, aki el-
hozta magával a híres táncírástanító 
munkatársát is, Szentpál Máriát, és 
persze itt volt velük Tarczy Laci is, 
aki akkor a legsikeresebb táncos volt 
Magyarországon. Az előadás után 
Rábai Miklós végigment a táncokon, 
és azt mondta, ezek legalább olyan 
jó koreográfiák, mintha ő maga csi-
nálta volna. Ennél nagyobb dicséret 
akkor nem volt hazánkban. A dal, 

ami köré felépítettük a táncokat, az 
„Ősszel érik babám a fekete szőlő, 
te voltál az igazi szerető…” volt. Ma 
is elérzékenyülök, ha erre az estére 
gondolok.
Ha már a szeretőről, a szerelemről 
beszélünk, mikor találta meg Lajos bácsi 
az igazit?
Megmondom őszintén, nem tartom 
magam nagy Grál-lovagnak. Az 
én magatartásom abban az időben 
abból eredt, hogy azt mondták, 
jóképű gyerek vagyok. Ezzel soha 
nem éltem vissza, ahogy azzal sem, 
hogy sikeres táncosként ismert a 
város, ezért tulajdonképpen elérhető 
volt számomra a legtöbb fiatal lány. 
Akkoriban táncestekre jártunk, ahol 
keringőztünk, tangóztunk, divatos 
volt a foxtrott, a volt Zeneiskola 
táncterme minden hétvégén zsúfo-
lásig megtelt az össztáncokra. Egyik 
alkalommal láttam, hogy mindenki 
egy kék masnis, nagyon szép szőke 
kislánnyal szeretne táncolni. Má-
sodpercnyi szünet nélkül forgatták 
a legények. Uccu neki, félretol-
tam a sorban álló fiatalokat, és a 
következő pillanatban már a másik 
sarokban táncoltunk. Vigyáztam, 
nehogy lekérjék. Olyan volt ez az 
első tánc, mintha örökké tartott 
volna. A kislány minden rezdülésén 
éreztem, hogy mi összeillünk. Úgy 
táncoltunk, mintha örök életünkben 
ismertük volna egymást.
Ez volt a nagy pillanat?
Igen. Bemutatkoztunk egymásnak, 
s mikor a Horgos Paliék megkértek, 
hogy jöjjek táncolni a MÁV-ba is, 
természetesen elmentem, és az első 
ember, akit megláttam, az a kislány 
volt, aki megtetszett az össztáncon. 

így aztán a katonaság után, 1953-ban 
házasodtunk össze. 1967-ig a Ho-
mok soron éltünk, majd befizettünk 
a mostani lakásunkra, és a felesé-
gem haláláig ott éltünk boldogan.
Meddig táncolt, Lajos bácsi? Hiszen egy 
családos ember, aki ráadásul tanít is, 
a negyvenedik évéhez közel már egyre 
kevesebbet tud vállalni.
Válaszút elé kerültem. A táncot ab-
bahagytam negyvenévesen, de nem 
távolodtam el mellőle, mert tánc- 
oktatóként tovább dolgoztam. Majd 
amikor Dr. Gerencsér József lett az 
együttest irányító testület elnöke, 
alelnökként segítettem a munkáját. 
Emellett az iskolában is egyre több 
lett a feladatom, hiszen tanfolyamve-
zetőként segítettük a termelőszövet-
kezeteket azzal, hogy betanítottuk a 
hegesztő, esztergályos munkára az 
embereiket. Beláttam, hogy mivel 
családom volt és élni kellett valami-
ből, a tánc – bármennyire is szeret-
tem – már nem fért bele az életembe. 
Talán a táncház építése volt az utolsó 
évem a néptáncban. De nem kellett 
megbánnom, hiszen Botos Józsefék 
személyében kiváló utódaink voltak. 
A barátságok megmaradtak.
Tanárként mikor vonult nyugdíjba?
Idestova harminc éve, bár még két 
évet tanítottam nyugdíjasként. 
Büszke vagyok rá, hogy a tanítvá-
nyaim tiszteletbeli diáknak neveztek 
ki. Ugyanakkor sajnálom, hogy az 
1999-es ötvenéves évforduló óta az 
Alba Regia Táncegyüttestől jószeri-
vel nem nyitották rám az ajtót.
Álmodik még a táncról?
Igen. Van egy visszatérő álmom. An-
nak idején a Méhkerékből származó 
sarkantyús táncban a legénybírót, 

A Gáz utcában lakott, így természe-
tes volt, hogy mindig hazakísértem. 
Így kezdődött. Egyszer, mikor meg-
érkeztünk hozzájuk, elbúcsúztunk, 
ő bement, és kijött az édesanyja. 
Azt mondta: nézze, Bogárdi úr, mi 
szegény család vagyunk. A férjem 
meghalt, három gyermeket nevelek 
egyedül. Mosásból élek, s nekünk 
nincs másunk, csak a becsületünk. 
Értettem a szóból. Mivel ilyen nyílt 
és őszinte volt hozzám, megmon-
dom, hogy soha nem közeledtem 
rossz szándékkal a lányához, és 
nekem a lánya becsülete ugyano-
lyan fontos, mint a magamé, és a 
szándékaim komolyak – mondtam. 
Röviddel később menyasszonyom 
lett, kitűztük az esküvő időpontját, 
de sajnos meghalt az édes anyukám, 

aki vezényli a legényeket, Léta Géza 
táncolta az Állami Együttesben. 
Máig is azt álmodom, hogy Géza 
megbetegedett, és Rábai Mikós autót 
küldött értem, hogy táncoljam el ezt 
a főszerepet.
Boldogan él?
Igen. Bár a feleségem nyolc éve 
elment, a gyermekeim, az unokáim 
segítenek a mindennapokban. Tulaj-
donképpen mindent megkaptam az 
élettől, amire vágytam, és szerencsés 
vagyok, mert mindenkinek adhat-
tam magamból valamit. Nemrégiben 
Bányai László református lelkész 
barátommal beszélgettünk. Kérdez-
tem tőle, vajon miért élhettem én 
meg ennyi időt? Egyszerű Lajoskám, 
mondta, Isten kegyelme adta neked. 
Ezt érzem ma is.
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Költészet napja, ásványbörze, pálinkafesztivál
Programok április 10-től 19-ig

scHéDa szilvia

Gyereksarok
Bogyó és Babóca bábkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Megtekinthető: április 13-ig.

Ringató foglalkozás
Április 11. 10.30 Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér
Várják ismét a legkisebbeket, 
0-tól 3 éves korig szüleikkel és 
testvéreikkel a családi Ringató 
foglalkozásra, melyet Horváth 
Irma tart. A Ringató foglalko-
zások a korai zenei nevelésre 
épülnek a Kodály-módszer 
alkalmazásával.

Szombati Matiné a múzeumban
Április 11. 14 óra Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér
Régi gyerekjátékok világába 
kalauzol Varga Mária Magdolna. 
Ezúttal csuhébabákat készítenek.

Szegény Tóbiás
Április 12. 11 óra Igéző (Basa u. 
1.)
Bábelőadás a Zombori zenekar 
kíséretével a Szabad Színház 
előadásában. 5 éves kortól 
ajánlják.

Fehérvasárnap
Április 16. 9 óra Mesterségek 
Háza, Rác u. 20.
A gyerekek kisebb csoportokban 
sajátíthatják el a népi kézműves-
ség fogásait, és minden alkalom-
mal egy-egy egyszerűbb tárgyat 
készíthetnek a kézműves mester 
segítségével, amit a foglalkozás 
végén hazavihetnek magukkal.

Mesedélelőtt a könyvtárban
Április 18. 10 óra Vörösmarty 
Mihály Könyvtár
Papírszínházi előadással össze-
kötött kézműves foglalkozásra 
várják a családokat.

Halász Judit-koncert
Április 18. 11 óra Művészetek 
Háza

Szombati Matiné a múzeumban
Április 18. 14 óra Szent István Ki-
rály Múzeum, Országzászló tér
Tavaszi virágkarnevál a múze-
umban Bodzsár Nórival. Virágok 
többféle technikával és méret-
ben.

Bogárka-Land
Április 19. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Interaktív mesejáték gyerekek-
nek, felnőtteknek a Szabad Szín-
ház előadásában. Lázár Ervin és 
Lázár Zsófia meséjét színpadra 
állította: Nagy Judit.

Műemléki séta

Április 10-én 15 órakor műemléki 
sétával folytatódik a Topográfiai 
Műhely „Két városrész határán” című 
programsorozata. A Várkörút felújítás 
alatt lévő, a Nemzeti Emlékhelytől a 
bíróságig terjedő szakaszát járják be a 
résztvevők. A Topográfiai Munkacsoport 
gyűjtése és az első műhelybeszél-
getésen megismert dokumentumok fel-
dolgozott adatainak felhasználásával 
az érdeklődők a helyszínen ismerhetik 
meg lakókörnyezetük épített érté-
keit, történetük érdekes részleteit. 
A programhoz bárki csatlakozhat. A 
sétát vezeti Csutiné Schleer Erzsébet 
építészmérnök, műemlékvédelmi 
szakmérnök. A programot az Alapít-
vány a Magyar Műemléki Topográfia 
Támogatására valósítja meg.

Szeretne ön több nyugdíjat?

Most tehet érte! Nyílt lakossági fóru-
mot tartanak 2015. április 10-én 17 
órától az Öreghegyi Közösségi Házban. 
A fórum célja a polgárok nyugdíjhely-
zetének javítása. Ingyenes tanácsadás-
sal várja az érdeklődőket a meghívott 
akkreditált nyugdíjszakértő, könyvelő 
és adótanácsadó, akik ismertetőt tarta-
nak a jelenlegi és a várható nyugdíjról, 
és lakossági vitafórumot szerveznek. 
Értékes gyógyfürdő-utalványokat is 
kisorsolnak, és háztájiszendvics-kósto-
lóval várnak mindenkit a szervezők.

XXVII. Alba Regia Nemzetközi Ásványbörze és Ékszervásár

Április 19-én 9 órától ismét megrendezik a Videoton Oktatási Központban a XXVII. 
Alba Regia Nemzetközi Ásványbörze és Ékszervásárt. A rendezvény kiállítás és vásár 
is egyben, ezért egy kényelmes séta erejéig is érdemes felkeresni, hiszen nem köte-
lező a vásárlás! A börzén nagy választékban található ékszerek természetes kövek és 
ásványok felhasználásával készültek. Az ékszerekbe foglalt kövek a Föld bármelyik 
drágakőlelőhelyét képviselhetik. A természetes és nem feldolgozott ásványokat 
keresők Erdélyből, Afrikából, Amerikából, Kínából és Indiából származó kristályok-
ból válogathatnak.  

Április 10. péntek
Fejér Megyei Diáknapok
Április 10., 11. 9 óra és április 12. 
14 óra több helyszínen
A fejér megyei diákok háromnapos 
megmérettetése több kategóriá-
ban, díjazással, végül gálaműsor-
ral. Bővebb információ a www.
szekesfehervar.hu eseményajánló-
jában.

Állati napok
Április 10-19. A Szabadművelődés 
Háza
Kiállítás és börze. Közel ötven 
állatfajjal, kristályokkal, marokkö-
vekkel, ásványékszerekkel várnak 
minden érdeklődőt hétköznapokon 
9-től 19 óráig, hétvégenként 10-től 
18 óráig.

Dumaszínház
16 és 18 óra, Művészetek Háza
A Dumaszínház színe-java (Kiss 
Ádám, Dombóvári István, Kor-
mos Anett, Benk Dénes és Kovács 
András Péter) gyűlik össze egy 
estére, hogy ízekre szedje Ganxsta 
Zolee-t.

Jógaóra
Április 10., 13. és 17. 17 óra Fehér-
vári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Infor-
mációs Szolgáltató Iroda Női 
Klubjának jógaórájára kényel-
mes öltözetben, polifoammal 
érkezzenek!

A Vajda János-díj átadása
18 óra Vörösmarty Társaság terme, 
Kossuth utca 14.
Megyei költők felolvasóestje a 
Vajda János-díjért. A díj minden 
évben a magyar költészet napján 
kerül odaítélésre, és az Ünnepi 
Könyvhét Fejér megyei ünne-
pélyes megnyitóján adják át a 
bronz kisplasztikával, oklevéllel 
és szerény pénzjutalommal járó 
elismerést.

Ágnes – Lélektől lélekig
18 óra A Szabadművelődés Háza
Zenei utazás a magyar költészet 
napján. Fellép: Ágnes.

Keleti nyugalom – a második Mari-
gold Hotel
Április 10. 18 óra, április 13. 20 óra, 
április 14., 16. 18 óra, április 17. 
20.15 és április 18. 18 óra
Feliratos amerikai-angol vígjáték, 
122 perc, 2015.

Vadon
20.15 Barátság mozi
Feliratos amerikai életrajzi dráma, 
115 perc, 2014

Április 11. szombat
III. Fehérvári Halünnep
10 óra Palotavárosi tavak
Egész napos halételfőző-versennyel, 
színpadi műsorokkal, játékkal, 
vásárral várják a fehérváriakat.

Megemlékezés
10 óra Jávor Ottó tér, katyńi emlék-
kereszt
Beszédet mond Straszewski Andr-
zej, a Székesfehérvári Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke. Székesfehérvár önkormányzata 
nevében Deák Lajosné tanácsnok 
helyez el koszorút. A városban ven-
dégeskedő krakkói egyetemi kórus 
ad rövid műsort.

Végre otthon
Április 11. és 18. 10 óra Barátság 
mozi
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film, 86 perc, 2015.

Asszonyműhely foglalkozás
10 óra Fehérvári Kézművesek Egye-
sületének háza (Rác utca 27.)
Közeledik az anyák napja és a ker-
tek alatt a tavasz. Ennek jegyében 
készülnek a következő alkalomra.
Tavaszi és anyák napi apróságok 
készülnek Bodáné Fenyves Zsuzsa 
segítségével.

Költészet napi délután
15 óra Széchenyi utcai gyülekezeti 
ház
A 110 éve született Bódás Jánosra 
és a 90 évvel ezelőtt született 
Pásztohy Domokosra emlékez-
nek a résztvevők. A műsorban 
közreműködik Bakonyi István, 
Bobory Zoltán, Cserta Gábor, 
Cserta Balázs, Péntek László és 
Román Károly. A rendezvényt 
köszönti Somogyi László lelkészi 
elnök.

Párnacsata
15 óra Országalma
Tollpihében fog úszni a tér. Pár-
nacsatával várnak mindenkit a 
belvárosban.

IV. Fehérvári Táncfesztivál
17 óra Köfém Művelődési Ház 
színházterme
Fergeteges tánckavalkád a legszéle-
sebb palettával: néptánc, hastánc, 
hip-hop, standard, latin-amerikai és 
modern táncok együtt, egy helyen.

Neoton-koncertshow
19 óra Vodafone Sportcentrum
A koncert után Retro Party a ’80-as, 
’90-es évek legnagyobb slágereivel.

Fanta Boys-buli
19 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Asztalfoglalás: 06-22/303-366.

Guy Foissy: Két páros
19 óra A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Április 12. vasárnap
A VI. Fehérvári Versünnep döntője
10 óra Szent István Művelődési Ház
A város és térsége legjelentősebb te-
hetséggondozó, értékközvetítő prog-
ramját a Fehérvár Médiacentrum a 
Székesfehérvári Egyházmegyével, 
Székesfehérvár önkormányzatával, a 
Szent István Művelődési Házzal és a 
Vörösmarty Színházzal közösen ren-
dezi 9-13. osztályos diákok számára. 
A tizenkét döntős megmérettetésén 
kiderül, ki nyeri az idei Versünnepet.

Április 13. hétfő
Várostörténeti filmsorozat vetítése
16.30 Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Bemutatják a háromrészes Fehéredő 
múlt című filmsorozatot. Vendégek: 
Siklósi Gyula régészprofesszor és 
Burján Zsigmond rendező-operatőr.

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

Arany Dobverő díj

Keresik a legjobb középiskolai zenekart 
a II. Fehérvári Ifjúsági Feszten, amit 
április 30-án rendeznek a Fő utca 
végén, a Zichy színpadnál. A fődíjas 
az Arany Dobverő díj mellett egy saját 
koncertet adhat az idei FEZEN Fesztivá-
lon. Regisztráció: www.szekesfehervar.
hu. Jelentkezési határidő: 2015. április 
15. 

VIII. Kert-Expo

Április 18-án és 19-én 8 és 18 óra 
között ismét Kert-Expo várja a fehér-
váriakat a Bregyó Sportcentrumban. A 
rendezvényen dísznövénytermesztők, 
őstermelők, kereskedők kínálják 
portékáikat. A kiállítók a gyönyörű 
dísznövényeken kívül mezőgazdasági 
termékeket, kerti gépeket, eszközöket, 
bútorokat is bemutatnak. Megjelennek 
a háztáji őstermelők, vásárolható bor, 
méz, szörp, lekvár, tej, sajt, füstölt áru, 
bio- és reformélelmiszerek.

II. Fehérvári Színpompás Nap – Találkozzunk Zsuzsannánál!

Fákat ölelő óriáskarok, utcabútorokat díszítő installációk, kreatív díszítőelemek 
felbukkanása várható a Várkörúton 2015. április 10-én 12.30-kor, amikor a Hírbe-
lebumm Kreatív Kommunikáció csapata és partnerei „kiszínezik” a Zsuzsanna-for-
rás körüli területet a II. Fehérvári Színpompás Nap – Találkozzunk Zsuzsannánál! 
miniprojekt keretében. A résztvevőknek egy kis feladatot is adnak: arra kérik őket, 
hogy a délelőtt folyamán üzenjenek a jövőnek, papírra vetett gondolataikat pedig 
egy időkapszulába zárva elrejtik az épülő Várkörút betonteste alá. Az egyedien 
berendezett területre április 10-én a társadalmi, gazdasági és a civil élet szerep-
lőit, járókelőket, diákokat várnak, akik részvételükkel sajátjuknak érezhetik az „Új 
Belváros – Várkörút rehabilitációja” című projektet, és annak várható eredményeit. 
Izgalmas fotók készülhetnek, amelyeket már a rendezvény során kinyomtatva 
megkapnak a résztvevők. A Zsuzsanna-forrást kreatív, modern, fiatalos megoldások-
kal díszítik fel, ebben a Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola és az iskola 
Hunyadi Mátyás Tagintézményének diákjai segítenek. A hunyadis diákok és tanáraik 
az első világháborúban elesett felső kereskedelmi iskolás negyvenkilenc fiatal előtt 
is tisztelegnek majd 12.30-tól, majd az időkapszulát Égi Tamás alpolgármesterrel 
közösen helyezik a földbe.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

A felnőttkor szakaszainak életfel-
adatai – krízisek és lehetőségek
17.30 Szent István Művelődési Ház
Pécsi Rita előadása.

Rio, szeretlek!
Április 13. 18 óra és április 14. 
20.15 Barátság mozi
Feliratos brazil-amerikai romanti-
kus film, 110 perc, 2014.

Április 15. szerda
Író-olvasó találkozó
15 óra Fehérvári Civil Központ
Író-olvasó találkozót szervez Lakatos 
Leventével a Kaptár Ifjúsági és Pre-
venciós Iroda. Az erotikus regényei-
ről ismert írótól bárki kérdezhet.

Kismamajóga
17 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Csapó Éva védőnő előadása.

Még majdnem gyerek – már majd-
nem felnőtt
15 óra Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
Világleképezés nagykamasz kor-
ban, illusztráció, képregény. Ven-
dég: Lakatos István író-illusztrátor.

Kertész Zsuzsa a Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs Központ
Ezúttal Kertész Zsuzsa televíziós 
bemondónő, pszichológus lesz a 
Viktória Központ vendége.

Április 16. csütörtök
A Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozó Fejér 
megyei bemutatója
10 óra Művészetek Háza – Színház-
terem
Az alkalomra nevezett általá-
nos iskolás színjátszó csoportok 
előadásai a nap folyamán ingyene-
sen megtekinthetők. Szervezők: 
Magyar Drámapedagógiai Társaság, 
Fejér Megyei Művelődési Központ, 
Motívum Kulturális Egyesület.

Kézművesek és őstermelők vására
15 óra Fehérvári Civil Központ 
előtti tér
Fejér megyei kézművesek és őster-
melők portékáival ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. Házi tej és sajt, 
füstölt húsáru, lekvárok és ször-
pök valamint kézműves termékek 
vásárlására nyílik lehetőség a Fejér 
Megyei Civil Információs Centrum 
szervezésében.

Julie kisasszony
Április 16. 20.15, április 17. 20 óra 
és április 21. 20.15
Magyarul beszélő norvég-angol 
filmdráma, 129 perc, 2014.

Április 17. péntek
IV. Székesfehérvári Toros- és Pálin-
kafesztivál
Április 17-19. Palotai kapu tér
A megszokott színvonalat tovább 
emelve, még több programmal, 
vetélkedőkkel és nyereményekkel is 
készülnek a szervezők. Számos is-
mert fellépővel, finom falatokkal és 
pálinkakülönlegességekkel várnak 
mindenkit.

Kosárlabda
Április 18. 18 óra Vodafone 
Sportcentrum
TLI Alba Fehérvár – Egis Kör-
mend

Labdarúgás
Április 12. 18.30 Sóstói Stadion
Videoton FC – Szombathelyi 
Swietelsky Haladás (OTP-bank 
Liga NB I, 23. forduló)

Kispályás labdarúgás
Április 16. Főnix Csarnok
19 óra Alba Csavar – Four Trans
19 óra Pasa Kebab-Dávid-Kiss 
Kft. – Boiron Homeopátia
20 óra Masterplast – Bádo-
gos-Greco Petrol
20 óra Döcös – Fehérvár Sped
21 óra Pelsotool – Sárépszer Kft.

Kézilabda
Április 18. 18 óra Videoton Okta-
tási Központ
Alba Regia KSE – Várpalotai BSK

Színielőadások
Holdfényszonáta
Április 9. 19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A népszerű görög író-költő művét 
Törsök Márta előadásában láthatja 
a közönség.

Emigránsok
Április 10. 19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása. Ren-
dezte: Nagy Judit.

Tankred Dorst: Vigyázat, szaka-
dék!
Április 17. 19 óra
Igéző (Basa u. 1. )

A beavatott-sorozat: A lázadó
Április 17. 18 óra és április 18. 20.15 
Barátság mozi
Magyarul beszélő amerikai ka-
landfilm, 119 perc, 2015.

Április 18. szombat
Gyöngyös nap
10 óra Fehérvári Kézművesek 
Egyesületének háza (Rác utca 
27.)
Előadásokkal, gyakorlati bemu-
tatókkal, mobiltokok, ékszerek, 
apró tárgyak készítésével, gyöngy-
fűzéssel, gyöngyhímzéssel várják a 
családokat.

Jótékonysági koncert
19.30 Szent István-bazilika
A Primavera Kórus és a Székes-
fehérvári Ifjúsági Fúvószenekar 
közös jótékonysági koncertje a 
bazilika felújítása javára. Köszön-
tőt mond Spányi Antal megyés-
püspök.

Április 19. vasárnap
Critical Mass – kerékpáros piknik
12 óra Halesz park
Piknik és kerékpáros felvonulás. 
A piknik kezdete: 12 óra, a Critical 
Mass kerékpáros felvonulás kezde-
te: 16 óra

Jótékonysági gálakoncert
17 óra Köfém Oktatási és Közmű-
velődési Központ
Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar Strauss-estje, fellépnek vak és 
látássérült tehetségek. A rendez-
vény jótékonysági célja: Székesfe-
hérvár első tapintható térképének 
megvalósítása.
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Szöveg

Múlt heti rejtvényünkben egy eseménnyel kapcsolatos információkat fejthettek 
meg. Március utolsó hétvégéjén rangos rendezvénynek adott otthont a Hiemer-ház 
bálterme. A kérdés az volt, mi a rendezvény, ki szervezte és mit kínáltak. A helyes 
válasz így nézett ki: UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ KIÁLLÍTÁS. TOURINFORM SZÉ-
KESFEHÉRVÁR. UTAZÁSI IRODÁK HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KÍNÁLATA
Székesfehérvár, annak ellenére, hogy a csendesnek mondható áprilist 
tapossuk, már most bővelkedik rendezvényekben. A Szabadművelődés 

Háza, a Pelikán Kamaraszínház, a Fejér Megyei Művelődési Központ, 
a Művészetek Háza, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, de 
akár a város szabad területei is ontják a húsvétot követő első hétvégén a 
programokat. A rejtvényfejtők programajánlónak is tekinthetik jelenlegi 
keresztrejtvényünket. Kérdésünk a napot és a helyet jelöli, önök meg-
fejthetik a programot, bővebb információt pedig az újság 16–17. oldalán 
olvashatnak.
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novák rita

Az új kamerarendszer egységei március vége óta 
működnek élesben. A traffipax egyelőre a se-
bességtúllépőket szűri ki, de várhatóan júliustól 
a legtöbb közlekedési szabálysértést rögzíti. A 
Védának keresztelt rendszerről lapunknak a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője általánosságban beszélt.

Kaposvári Károly rendőr alezre-
des már beszélgetésünk legelején 
leszögezi, nem a bírságolás, hanem a 
baleset-megelőzés az új készülékek 
használatának célja. Az osztályve-
zető tájékoztatása szerint a legtöbb 
baleset továbbra is gyorshajtás miatt 
történik, ezért a prevenció egyik leg-
jobb eszköze a traffipaxok alkalma-
zása. A százhatvan lézeres, több száz 
méteres látótávolságú, egyenként 
5,7 millió forintba kerülő szerkezet 
a régi mobil sebességmérőt váltja le. 
Az új rendszer egységei a sebesség-
mérés mellett rendszámfelismerésre, 
forgalomszámlálásra és a torlódások 
észlelésére is képesek.
Hogy pontosan hogyan működik 
a szerkezet, arról az osztályvezető 
nem, csak az Országos Rendőr-fő-
kapitányság Közlekedésrendészeti 
Főosztályának vezetője nyilatko-
zott. Jámbor István egy budapesti 
sajtótájékoztatón elárulta, hogy két 
új informatikai háttérközpontot 
létesítettek az új eszközöknek, de a 
költséghatékonyságra is ügyelnek, 
ezért a helyszínről a 3G-s mobilinter-
neten keresztül csak a szabálysértők 
adatait juttatják a központba. A 
nagyobb adatmennyiséggel járó ké-
peket és videókat a műszak végén az 
irodából, kábelen keresztül töltik fel 
az intelligens kameráról az informa-
tikai rendszerbe. Az egész országban 
összesen százhatvan új berendezést 
állítottak üzembe, de a szabálysértési 
ügyekben eljáró rendőrök számát 
nem emelték meg, mert a készülékek 

Szolgálatban az új traffipaxok
Megyénkben kilenc új berendezés működik, egyelőre csak sebességet mérnek velük

Kék hírek
Újjáépítés

Megkezdték a Szedreskerten 
kiégett ház újjáépítését. A város 
gyorssegélyéből ajtókat vásárol-
tak, ezeket cserélik ki. Emellett 
a második és a harmadik szint 
közötti panel aládúcolását végzik 
a szakemberek, valamint a meg-
roggyant födémen súlypróbát 
végeznek.

Józan húsvét
Nem történt sérüléssel járó 
baleset a húsvéti hétvégén 
Fejér megyében. A rendőrök 
Józan húsvét elnevezéssel idén 
is fokozott ellenőrzési akciót 
hirdettek, és a három nap során 
minden megállított autóst 
szondáztattak. Huszonnyolc 
esetben színeződött el a szonda, 
öt autósnál annyira, hogy velük 
szemben büntetőeljárást indított 
a hatóság.

Viharjelzés
Április elsejével elindultak a ha-
zai tavakra telepített vihar-elő-
rejelző rendszerek. A katasztró-
favédelem tájékoztatása szerint 
a Velencei-tónál három állomás 
működik: Pákozdon, Agárdon 
és Velencén az alaphelyzet mel-
lett az időjárás függvényében 
első- és másodfokú viharjel-
zésről adnak tájékoztatást. Az 
elsőfokú viharjelzés – percen-
ként negyvenötször felvillanó 
sárga fényjelzés – esetén a 
parttól ötszáz méternél nagyobb 
távolságra tilos fürödni. A 
másodfokú viharjelzés – per-
cenként kilencvenszer felvil-
lanó sárga fényjelzés – esetén 
fürödni tilos.

Nyári átállás
A fehérvári 43. Nagysándor Jó-
zsef Híradó- és Vezetéstámogató 
Ezred éves munkaterve alapján 
készítette fel a nyári igénybevé-
telre a technikai eszközöket. Az 
alakulat parancsnokhelyettese, 
Stoszek János alezredes a fel-
készülés kiemelt jelentőségéről 
elmondta, hogy az ezred előtt 
számos hazai és nemzetközi 
gyakorlat áll.

Az új készülékkel éjszaka is vadásznak a gyorshajtókra, képünkön éppen az M7-es autópályán

Kaposvári Károly azt várja az új traffipaxoktól, hogy csökken azoknak a száma, akik gyorshaj-
tás miatti balesetben veszítik életüket

Az új készülék működéséről a Fehérvár Tele-
vízió Kéklámpások című magazinműsorában 
is beszámolunk április 11-én, szombaton 
19:20-tól.

Száztízzel haladt egy autós ötven helyett – 
március 26-a óta ezt a rekordot rögzítette 
az új traffipax. A sofőrnek ez az út százez-
rekbe került.

Az ORFK közleménye szerint az objektív felelősség 2008. évi bevezetése óta egészen 2013-ig 
a sebességtúllépések miatt kiszabott bírságok átlaga folyamatosan és jelentős mértékben 
csökkent, 39 266 forintról 33 925 forintra, azonban tavaly emelkedés volt tapasztalható. Ebből 
következik, hogy a megbírságoltak nagy többsége a megengedett sebességhatárt csak olyan 
mértékben lépte túl, hogy a közigazgatási eljárás során a legalacsonyabb, harmincezer forintos 
bírságot kapta kézhez. Ugyanakkor tavaly megtört ez a kedvező – a haladási sebesség csökkené-
sére utaló – tendencia, és a bírságok átlaga 33 925 Ft-ról 34 031 Ft-ra emelkedett. Sajnálatos 
módon a kedvezőtlen változás 2014-ben a közlekedési balesetek során elhunytak számában is 
megmutatkozott. Magyarország közútjain a halálos kimenetelű balesetek következtében 2013-
ban 591-en, 2014-ben 626-an vesztették életüket.
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száma az újakkal együtt sem haladja 
meg a két évvel ezelőtt rendelkezés-
re álló eszközök számát.
A kilenc megyei traffipaxkészülék 
mozgó eszköz, tulajdonképpen 
bárhol megjelenthetnek velük a 
rendőrök, főutakon, autópályákon, 
belterületen és minden balesetve-
szélyes útszakaszon. Várhatóan 
júliustól fix készülékek is lesznek 
Fejér megyében, de hogy hol, 
egyelőre nem tudni. Az azonban 
biztosnak tűnik, hogy a harma-
dik negyedévtől új funkciókkal 
bővül az ellenőrzés, az eszközök 
ettől kezdve kiszűrik azokat az 
autósokat, akik nem használják a 
biztonsági övet, piroson hajtanak 
át, szabálytalanul kelnek át a vasúti 
átjárón, átlépik a záróvonalat vagy a 
leállósávban haladnak.
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látrányi Viktória és unger ágnes

Évente mintegy kétmillió ember halálát okozzák az 
élelmiszer-eredetű megbetegedések világszerte. 
Élelmiszer-ellátásunk és élelmiszer-fogyasztási 
szokásaink globalizálódásával egyre fontosabb az 
országokon belüli és azok közötti élelmiszer-biz-
tonsági rendszerek ellenőrzése, megerősítése. 
Az élelmiszer-biztonság került az egészségügyi 
világnap fókuszába az idei évben.

Az ENSZ 1948. április 7-én alapítot-
ta meg az Egészségügyi Világszerve-
zetet (WHO). Mivel az alapokmány 
ekkor lépett életbe, minden évben 
ezen a napon ünneplik az egészség-
ügy világnapját. A szervezet vezetői 

A húsvéti lakomák következményei
leFFelHolcz Marietta

Ünnepekkor hajlamosak vagyunk engedni a 
finom falatok csábításának, kevésbé vagyunk 
mértékletesek. Ám a túl sok étel, ital megter-
heli gyomrunkat – mondja dr. Izbéki Zoltán 
gasztroenterológus, osztályvezető főorvos, akit 
a húsvéti tapasztalatokról kérdeztünk.

A húsvéthoz hozzátartozik a vendégjá-
rás, a lakmározás. Azok is könnyebben 
elcsábulnak, akik valamilyen diétát 
tartanak.
Gyakran a húsvéti ebéd az utolsó 
csapás azoknak, akik nem tudtak 
róla, hogy epebetegségük van, 
esetleg akiknek a hasnyálmirigyük 
nem bírja tovább a terhelést. A 
legsúlyosabb állapotot az alkohol-
fogyasztással összekötött zsíros, 
füstölt, tojásos ételek által kiváltott 
hasnyálmirigy-gyulladás jelenti. 
Ilyenkor nagyon erős, köldök 
körüli, övszerű, nem múló, sőt 
egyre erősödő fájdalom jelentkezik 
hányinger, hányás kíséretében. 
A hányás nem jelent megköny-
nyebbülést. Ilyenkor a betegek azt 
gondolják, hogy megterhelték a 
gyomrukat, és ezt valami emész-
tést elősegítő tömény alkohollal 
próbálják orvosolni, amivel tovább 
rontják a helyzetüket.
Megnövekszik a forgalom a belgyógyá-
szaton az ünnepet követően?
Ilyenkor gyakran látunk el epe-
hólyag- és hasnyálmirigy-gyulla-

Világnap

Tudta-e?

A WHO szerint az élelmiszerekben található 
baktériumok, vírusok, paraziták vagy kémiai 
anyagok több mint kétszáz betegség létrejöttében 
játszhatnak szerepet, a hasmenéstől egészen a 
daganatos betegségekig. Miután az élelmiszer- 
ellátás is jelentős mértékben globalizálódik, 
az új típusú fenyegetéseket jóval komolyabban 
kell vennünk. Évről évre világszerte mintegy 
kétmillió halálozás a szennyezett élelmiszer vagy 
ivóvíz fogyasztásának következménye. Csak az 
EU-ban 2013-ban mintegy háromszáztízezer 
élelmiszer-eredetű bakteriális megbetegedést 
jelentettek, amiből 322 halállal végződött.

• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*  Az akció ideje alatt egy 
személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az 
akció 2015. május 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart.

Hallókészülék elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét és  
ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. május 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló  
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 
Bejelentkezés: 06-22/500-053 •  
06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi 
fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István 
fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

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

dással, alkoholmérgezéssel vagy 
alkohol okozta májgyulladással 
betegeket a kórházban is. Ezek 
nagyon súlyos, életet veszélyeztető 
helyzetek. A betegek egy része az 
intenzív osztályra kerül, mert leáll 
a bélműködésük, vagy májkóma 
alakul ki. A legsúlyosabb betege-
ket hasnyálmirigy-gyulladás miatt 
kezeljük, ami gyakran epekövesség 
következtében alakul ki. A mérték-
telen evés és alkoholfogyasztás a 
keringést, a szívet is terheli, szív-
infarktust is kiválthat, különösen, 
ha ismert koszorúér-betegség áll 
fenn. A tápcsatorna megterhelése, 
a túlzott alkohol- és sóbevitel ma-
gas vérnyomásos krízist okozhat, 
ami agyi keringési zavarhoz, akár 
agyvérzéshez is vezethet. Ezek 
a súlyos, heveny állapotok is azt 
bizonyítják, amit én gasztroentero-
lógus lévén mindig mondok, hogy 
a betegségek az emésztőrendszer-
ből indulnak ki, de legalábbis azzal 
nagyon szorosan összefüggenek.
Van-e valamilyen praktika, tanács, 
hogyan álljunk vissza az ünnepek után 
a normál hétköznapokra?
„Az ünnepek utáni visszaálláskor az 
a kérdés, hogy mihez térünk vissza. 
Az a legfontosabb, hogy az étkezés 
szempontjából a hétköznapjaink 
„normálisak” legyenek, hogy tudato-
san táplálkozzunk. Azt gondolom, az 
étkezésben is a minőségre és a válto-
zatosságra kellene törekedni. Sajnos 

az étkezési kultúránk a mennyiséget és 
nem a minőséget helyezi előtérbe. Az 
ünnepek után nem helyes, ha semmit 
nem eszünk, de szerencsére a bél 
idegrendszere működik, és megmondja 
az agyi étkezési központoknak, hogy 
mit szeretne. Szóval figyeljünk oda, és 
hallgassunk a szervezetünkre! Persze 
a gyomorgyulladás sokszor éhségérze-
tet okoz, de ilyenkor az étkezés után 
többnyire nem érezzük jól magunkat, 
hanem kellemetlen feszülést érzünk a 
gyomorszájban. Ilyen esetben, vagyis 
ha nagyon megártott az evés-ivás, ak-
kor jót fog tenni egy-két nap koplalás, 
vagy mondjuk csak főtt krumpli és 
főtt rizs fogyasztása, bőséges folyadék-
bevitellel. Ebben az esetben érdemes 
felkeresni a családorvost is, hiszen 
lehet, hogy egy eddig tüneteket nem 
okozó emésztőrendszeri betegség áll 
a háttérben, amit most komolyabb 
szövődmény nélkül átvészeltünk, 
de nem biztos, hogy a következőt is 
megússzuk.”
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Tóth Gergő

Arra szoktunk 
odafigyelni, 
hogy az alsó 
tárolóba 
tesszük a 
zöldséget, 
gyümölcsöt 
külön. A húst 
is el szoktuk 
különíteni, a 
tojást pedig 

vagy a tartóba tesszük vagy annak 
is van elkülönített rekesz. A gyü-
mölcsöket sokszor nem hagyjuk a 
hűtőben, mert kint jobban meg-
érnek. Most például a babának 
is adjuk az almát, és inkább kint 
hagyjuk, mert úgy édesebb lesz. 
Megromlani nem szokott nálunk 
semmi, inkább abból akadt gond, 
hogy nyitva maradt a hűtőajtó. 

Plesér
Józsefné

Nem vagyok 
szakértő, de a 
tapasztalataim 
alapján próbá-
lom elrendezni 
a dolgokat a hű-
tőben. Van  egy 
háromfiókos 
fagyasztóm, ha 
előre vásárolok 

húst, azt ott tárolom. A zöldségféléket 
külön fakkba rakom. A paradicsomot 
pedig általában elöl hagyom, hogy meg-
érjen, mert a boltban mindig éretlent 

az élelmiszer-biztonság jegyében

Mutasd a hűtőd, megmondom, ki vagy!

A biztonság megerősítése a cél a termőföldtől a tányérig

Néhány tipp a tároláshoz

• Kerüljük a hűtő túltöltését!
• Előzzük meg az élelmiszerek „csepegését”, mert vannak olyan baktériumok, amelyek még a normál 

hűtési körülmények között is jól szaporodnak. Különösen a húslét távolítsuk el azonnal és alaposan a 
hűtőszekrényből!

• Tartsuk zárva, amit lehet! A hűtőben tárolt ételeket lezárt edényben célszerű tartani. Naponta távolít-
suk el a maradékokat!

• Mindig ellenőrizzük az élelmiszerek fogyaszthatósági idejét! Ne fogyasszunk, de ne is tároljunk „lejárt 
idejű” élelmiszereket!

• Tisztítsuk gyakran a hűtőt! Legyen ez konyhai rutinunk egyik alapvető pontja.

Ez a hűtő még kisebb átrendezésre szorul. 
Fontos, hogy a különböző élelmiszer-csopor-
tok elkülönítve a megfelelő helyre kerüljenek 
a hűtőszekrényen belül.

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Az akció 2015. április 1-30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Áprilisban minden
ágykeret

25%
kedvezménnyel!

új programot tűznek ki maguk elé 
minden alkalommal, és egész évben 
annak a megvalósításán fáradoznak. 
Az Egészségügyi Világszervezet 
támogatja az élelmiszer-biztonság 
javítására irányuló törekvéseket, a 
termőföldtől a tányérig.
A szervezet a világnap apropóján arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a nem 
megbízható élelmiszerekkel összefüg-
gő egészségi kockázatok csökkentése 
érdekében javítani kell az ágazatok kö-
zötti együttműködést. Jelentős egész-
ségügyi és gazdasági következmények-
kel járhat, ha az élelmiszerlánc bármely 
pontján sérül az élelmiszer-biztonság 
a környezettől kezdve az elsődleges 
termelésen, a feldolgozáson, a szállí-
táson, a kereskedelmen át egészen az 
otthonunkig. Ez a kezdeményezés jó 
alkalom arra, hogy a kormányzat, a 
gyártók, a kereskedők, a szakemberek 
és a fogyasztók is tudomásul vegyék 
ennek a jelentőségét.

Hideg tények a hűtőről

Hogyan tároljuk biztonságosan az 
élelmiszert?

Azt mindannyian tudjuk, hogy 
milyen fontos a hűtőszekrény szerepe 
az ételek, élelmiszerek tárolásában, 

és azt is, hogy megvédhet minket az 
esetleges ételmérgezésektől. De vajon 
biztonságosan tároljuk-e benne az 
élelmiszereinket? Erről kérdeztük dr. 
Keresztury László élelmiszer-bizton-
sági szakmérnököt.
„A hűtőszekrény fontos szerepet játszik 
az élelmiszerek eltarthatóságában. Gya-
korlati megjelenését követően az ötvenes 
évek közepétől forradalmasította a ház-
tartások tárolási módját. A hűtőszekrény 

új dimenziót nyitott meg, és hozzáfér-
hetővé tett bizonyos élelmiszereket. A 
hideg segít abban, hogy az ételek frissek 
maradjanak, hiszen lelassítja a veszélyes 
mikrobák szaporodását.” – hangsúlyoz-
ta Keresztury László.
Az élelmiszer-biztonsági szakember 
arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
éppen megvásárolt élelmiszereket 
mielőbb juttassuk a hűtőbe. Ameny-
nyiben a frissen elkészített ételt nem 
fogyasztjuk el azonnal, le kell hűteni, 
és a lehető leghamarabb a hűtőbe 
kell tenni. A szobahőmérsékleten 
hosszabb ideig tárolt romlandó étel 
fogyasztása a mikrobák elszaporodá-
sa miatt veszélyes lehet.
„Az ételmérgezések, élelmiszerfertőzések 
elkerüléséért nemcsak a vendéglátóhelye-
ken és a közétkeztetésben, hanem a ház-
tartásokban is meg kell tenni mindent. 
Egyszerűen kialakítható higiéniai gyakor-
lattal, a konyha rendszeres takarításával, 
a konyhai eszközök és a hűtőszekrény 
tisztán tartásával, a különböző élelmi-
szerek, például a földdel szennyezett 
zöldségfélék, nyers húsok gondos elkü-
lönítésével, csomagolásával elkerülhető 
a fertőzés. Alapos hőkezeléssel, főzéssel, 
sütéssel elpusztíthatók az egészségünket 
veszélyeztető mikroorganizmusok. Azon-
ban szem előtt kell tartani azt is, hogy 
azok újra elszaporodhatnak az elkészített 

étel tárolása során, ezért a megfelelő 
csomagolásra, hűtésre, fogyasztás előtti 
újbóli hőkezelésre gondosan ügyelni 
kell.” – emelte ki Keresztury László.
Figyelni kell a tárolási hőmérsékletre 
is: „A leghidegebb a hűtő alsó polcán 
van, ide a zöldségeket tegyük. Ide 
kerülhetnek a friss húsok és halak is, 
természetesen elkülönítve, csomagolva. 
Ha ezeket az alsó polcokra tesszük, akkor 
azt is megelőzhetjük, hogy más élelmisze-
reket szennyezhessenek.” – tette hozzá 
a szakember.
Fontos, hogy a különböző élel-
miszer-csoportok elkülönítve, 
a megfelelő helyre kerüljenek a 
hűtőszekrényen belül. A nyers és 
fogyasztásra kész élelmiszereket 
úgy tegyük be dobozban vagy más 
csomagolásban, hogy ne szennyez-
hesse a készételt. Óvjuk a készé-
teleket fóliával vagy az edények 
lefedésével! A nyers húst, baromfit 
az összes többi élelmiszertől elkülö-
nítve kell tárolni. Darált húst hosszú 
ideig nem szabad őrizgetni, mert 
aránylag nagy felületén a mikrobák 
rohamosan képesek elszaporodni. 
Érdemes a darált húst egy napon 
belül feldolgozni. A megtisztított 
tojások hosszabb ideig, elkülönítet-
ten tárolhatók a hűtőszekrény-ajtók 
tárolórekeszeiben.
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kapni. Ha almát, körtét veszünk, azt is 
kinn hagyom, hogy a langyos kony-
hában beérjen. A mélyhűtőbe dupla 
csomagolásban rakom be a dolgokat, a 
bolti csomagolásra húzok még egy zacs-
kót, hogy biztos ne keveredjenek össze 
a szagok. Általában nem vásárolunk 
sok dolgot egyszerre, nehogy megro-
moljon. Közel van a bolt.

Balázs Gábor

Arra azért oda-
figyelek, hogy 
a csokitortát 
és a sonkát ne 
tartsam egy 
helyen, mert 
nem túl jó, ha 
csokis sonkát 
eszem. Tehát 
ennek csak 

praktikus okai vannak. A termékek 
szavatossági idejére mindig odafi-
gyelünk, nálunk még nem romlott 
meg semmi, olyan viszont már volt, 
hogy a boltban nem néztem meg 
a dátumot, és romlott terméket 
vásároltam.

Friedl Margit

A felső polco-
kon tárolom 
azokat, amik 
hamarabb 
megromla-
nak, az alsó 
rekeszben 
pedig a 
zöldséget. 

szagát, úgyhogy most már min-
dent gondosan becsomagolok. 
Például a megkezdett hagymát 
a hűtőajtón tárolom fóliában és 
nejlonban.

A termékek szavatossági idejét 
megnézem a boltban is, meg 
otthon is figyelem, hogy mikor 
jár le.  Régebben volt olyan, 
hogy egyik étel bevette a másik 
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lászló-takács krisztina

naGy zoltán Péter

Egyházi programok

Szakrális emlékek – Csíksomlyó 1. rész

Történelmi pillanat volt, amikor 2012-ben a Mária-szobor előtt misézett a ciszterci rend feje

Kép a Jézus-hágó közepéről, ahonnan Csíksomlyó és a Szűz Mária kegytemplom látszik

Éjjel-nappal tartó folyamatos 
szentségimádás

Április 10-11-én egész nap szent-
ségimádást tartanak a Jézus szíve 
templomban. „Magyar nemzetünk 
Istenhez fordulásáért, megtéré-
séért engesztelünk, hogy orszá-
gunk újra Pannonia Sacra, Szent 
Magyarország legyen.” Ötvenegye-
dikként Székesfehérvár is csatla-
kozott az országos szentségimá-
dáshoz.

A költészet napja

Április 11-én, szombaton irodalmi 
délutánt rendeznek a református 
gyülekezeti központban. Az ese-
mény 15 órától 18 óráig tart, vezeti: 
Bakonyi István.

Előadás életfeladatról és 
krízishelyzetekről

Április 13-án, hétfőn este fél 
hatkor dr. Pécsi Rita neveléskutató 
előadását hallgathatják meg az 
érdeklődők a Szent István Műve-

Csíksomlyó a székelyek ősi kegyhelye, ahol 
oltalmazójuknak, a Napba öltözött Boldogasz-
szonynak adnak hálát.

Az 1345-ben elszenvedett súlyos 
erdélyi vereség után adták közre a 
tatárok, hogy őket nem a széke-
lyek győzték le, hanem egy férfi, 
aki hatalmas lován ülve bárdot 
tartott kezében, miközben a csata 
alatt egy gyönyörű királynő lebe-
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lődési Házban. 
A szakember az 
oktatás szinte 
minden szintjén 
dolgozott már: 
óvodát, iskolát 
alapított és veze-
tett, egyetemen 
általános mód-
szertant oktatott 

leendő tanároknak, tankönyvet 
írt édesapjával és művészetpeda-
gógiából doktorált. Hétfői előadá-
sában a felnőttkor szakaszainak 
életfeladatiról beszél, az előforduló 
krízisekről és a megoldási lehető-
ségekről.

Kaszap-előadás

A Kaszap István-emlékév kapcsán 
előadássorozat indul a Szent István 
Művelődési Házban. Az első prog-
ram  április 14-én, kedden este fél 
hatkor lesz. Holczinger Ferenc SJ, a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és 
Kollégium igazgatója tart előadást, 
melynek témája: „Jezsuita motivá-
ció és nevelés”
Kaszap István születésének szá-
zadik és halálának nyolcvanadik 

évfordulójához kapcsolódóan a 
Székesfehérvári Egyházmegye, 
a Jézus Társasága Magyarorszá-
gi Rendtartománya, a Ciszterci 
Rend és a Magyar Cserkész-
szövetség 2015. március 25-én 
nyitotta meg a „Kaszap-év” prog-
ramjait. Az emlékév programjai 
nagyrészt a fiatalokat célozzák 
meg.

Ministránstalálkozó

Április 18-án, szombaton egyházme-
gyei ministránstalálkozóra várják a 
fiatalokat. A Prohászka-templomban 
rendezendő program 9:30-kor kezdő-
dik. Tíz órakor püspöki szentmisén 
vesznek részt a ministránsok, majd 
vetélkedők, közös ebéd, filmelőadás 
és egy meglepetés is várja őket.

felgyújtotta. A székelyek ismét 
csodáról számolhattak be, mert a 
Szent Antal oltár és a Mária-szo-
bor megmenekült a tűzvészben. 
Úgy tartják, hogy egy török harcos 

nem viselte el, hogy sértetlen 
maradt a szobor, és dárdájával ne-
kiesett. Ekkor a fegyvere kettétört, 
a török pedig holtan omlott össze. 
A szobor arcán ejtett seb ma is 
látszik. A csíksomlyói kegytemp-
lom és benne a székelység és a 
magyarság legdrágább kincse, az 
ötszáz éves Szűzanya-kegyszobor 
a ferencesek gondozásában áll, 
és a magyarok zarándoklatainak 
egyik célpontja.
A világon ismert kegyszobrok 
közül a 2,27 méter magas Napba 
öltözött Boldogasszony a legna-

gyobb. Mária lábánál a Hold van, 
fejénél a tizenkét csillagból álló 
koszorú. Baljában tartja a világ 
megváltóját, jobbjában királyi 
jelképét, a jogart. A Boldogságos 
Szűz Máriába vetett bizalom a 
kegyhelyen erőt és reményt adott 
századokon át, és reményt ad a 
kegyhelyre zarándokolóknak ma 
is.
Következő lapszámunkban a 
kegytemplom szomszédságában 
levő kis-somlyói Jézus-hágóról és a 
pünkösdi szentmisék helyszínéről, 
a nyeregről olvashatnak.

gett felette koronával a fején. A 
férfi Szent László király szelleme 
volt, a királynő pedig Szűz Mária, 
a magyarok védelmezője. Száz év-
vel később a székelyek és csángók 

a ferences rend segítségére siettek, 
hogy azok templomot emelhesse-
nek. Már ekkor jegyezték, hogy a 
csíksomlyói két hegy, a Kis-Som-
lyó és a Nagy-Somlyó székely 
zarándokhellyé vált, ahol hálát 
adtak a Napba öltözött Boldogasz-
szonynak. A török is nehezen 
viselte a székelyek kitartását a ma-
gyarok nagyasszonya iránt, ezért 
az 1661-es nagy pusztításnál a je-
lenlegi csíksomlyói kegytemplom 
elődjére támadt, és a templomot 
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séllei erzséBet

Árpád-házi Mária, Nápoly királynéja
Magyarország XIV. százada egy Nápolyból 
származó uralkodócsaládról, Anjou Károly 
Róbertről és leszármazottairól szól. Számukra 
az egész századot lefoglalta a sors. A gyilkos 
Vezúv mellől, a gyönyörű Nápolyi-öbölből 
érkezett a család Európa szívébe, hogy 
pontban egy évszázaddal később átadják 
helyüket a Luxemburgiaknak. Mi vagy ki volt 
az oka annak, hogy egybeforrt a sorsunk az 
Anjou liliommal? Mária volt ő, egy magyar 
királylány, IV. Béla unokája, aki az akkori 
Európa legkívánatosabb partijaként került 
a Földközi-tenger partjára. Hedvighez és 
Skóciai Szent Margithoz hasonlóan az ő nevét 
is harsogja az utókor.

1267-ban történt, hogy az erősza-
kos, hatalomra törő, francia nem-
zetiségű Anjou Károly, Szicília 
és Nápoly királya megözvegyült. 
Körülnézett Európa uralkodói 
házaiban, hol találhatna magának 
új, méltó feleséget Provence örö-
kösnője, az elhunyt Beatrix után. 
Európa egyik legtekintélyesebb 
udvara, IV. Béla király családja 
vonzotta leginkább, nem utolsó 
szempontként mérlegelve a há-
zasságkötéssel összefonható két 
hatalom előnyeit. IV. Béla leányai 
közül azonban már csak Margit 
volt szabad, aki a Nyulak szigetén 
élte életét, Jézusnak áldozva azt. 
Margit azonban határozott nemet 
mondott a lánykérésre. Hiába 
győzködte a pápa is, esküje alóli 
feloldással rásegítve, Margit nem 
hagyta el a domonkosok kolosto-
rát. Anjou Károly továbbállt, de 
nem adta fel.
Két évvel kikosarazása után ismét 
követeket küldött a magyar királyi 
udvarba, hogy immáron fia, a 
trónörökös Károly számára kérjen 
feleséget. IV. Béla unokája, a kis 
Mária éppen felserdült. Édes-  
anyjától, a kun fejedelem lányától 
örökölte szépségét és szilajságát, 
és nagynénik sora, Szent Kinga, 
Boldog Konstancia, Boldog Jolán 
és Szent Margit közvetítették 
felé a vallásos, erkölcsös, tiszta 
élet mintáját. Mint a mesében, 
a huszonkét éves, jó modorú, 
kedves, művelt, jóképű, délceg, 
kissé bicegő Károly királyfi és 
a szépséges Mária királylány 
egymásba szerettek. Anjou Károly 
pedig, akit méltán neveztek korá-
ban gátlástalan törtetőnek, nem 
állt meg egy kézfogónál. Hamvas 
leánykáját, Izabellát nőül ajánlotta 
IV. Béla másik unokájának, Lász-
lónak, és népével együtt ujjongott 
az elfogadáson.
Anjou Károly megadta a módját. 
Mária királylányt, az értékes, 
szépséges menyasszonyt bíbor-
vörössel díszített, pompás gályák 
vitték gazdag kelengyéjével 
Nápolyba, a fényes esküvőre. Az 
ifjú feleség beköltözött a tengerbe 
nyúló Castel dell’Ovo vár legszebb 
lakosztályába. A pár gyakran 
látogatott el Provence-ba is, apósa 
elhunyt feleségének hozomá-
nyába, ahol Brignoles lett Mária 
legkedvesebb tartózkodási helye. 
Ebben a fészekben szülte meg 
tizenhárom gyermekét, elsőnek 

fiát, Martell Károlyt, akitől Károly 
Róbert királyunk származott.
Az új nápolyi vár, a Castel Nuovo 
felépülése után egymást érték a 
nagystílű ünnepségek, lakomák, 
fogadások. Nápoly kereskedelme 
hirtelen felélénkült, az egyes nem-
zetek – franciák, genovaiak, tosz-
kánok, katalánok – képviselőinek, 
kereskedőinek, iparosainak külön 
utcák és városrészek létesültek. 
Mária számára Székesfehérvár, 
Esztergom és Buda után hatalmas 

élményt jelentett a tengerparti 
város kulturális sokszínűsége.
1282-ben azonban a nápolyi-szicí-
liai királyság felett beborult az ég. 
A híres húsvéti „szicíliai vecser-
nyével” Szicília végleg elveszett az 
Anjouk számára. Történtek még 
kísérletek a visszaszerzésére, en-
nek során Mária férje, a trónörö-
kös Károly négy évre az aragón 
király fogságába esett. Nápolyban 
is felerősödött az Anjou-ellenes-
ség, felkelés tört ki, amit Károly 
kegyetlenül vérbe fojtott. Mária 
addig egy erős családban és ki-
rályságban élt, most helyzete meg-
rendült. Tetézte a bajt, hogy férje 
fogsága alatt apósa, Anjou Károly 
elhunyt. Közvetlenül halála előtt 
úgy rendelkezett, hogy fia fogsága 
alatt elsőszülött unokája, Martell 
Károly irányítsa a nápolyi király-
ságot. Martell Károly azonban 
még csak tizennégy éves gyermek 
volt, bár akkoriban másképp mér-
ték a felnőtt kor idejét. A Nápolyi 
Királyság hűbérura a pápa volt, 
aki meghagyta, hogy a zsenge 
fiúgyermek mellett egy bíboros 
segédkezzék a kormányzásban. A 
tizenharmadik, egyben utolsó szü-
léséből lábadozó anya vétót emelt 
a megoldás ellen, és elérte, hogy 
a pápa őt jelölte ki férje fogságá-
nak idején a királyság ügyeinek 
irányítására. A pápa bizonyára 
jól meggondolta, hogy egy ilyen 
felelősségteljes feladattal kit 
bízhat meg a nápolyi Anjou-elle-
nes hangulatban. Mária nemcsak 

különleges testi adottságokkal 
rendelkező, termékeny asszony, 
hanem eszes, talpraesett, bölcs, 
erős jellemű trónörökös-feleség is 
volt, Árpád véréből és fajtájából 
való. Ezek előtt a tulajdonságok 
előtt a pápa is meghajolt.
E helyütt most nem térek ki az 
aragón király gyalázatos béke-
feltételeire. Legyen elég annyi, 
hogy Mária I. Edward angol király 
támogatásával összegyűjtötte a 
váltságdíjat férje szabadulása 
érdekében. Edward soha nem 
felejtette el azt a barátságot és 
gondoskodást, amit a trónörö-
kös ifjú pártól élvezett, amikor 
keresztes hadjáratba indult, és 
feleségét csecsemő gyermekével 
Nápolyban gondjaikra bízhatta. 
Amikor pedig halálos sebeivel 
visszatért, Mária ápolása hozta 
vissza az életbe. Mária a másról 
való önzetlen, odaadó gondos-
kodást még a Nyulak szigetén 
tanulta meg a domonkos rendi 
kolostorban nagynénje, Szent 
Margit mellett. Edward és családja 
két évig tartózkodott Nápolyban a 
trónörökös házaspárnál. Ha még 
azt is megemlítjük, hogy Károly 
apja Edward esküdt ellensége 
volt, igazán felértékelődik ez a ba-
rátság. Most eljött a hála ideje. A 
trónörökös Károly tehát kiszaba-
dult rabságából. Edward király ké-
sőbb Mária és Károly elsőszülött 
fiát, Martell Károlyt is segítette a 
diplomácia területén, sőt annak 
fiát, Károly Róbertet is a Magyar 
Királyság megszerzésében. Ez a 
barátság bajban acélosodott, azért 
volt olyan erős.
1289-ben, közel húsz évi várako-
zás után a trónörökösből nápolyi 
király, Máriából nápolyi királyné 
vált. Károly – apjával ellentétben 
– szelíd természetű volt, ami nem 
vált előnyére a belső és külső 
ellenséggel megkeményített világ-
ban. Dante gonoszul „Jeruzsálem 
sántájának” nevezte a II. Károly-
ként trónon ülő királyt, aki „több 
rosszat tett, mint jót”.
Mária igazi uralkodói rátermett-
séggel ellensúlyozta férje karak-
terét. II. Károly szeretete felesége 
iránt ekkor még kitartott. Elismer-
te tehetségét, bölcsességét, ami-
kor pedig hosszabb időre magára 
kellett hagynia, feleségét nevezte 
ki helytartónak.
Elsőszülött fiúk, Martell Ká-
roly trónörökös szerencsére 
édesanyjának magyar vérét és 
tehetségét örökölte. A magyaror-
szági zavarosban halászva Mária 
királyné egyengette elsőszülöttjét 
a magyar korona megszerzésé-
ben, mely erősítés igencsak ráfért 
volna a Nápolyi Királyságra. A 
sors azonban közbeszólt. Az ifjú, 
huszonhárom éves Martell Károly 
egy évvel később követte a halálba 
pestisben elhunyt feleségét. Két 
kicsiny, árván maradt gyermekét a 
„bibliai erős asszony”, a nagyma-
ma vette szárnyai alá, és nevelte 
fel szeretetben, tisztességben a 
tizenhárom gyermek nevelésé-
ben megszerzett rutinnal. Egyik 
unokájából, Károly Róbertből 

magyar királyt faragott. Nem is 
akármilyet.
Mária királyné és hitvese gőzerő-
vel álltak neki Nápoly újjáépítésé-
nek. A nagyszabású építkezések 
során templomokat újítottak fel és 
újakat emeltek: püspöki székes-
egyházat építettek az ókeresztény 
bazilika mellé, pompás gótikus 
katedrálist a tengerpartra vezető 
útra. A király kedvéért építették 
a ferencesek számára a hatalmas 
gótikus templomot egy korábbi 
antik épületre telepítve, kilenc 
kápolnával koszorúzva, mely 
a San Lorenzo Maggiore nevet 
kapta. A királyné kedvéért pedig 
a domonkos rend számára a San 
Domenico Maggiore gótikus 
bazilikát a capuai út közelében. 
Mindkét templom a királyi család 
tagjainak temetkezési helyéül is 
szolgált. Mária királyné a domon-
kos apácáknak kolostort alapított. 
Itt talált otthonra a királyné húga, 
Boldog Erzsébet. A San Pietro 
Martire és San Pietro a Majella 
templom, a Sant’Eligio Maggiore, 
Sant’Agostino Maggiore, a Castel 
Nuovo hatalmas királyi kápol-
nája, a Cappella Palatina mellett 
templomok hosszú sora áll ma 
is, melyeket Mária királyné és II. 
Károly építettek vagy kibővítettek. 
Ekkor változott Nápoly korszerű 
európai fővárossá.
Mária nápolyi királyné 1308-ban 
Magyarországra utazott, hogy 
unokájának, Károly Róbertnak 
megkoronázásához megnyerje a 
rendek támogatását. A nápolyi 
építkezések vitték a pénzt, ezért 
magyarországi utazásához hitelt 
vett fel jövedelmeinek elzálogosí-
tása árán. Minden áldozatra kész 
volt ősei koronájának megszerzé-
se érdekében. Az ő kitartása, sze-
retete, áldozata alapozta meg az 
Anjouk XIV. századi magyarorszá-
gi jelenlétét. Az ő vére képviselte 
a trónon az Árpád-házi vonalat az 
utolsó Árpád-házi király eltávozá-
sa után.
Milyen az élet? Ősz hitvese – 
akinek tizenhárom gyermeket 
ajándékozott, akinek szabadu-
lása érdekében minden követ 
megmozgatott, aki helyett olykor 
uralkodni is kényszerült, akivel 
átépítette Nápolyt – a kapuzárási 
pánik éveiben elhidegült tőle, és a 
hűtlen, kicsapongó életet válasz-
totta. Hogy teljes legyen felesége 
megalázása, gonoszul kizárta az 
örökségből is. Csak hajdani hozo-
mánya erejéig biztosított részére 
évjáradékot és lakhatása érdeké-
ben két kastély haszonélvezetét. 
1309-ben, férje halálát követően 
Mária királyné leszűrte élete 
tanulságait. A domonkos apácák 
kertjében kibérelt egy kis házat, 
ott készült az öröklétre. 1323-ban 
hunyt el hetvenévesen, az angyali 
üdvözlet nagy ünnepén.
A találó mondás szerint nincs az a 
nápolyi utcagyerek, aki ne tudná, 
ki volt a nápolyi magyar Mária 
királyné. Ma is a legnagyobb 
tisztelet és szeretet övezi. A XIV. 
század valójában vele, Árpád-házi 
Máriával kezdődött.
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További információ a Széphő 
Zrt.-ről a www.szepho.hu 
weboldalon olvasható.

Közeledik a fűtésszezon vége
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A változékony tavaszi időjárás esetén 
megnyugtató, hogy lehetőségünk van dönteni 
arról, hogy otthonainkban még meddig legye-
nek melegek a radiátorok. A legfrissebb elő-
rejelzések szerint a napsütésé lesz a főszerep 
a következő napokban, ezért a szokásoknak 
megfelelően április 15-én a Széphő leállítja a 
távfűtést a városban. 

Mint minden évben, a fűtési idény 
vége április 15-e, ekkor automati-
kusan megszűnik a távfűtés, de a 
Széphő Zrt. biztosítja a távfűtés 
folytatását illetve újraindítását 
azokban a társasházakban, ahol 
ezt igénylik. A zökkenőmentes 
szolgáltatás érdekében célszerű 
mielőbb jelezni a kérést a szolgál-
tató felé.
„A fűtés folytatásának vagy újrain-
dításának kérése esetén a közös kép-
viselőnek, lakásszövetkezetnek vagy 
a fűtési megbízottnak a lakóközösség 
nevében kell igényelni ezt írásban a 
Széphő Zrt. ügyfélszolgálatán” – tájé-

A további fűtést időben kell kérni a szolgáltatónál
Csabai Dorina

koztatta lapunkat Szauter Ákos, a 
Széphő Zrt. vezérigazgatója.
A fűtést továbbra is igénylő 
otthonoknak jó idő esetén sem 
kell tartani a túlfűtéstől, hiszen 
fűtési automatikák figyelik a külső 
hőmérsékletet, és jó idő esetén 
leállítják a szolgáltatást. Azokban 
a házakban, ahol az idény lejárta 
után is kérik a fűtést, maguknak 
kell kérni a leállítást is. Amíg ez 
nem történik meg, a fogyasztó 
bent marad a rendszerben, azaz a 
Széphő biztosítja részére a szolgál-
tatást. A fűtési szezon egyébként 
május 15-ig tart, így a fogyasztók-
nak április 15. után is van lehe-
tőségük jelezni, ha élni szeret-
nének a lehetőséggel. A távfűtés 
leállítása Székesfehérváron közel 
huszonegyezer lakást és több mint 
hatszáz közületet érint.
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Huszonöt éves a Mátyás-szoboregyüttes

Árvácskaszőnyeg a virágágyásokban

Tavaly ősszel ötvenhatezer kétnyári virágot és huszonkilencezer virághagymát ültetett ki a Városgondnokság a fehérvári közterületekre. Az ár-
vácskák színes szőnyegként pompáznak városszerte, és különleges élményt nyújtanak a Petőfi park új virágágyásaiban. A kertészek azonban 
már most készülnek a mintegy százezer egynyári virág kiültetésére, amikben egészen késő őszig gyönyörködhetünk majd.  

Októberben kezdik el ültetni a kétnyári virágokat a városban, melyek 
egészen a következő év májusáig virágoznak. A jelenleg látható ár-
vácskákat is tavaly októberben ültették ki a kertészek. Az árvácskák 
között azonban lassan kezdenek kinőni a hagymás növények is. Az 
elmúlt években egyre több helyre kerültek tulipánok, nárciszok, 
jácintok. Ezek az árvácskák fölé nőve majd egy hónapig díszítik majd 
a parkjainkat, és talán a tavasz legszebb virágai lesznek.

Május elején kezdődik és hat héten keresztül tart majd az egynyári 
virágok kiültetése, amikor folyamatosan szedik ki az árvácskákat, 
és előkészítik a talajt az új virágoknak. Nagyon széles lesz idén is a 
fajtaválaszték, minden virágágyásban lesz különlegesség. Az a cél, 
hogy jellegzetesek is legyenek a virágágyások a parkokban. 

A Zichy liget dísze a nagy kör alakú virágágyás, a Petőfi parkban pedig 
egy olyan szalagágy lett kiépítve, ahol nagyon figyelnek a változa-
tosságra. Ide dr. Kováts Zoltán magyar nemesítő fajtái kerülnek az 
árvácskák után, és egyfajta bemutató jelleget kap majd a virágágyás. 
Szeretnék megmutatni azokat a fajtákat, amik a magyar éghajlathoz 
nemesítettek, jól bírják a szárazságot és a nagyon erős nyári fényt is.

vakler lajos

Bácskai GerGely

1989-ben, a rendszerváltás előtti utolsó 
esztendőben vetődött fel, hogy Székesfe-
hérvár méltóképpen emlékezzék humanista 
uralkodónkra, Hunyadi Mátyásra. Balsay 
István vezetésével az elképzelést tett követte, 
s a kompozíció megalkotására Melocco Miklós 
szobrászművészt kérték fel. 

A kompozíciót Mátyás halálának 
500. évfordulóján, negyed száza-
da avatták fel, 1990. április 6-án. 
Az emlékmű 1992-ben a rétor 
szobrával és a krónikaíró címer-
rel gazdagodott, majd 1993-ban a 
gyűrűt tartó hollóval, a címerrel és 
az asztronómia allegorikus alak-
jával egészült ki. Melocco Miklós 
huszonöt esztendeje, az emlékmű 
avatásán úgy fogalmazott, hogy Fe-
hérvár adottságainál fogva lehetne 
akár Firenze is, s ez úgy érhető el, 
hogy a szobor feletti képzeletbeli, 
szimbolikus katedrális egyik sarkát 
a kút lezárja, és Isten kék ege 
alatt, a szabad levegőn egy olyan 
intim helyiség alakulhat ki, ahol 
leülhetnek egymással az emberek, 
beszélgethetnek, gondolkodhatnak, 
élhetnek.
Cser- Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében kiemelte: 
”Azt hiszem, egy kis ékszerdoboz 
előtt állok, és nem véletlen, hogy 

Székesfehérváron több mint háromezer-háromszáz négyzetmé-
ternyi virágágyás található a parkokban. Összesen százhetven 
helyszínen tíz és kétszáz négyzetméter közötti virágágyak 
pompáznak egész évben a városban. A parkokat gondozó Város-
gondnokságnál kimondottan figyelnek a szobrok környékére és 
az idegenforgalmilag frekventált területekre, mint a Zichy liget 
vagy a tavaly kibővített és megújult Petőfi park.

Minden évben megtervezik illetve újratervezik 
a százhetven virágágyást, figyelve arra, hogy 
az előző évhez képest más élményt nyújtson. 
„Figyelünk arra is, hogy mely fajták szeretnek itt 
Székesfehérváron, ami az előző beültetés egyfajta 
önkritikája is. Szeretnénk, hogy más is legyen, új is 
legyen, ne legyenek olyan növények, amik nem bír-
ják a városi klímát, és áprilistól egészen a fagyokig 
jól mutassanak.” – mondta el lapunknak Spanyár-
né Halász Szilvia városi főkertész.
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ennyien eljöttek egy hétköznap este. 
Emlékezni valamire, amit minden 
nap csodálhatunk, ami gyönyörű 
része lett barokk belvárosunknak. 

Nem könnyű ide olyat alkotni, ami 
ebbe a képbe beleillik, ami ehhez a 
történelemhez illeszthető, s amely 
napról napra felhívja figyelmünket, 

hogy milyen szép és fontos városba 
születtünk, hol élünk. Ez felelősséget 
ró ránk. Ha ehhez hozzátesszük, 
hogy 1990-ben a történelmi rend-
szerváltozás napjait élhettük egy 
ilyen alkotással, s ráadásul annak 
központi helyen való elhelyezésével 
hitet tettünk amellett, hogy Székes-
fehérvár kiemelten fontosnak tartja 
történelmét…”
Az idén nyolcvan esztendős 
Melocco Miklós, a Nemzet Művé-
sze, Kossuth- és Munkácsy-díjas 
szobrászművész ünnepi beszédé-
ben hangsúlyozta: „Mátyás király a 
gótikát szerette, azért gótikus kissé ez 
az elképzelt templom. Mátyás életéhez 
hozzátartozott a hét szabad művé-
szet. Amely szimbolizálja korának 
humanista gondolkodását, hiszen 
korában és életében, uralkodása alatt, 
a humanizmus bölcsőjében a művelt-
ség rendkívül fontos szerepet játszott. 
Mátyás egyetemeket alapított, ezért 
róla megemlékezni jó iskola, kultúra és 
a kulturáltság nélkül nem lehet.”
Az ünnepségen Balsay István, 
a terv megvalósításának atyja, 
Cser- Palkovics András, a város 
megbízásából a szobor gondozója 
és Melocco Miklós, az alkotó meg-
koszorúzta a humanista uralkodó 
szobrát, és tisztelői is elhelyezték 
a megemlékezés virágait hollós 
Mátyás emlékművénél.

Melocco Miklós a Mátyás-szoboregyüttes alkotója
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
BalajtHy Ferenc

Gál csaBa sánDor

Bakonyi istván

néMeth j. attila

BoBory zoltán

saitos lajos

szeGeDi kovács GyörGy

lászló zsolt

Kettőskereszt 
(Bakonyi Istvánnak) 

Fikarcnyi becsület szent ínséges
Időkben! Hanyatthomlok menekül
Tette elől a gaz, bár így, kerül
Még megkövezést és csúfos véget.

Bentről emészti rozsda, marja sav,
Marcangolja, mint véreb az ejtett
Vadat. De kibuggyan az elrejtett
Vétek s mentve is százfelé hasad.

Rászárad a vér a hazug szájra,
Lelepleződik a csicskás csaló,
S felszínre kerül a rút gyalázat!

A sok bűnt meggyónni alig lehet,
Égre néz a had a kereszt alól, --
Újra meg újra szül, s újra temet.

Fosztó képző

Annál, hogy nem vagy, az fáj jobban,
hogy nem is voltál. Harminc éve
közeledem hozzád, s te távolodva
fiammá fiatalodtál.

Még idősebb vagy, mint a lányom,
az unokád. Nincs benned már idő,
nincs benned én, te, ő, s rég nem várom
azt sem, hogy a föld majd kiokád.

Halott: két t-vel lezárva. Mint a kő,
rád hengerült a dupla múlt idő.
Elgépelt sor vagy, fényalak,

akit százszor magammá írtalak,
s úgy áramolsz bennem ma itt,
ahogy a tenger memorizálja partjait.

Heródes testbeszéde

A 80 éves Pomogáts Bélának 
„…bárha az ajtón Heródes kopogtat szőrcsu-
hában…” (Alekszander Nawrocki)

Most hogy feltámadás után
eszi a Krisztus-szeget
kereszten a rozsda
(mióta is – mióta is)
s Heródes se küld katonát
többé csecsemőkért
– lóduljatok⁄és dúljatok –
nem int már fejével…
iszonyú béke jött ránk
a megváltással hirtelen
mily egyszerű is így a világ
csak tétlenkedünk – bűntelen
ha egyik fogunk kihullik
s ha másik is vásik
de még nyámmog – még rág…
’midőn’ hull – hull a keresztről
földre a szekerce-forgács.

Reményed néha

Reményed néha
sav marta kő,
álmatlan szögesdrót.
S jön az önsajnálat
két uszállyal megrakodva;
kínálja elmúláshoz szoktató
dohos imáit.
De, ha kibocsátanád
szíved sötét ablakából
elgyötört, vézna kis galambod,
olajággal a csőrében
térne vissza hozzád.

Porban élő

A padlás teli. Negyven év tanúi körben.
Sok elhasznált, kopott lim-lom,
csendes, szürke félhomályra Ítélve.
Megunt ringy-rongy, rozsdás kacat.
Apánktól, anyánktól kaptuk;
egymásnak titkos ajándék, meglepetés,
gyermekeid hajdanvolt öröm-ragyogása.
Az első, csodás bútorok;
akkor torokszorító büszkeség,
-mi teremtettük magunknak-
öröknek hitt öröm, most
lógó ajtóval, fénytelen…
Közöttük telt az életünk,
közöttük, velük múlt az élet.
Csend van, sűrű, nehéz por,
Valaha kísértetes félhomály.
Nézem őket, pirulva, szótlanul,
hangokat hallok, lépteket,
megnyikordul egy-egy ajtó, ágydeszka
ahogy forognak rajta a gyerekek,
-hány féltő, aggódó éjszakai óra -.
Kintről zsivaj hallatszik, újra, vidám,
labdák pufognak, biciklicsengő harsan.
Fent a gerendák között mintha
karácsonyfák fénye csillanna, csillag-
szóró;
a régi csilláron angyalok csüngnek,
szelíd, pufók mosollyal, mint rég…

Perpetuum mobile 
mementó

„Látom az embereket, mint valami járká-
ló fákat.” (Márk evangéliuma)

tavaszra kiszáradt fák nem számítanak
nem várakozás a monoton ujjongás
ami földből kel ki az meztelen marad
örökzöld hiánnyá válik a lombpalást

az ágak csontujjak zsoltárt hárfázó szél
nyomait keresi annak a dallamnak
ami mély és magas regiszterekben szól
de csak aki meghalt és feltámadt annak

tavaszban halott fák nem reménykedhetnek
bizonyosan eljön mégis mint megmentő
rájuk lehel csúcsuktól gyökereikig

átváltozásuk alapvető tényeknek
állított perpetuum mobile mementó
nézik és látják vagy megkérdőjelezik

Hajnal a mélyben 
Hajnalkának

Tetten értek a tegnapok
és szükségből rogyaszt a „mánk”…
Ízzik az újra kelő nap
mint forró olajban a fánk
Menekül mélyben az árnyék
Dér-tüdővel fújtat a völgy
Mint vándor haza találnék
ha bírna még az ízes föld –
Voltál nélkülem üres templom
és zaggyal telt tanácsterem
Voltál nekem tar kunhalom
angyal-arcú bogáncstetem
Hízlalt sokáig az a fény
amit a sötétség teremt
Nosztalgikus Európát
ötletelt ki fegyenc-fejem –
Körbe fúj a bőtorkú szél
Ha voltam itt vagyok talán
sárkányt eregető „balfék”
Jussom a keresztes magány –
Hiszek térded porcaiban
Hiszek elveszni már benned
Gerinced íveiben már
hegyek nyájai legelnek
Diót törve asztalomon
eloltja magát a gyertya
100 W-os égőmről az EON.
számláit simlizve írja…
Szeretném ha szűlne nekem
kicsi szőke lányt a tested
de modern háztartásunkban
minden tündérség kifakulna –

Választjuk-e a 
költészetet?

Volt esztendő, amelyben az országgyűlési 
választások a költészet napjára estek. 
Különös játéka volt ez a sorsnak. József 
Attila születésnapján fordult valamerre az 
ország sorsa.
Ám mondhatjuk-e nyugodt lélekkel, hogy 
egyébként a költészetet választják sokan? 
Hiszen él még a friss emlék: évekkel ezelőtt 
a Székesfehérvárhoz is oly sok szállal 
kötődő kiváló költő, az idén Kossuth-díjjal 
kitüntetett Kalász Márton ezt a címet adta 
egyik kötetének: Ki olvas éjszaka verset? S 
persze kívánkozik ez a kérdés is: ki olvas 
nappal, vagy bármikor verset?
Az ünnep előtt sem lehetnek illúzióink. Hi-
szen mindenki tudja, hogy háttérbe szorult a 
líra, az az irodalmi műnem, amelynek darab-
jai pedig a legpontosabban tudnak elvezetni 
legbelsőbb tájainkra. A lélek mélyeire. 
Verssel köszöntheti anyját a kisgyermek 
vagy éppen az érett költő. Verssel fejezheti 
ki hódolatát a szerelmes férfi és nő. Verssel 
szólhatunk a régen várt tavasz ébredéséről.

És mi itt, Fehérváron is milyen gazdagok va-
gyunk! Itt tanított a felvilágosodás korában 
Virág Benedek, itt tanult a gimnáziumban 
Vörösmarty Mihály, ehhez a tájhoz kötődött 
Vajda János. Itt járt középiskolába György 
Oszkár, és Kodolányi János is ebben a vá-
rosban vált előbb költővé, mint prózaíróvá. 
Közelmúltunk és jelenünk sem szegényebb 
a múltnál. Nem hiszem, hogy teljes névsort 
tudnék most adni, de azért hadd emeljem 
ki, hogy innen indult Jankovich Ferenc, 
Csanádi Imre, Bella István pályája. A királyi 
városban hirdette az igét és írta költeménye-
it a református lelkipásztor, Bódás János. Ő 
is járt abba az írócsoportba, melynek szel-
lemi középpontja az a Takács Imre volt, aki 
tragikus fordulatokban bővelkedő életművet 
hagyott ránk. Velük egy időben élt itt a már 
említett Kalász Márton, itt érlelődött elvont 
lírája, és emelkedett hihetetlen magasba. 
Ők egyengették a ma is itt tevékenykedő 
ifjabbak útját. Szegedi Kovács Györgyét, 
Heiter Tamásét, Saitos Lajosét, László Zsol-
tét, Bobory Zoltánét, Balajthy Ferencét vagy 
éppen Németh J. Attiláét. És másokét.
Az is örömteli, hogy április 11-én A Szabad-
művelődés Házában már sokadszor szervezi 
meg a Tarsoly Egyesület a Vörösmarty 
Társasággal közösen azt a vetélkedőt, ame-
lyen középiskolás csapatok mérik össze 
tudásukat József Attila költészetéről. A 
halhatatlan költő (és Márai Sándor) szüle-
tésnapján. József Attiláról, akinek rendkívül 
összetett lírája most válik igazán ismertté, 
ha folyamatosan ébresztgetjük. Kisajátítani 
senkinek sem érdemes, hiszen hatott rá a 
huszadik század valamennyi szellemi, poli-
tikai, esztétikai áramlata. A proletárok és a 
forradalom költője is, miközben gyönyörű 
istenes verseiben hasonlóképpen gyönyör-
ködhetünk, hogy csak két területet ragadjak 
ki önkényesen.
Szóval van mit választanunk, van kikre hall-
gatnunk. És nemcsak a költészet napján!

Mentem volna „új-magyarnak”
Barbuzin Don Arad után…
Éjfélkor csöngettem mindig
a bejáratok ajtaján –
TESCO-s matricát ajánlva
holnap már jó lesz eltűnni
a seropram mocsarában…
Az erdők nevelt vadjukként
sérülten is visszahívnak
proletár-polgár múltammal
1956…1968…1998…és a többit
sem zavarva ejt magába
csillagainkat elúnva
a hajnal Hajnal a mélyben!...
**
Csontunkban a velő vacog
Te vagy fönt és én vagyok lent
Paneljeink kockáiban
az összes rokon idegen –
Ha találtam földben magot
már hagyom hogy másnak nőljön
Ízzik az újra kelő nap
mint forró olajban a fánk
Halálig foglak ölelni…
Csak a mélység néz vissza ránk –

Ócska lemezjátszó szólal, egykori
vad szerelmek emléke nehezíti
a padlás félhomályát - öröm és kín.
Átölelnek és visznek tovább, emlékezz!
A babákat becéző, katonákra parancsoló
szavakra, suta, mosolygós énekekre,
a kereküket vesztett autók sivítására,
s a csendre, ami anya szavai után
betöltötte szobádat. Hogy aludj, álmodj!
Halkan, sóhajtva, mosollyal szóltam:
de jó volna újra élni mindent,
amit e tárgyak között megéltünk!
A padlásra hordott, megunt,
most itt porosodó lim-lom kacatok,
régi világod hallgató tanúi között…!
Vagy talán így van rendjén?
Hogy emlékekkel a szívünkben néha
a poros padláson visszagondolunk
mindarra, amit a tárgyak mesélnek?
Felidézni gyermeked mosolyát, sírását
anyád áldott kezét, szemét,
apád intését, szavát,
a lázadásokat, elolvadó esküidet,
Isten téged kísérő lépteit?
És a padlás, az elhagyottság
porába is felragyogó békét?
Amit csendben, amit homályosuló,
körbejáró tekintettel megköszönünk
a vaskos gerendák között fölötted,
veled lévő, általad élő Ismeretlennek?
Emlékeidről gondoskodónak?
A végtelen Szeretetnek…

A Vörösmarty Társaság szerkesztőségünk rendelkezé-
sére bocsájtja költőinek, íróinak verseit, írásait, amiket, 
támogatva a fehérvári alkotókat, a FehérVár magazin 
a továbbiakban is időről időre megjelentet.



27közéleti hetilap FehérVársPOrt

Az olimpia felé halad a Hullám 
‚
91 fiatal klasszisa

soMos zoltán

Futófesztiválok Fehérváron

Április 26-án rendezik az első CEP 
Fehérvár Félmaratont. A verseny 
központja a Bregyó Sportcentrum 
lesz, innét indulnak majd a futók a 
7 km-es körre vagy körökre. A fu-
tók három táv közül választhatnak, 
7 vagy 14 km-en indulhatnak, illetve 
a legbátrabbak a félmaratonon tehe-
tik próbára magukat, de lehetőség 
van háromfős váltóban is rajthoz 
állni. Az eseményig már csak alig 
több mint három hét van hátra, és 
szépen fogynak a rajtszámok. A 7 
km-es távra a szervezők már nem is 
tudnak újabb jelentkezést befogad-
ni, mind a kétszáz hely elkelt. 
A 14 km-re eddig hetvenegyen 
neveztek, és már tizennyolc váltó 
is jelezte részvételi szándékát. A 
félmaratonra nyolcszáz helyet biz-
tosítanak a rendezők, és eddig több 
mint ötszázan neveztek. Illusztris 
indulói is lesznek a versenynek, 
az 1-es rajtszámot olimpiai bajnok 
ökölvívónk, Kovács „Kokó” István 
kapta meg, aki az FTC színeit képvi-
seli majd, de a leghosszabb távon 
indul majd Slett Emese, a Volán 
Fehérvár korábbi öttusázója is. A 
nevezettek között találjuk Kulifai 
Tamást és Pauman Dánielt is, a 
londoni olimpián ezüstérmet szerző 
kajak négyes tagjait is. Váltóban 
indulnak majd a Fehérvár KC edzői, 
Deli Rita, Virincsik Anasztázia és 
Nahaj László. Östör Annamária, 
Székesfehérvár egészségügyi és 
sporttanácsnoka és Mészáros Attila 
alpolgármester is jelezte részvételét. 
Az esemény fővédnöke Miklósa 
Erika operaénekes lesz.
Természetesen nem maradhat el 
a Tiszta Egészséges Székesfehér-
várért Futóverseny sem, amelyet 
már negyedik alkalommal rendez-
nek meg. A TESZ hagyományos 
időpontja június első vasárnapja, 
ezúttal 7-e lesz. Szokás szerint 
egyéniben, családi és munkahelyi 
váltóban is nevezhetnek majd az 
indulók. Az ARAK szabadidő-
sport-szakosztálya minden lehető-
séget megad a nagy eseményekre 
történő felkészülésre: idén már két-
szer rendezett ingyenes felmérést a 
vállalkozó kedvűek számára, ahol 
5, 10 és 15 kilométeren is indulha-
tott bárki.

A szintidő megvan, a kvóta elérhető
Ha csak az olimpiai szintidő elérésén múlna, 
már biztosan kijelenthetnénk, hogy Székes-
fehérvárnak lesz sportolója Rióban, a jövő évi 
olimpiai játékokon. Sajnos úszásban ennél 
kicsit bonyolultabb a helyzet, de Sebestyén 
Dalma így is jó eséllyel pályázik a részvételre.

Beindult a nagyüzem: kevesebb, 
mint másfél évvel az olimpia előtt 
az összes sportoló számára eljött 
a kvótaszerző időszak. Az amúgy 
is hatalmas presztízzsel bíró 
világversenyeken még nagyobb a 
tét, hiszen sok sportágban egy-
egy világbajnoki, Európa-bajnoki 
helyezés biztosíthatja a részvételt 
a versenyek versenyén. Hosszú 
távon igazságosabb rendszer az, 
ahol több viadalon elért eredmény 
alapján készül ranglista. De ahány 
ház, annyi szokás. Úszásban nem 
kell nemzetközi viadalokon nyerni 
egy kvótához. Elég, ha a szövetség 
által megállapított szintidőt egy-egy 
számban teljesíti valaki, függetle-
nül attól, hogy ezt világversenyen 
vagy kisebb eseményen teszi. Gyen-
ge időket persze nem határoznak 
meg... Ezzel együtt a rendszer vele-
járója, hogy egy számban akárhány 
úszó elérhet olimpiai szintet – itt 
kezdődik aztán a válogató szakem-
berek felelőssége. Egy biztos: ha 
valaki megúszta az adott szintidőt a 
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percet úszott, ami 12 századdal 
jobb a szám olimpiai A-szintjénél. 
Dalmának korábban nem ez volt a 
fő száma, ami két okból is biztató. 
Egyrészt mutatja fejlődését, más-
részt, ha 200 vegyesen mégsem 
jön össze a részvétel, van esélye 
más számokban is elérni a szintet. 
Mert lássuk be, ott, ahol a hazai 
konkurenciát Hosszú Katinkának 
vagy Jakabos Zsuzsának hívják, 
nagy az esélye, hogy az olimpián 
egy számban indítható két magyar 
úszó közé ezeket a klasszisokat 
nevezik. És akkor a 200 vegyesre 
szintén aspiráló Verrasztó Evelyn-
ről még szó sem esett, ahogy a 
Sebestyénhez hasonló feltörekvő 
fiatalokról sem. (A tavaly a világ 
legjobb úszónőjének választott 
Hosszú egyelőre nem jelezte, in-
dulna-e ebben a számban, ha igen, 
nem kérdés, hogy az egyik helyet 
elviszi.)
Akárhogy is, van már fehérvári 
sportoló, aki kivívta az olimpiai 
indulás lehetőségét. Sárdi Ákos 
tanítványa ezt 200 pillangón és 200 
mellen is elérheti. És 200 vegyesen 
is javíthat még. Ez most a cél, mert 
akkor Dalma sokszorosan jelzi: a 
jövő reménységeit jól menedzselő 
magyar úszásnak érdemes számíta-
nia rá az olimpián is!
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magyar úszók közül, az hivatalosan 
MOB-csapattaggá válik, ami külön-
féle előnyökkel jár, de automatikus 
riói indulással még nem…
Székesfehérvár reménysége, az 
ifjúsági Európa-bajnok Sebestyén 
Dalma március 11. óta elmond-
hatja magáról, hogy teljesítette az 
olimpiai szintet 200 méter vegye-
sen. Ekkor Szlovéniában 2:14,10 
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Ennél több kell!

Teljes az AKTIV-döntő mezőnye

Vereséggel kezdte a rájátszást az FKC
kaiser taMás

soMos zoltán

Hiába Tilinger Tamara hat gólja, a Fehérvár KC kikapott Debrecenben – idén már másodszor

A Kossuth iskola felújított parkettjén is nagy verseny zajlott

Nem újonc, de a legújabb résztvevő a Talentum Református IskolaVáltóverseny esetében mindig fontos az összhang

Debrecenben folytatódott a női kézilabda bajnok-
ság a Fehérvár KC számára. Ahol sajnos folytatódott 
az a fehérvári szempontból rossz tendencia, mely 
szerint a rájátszás az ellenfelek otthonában ebben a 
szezonban nem megy. Az FKC 22-17-re kikapott.

Pocsékul indult a mérkőzés: a Deb-
recen pillanatok alatt ellépett 5-0-ra, 
majd ezt a különbséget sokáig tartot-
ták is a hazaiak. Pedig Bakó Botond 
csapatába visszatért a szeptember 
18-án, a Dunaújváros elleni hazai 
meccsen megsérülő Herr Anita. Az 
átlövő ráadásul góllal jelezte, lehet 
is rá számítani. Herr találata az első 
félidő végén, a 22. percben esett, ezzel 
lett 11-8, vagyis kicsit közelebb került 
ellenfeléhez az alapszakaszt hatodik-
ként záró, az idény során rengeteg 
sérüléssel küszködő FKC. A játékrész 
végéig még mindkét oldalon születtek 
gólok, így 14-10 állt a szünetben az 
eredményjelzőn.
A második harminc perc elején 
megint meglógott a Loki, ez köszön-
hető többek között az egész találko-
zón remekül védő Horváth-Pásztor 
Bettina kapusnak is. Sokatmondó 
számadat, hogy negyed óra alatt 
mindössze három gólt lőttek Tilinge-
rék, ez pedig nagyon kevés. A máso-

Február végétől egy hónapon keresztül zajlottak 
az ARAK AKTIV versenysorozat tavaszi iskolai 
fordulói. Tíz általános iskola 146 osztályának 
1425 diákja próbálhatta ki ügyességét négy 
versenyszámban. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
a győztes osztályok képviselik az iskolákat a 
döntőben.

Április 18-án új helyszínen, a Regi-
onális Atlétikai Központban lesz az 
AKTIV tizenegyedik városi döntője, 
amely évek óta a legnagyobb létszá-
mú diákoknak meghirdetett atlétikai 
verseny Székesfehérváron. Az eddig 
teremben gyakorolt kislabdahajítás, 
hármas- és ötösugrás, medicinlab-
da-dobás és gátfutás immár profi 
atlétikapályán zajlik majd a Bregyó 
közben. Az AKTIV versenyszámai-
ban több apró módosítás is volt már 
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Vélemény
Tilinger Tamara a meccset közvetítő csatornának a következőket mondta a vereség után: Ilyen kezdéssel 
nem lehet meccset nyerni! Pedig tudtuk, hogy nagyon kemény ellenfél a Debrecen hazai pályán. Sajnos 
az elején könnyű gólokat kaptunk, mi pedig nem tudtunk indulni, nem működött a lerohanásunk sem, 
ezekből nem tudtunk gólokat szerezni, valamint ziccereket hagytunk ki. Így nehéz mérkőzést nyerni…

Női kézilabda NB I.

Rájátszás az 5–8. helyért, 1. forduló

DVSC-TVP-AQUATICUM – FEHÉRVÁR KC 
22–17 (14–10)

DVSC: Horváth-Pásztor – Slakta 2, Kar-
nik Sz. 6 (1), Kudor 5, Klikovac 2, Siska 
5, Szilágyi Á. 1. Cs: Kiss B. (kapus), 
Bárány, Gorilszka, Varsányi 1, Karacs. 
Edző: Varga József

FEHÉRVÁR: Kiss É. – Csáki 3, Horváth 
B. 1, Hajduch 1, Bogoszavljevics 2, 
Szteriova, Tanabe. Cs: Szavko (kapus), 
Tilinger 6, Mayer 1, Herr A. 2,. Becséri 
1. Edző: Bakó Botond

az elmúlt öt évben. A gyakorlatok 
egyre nehezebbek és összetettebbek 
lettek, alkalmazkodva a gyerekek 
rutinjához, rohamosan fejlődő ügyes-
ségéhez. Idén a legnagyobb változás 
az volt, hogy az egyéni versenyszá-
mokban minden gyermek eredménye 
bekerült a jegyzőkönyvbe. A közel 
ezerötszáz eredményt az érdekesség 
kedvéért rangsorolták is a rendezők, 
így utólag is böngészhetik azokat a 
résztvevők és persze a rokonság.
Az AKTIV alapjai azonban továbbra 
is a csapateredményen nyugszanak. 
A „legAKTIVabb osztály” címe-
kért hat évfolyamon lépnek majd 
a rekortánra a diákok, a csapatok 
eredménye alapján a „legAKTIVabb 
iskola” címért járó kupa is gazdára 
talál. Az AKTIV iskolai fordulóinak 
részletes eredményei a www.arakak-
tiv.hu oldalon találhatók.

dik tizenöt percben is csak négyszer 
rezdült a hazai háló. A másik oldalon 
sem potyogtak a gólok, ennek egyik 

oka Kiss Éva volt, a nyáron Győrbe 
távozó válogatott hálóőr teljesítmé-
nye alaposan feljavult a meccs máso-

dik felére. Az utolsó tíz percre nyolc-
gólos hátránnyal fordult az FKC, így a 
hajrá már nem hozott igazi izgalmat, 
22-17-re nyert a Debrecen. Ez azt 
jelenti, hogy a rájátszásban hagyomá-
nyosan remekelő Fehérvár vereséggel 
kezdte a bajnokság záró szakaszát, 
és megint nem sikerült győzni egy 
play-off-ellenféllel szemben. Bízzunk 
benne, hogy Békéscsabán illetve 
majd Siófokon ez megfordul. Erre 
szükség is lesz, ha a csapat oda akar 
érni az ötödik helyre.
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Pengeélen táncol az Alba
néMetH zoltán 

Augustus Gilchrist fegyelmi ügye komoly 
viharokat kavart a TLI-Alba Fehérvárnál, mely 
így is nyerni tudott a legutóbbi két meccsén a 
kosárlabda-bajnokság középszakaszának kö-
zépházában. A rájátszásba jutás így sem csak az 
Albán múlik, a hátralévő két meccs megnyerése 
mellett ki kell szurkolni a Szeged botlását is.

A Falco 104-86-os legyőzése után 
sem ült ki önfeledt boldog mosoly 
Góbi Henrik arcára, a TLI-Alba 
Fehérvár vezetőedzője ugyanis 
tudta: a Szeged pécsi győzelme 
nagyon nem jött jól csapatának. A 
férfi kosárlabda-bajnokság közép-
szakaszának hajrájához közeled-
ve egyre kuszább képet mutat a 
tabella. Fehérvári veresége ellenére 
a Falco gyakorlatilag már nyugod-
tan készülhet a rájátszásra, mögötte 
viszont óriási a tülekedés. A play-
off még kiadó két helyéért a Pécs, 
a Szeged és az Alba küzd, egyelőre 
megtippelhetetlen a szombathelyi-
ek mögötti végső sorrend.
A Falco, illetve azt megelőzően a 
Szeged legyőzése mindenesetre 
jól jött az Albának, melynek a két 
győzelem között egy belső konflik-
tust is rendeznie kellett. A szegedi 
meccs második félidejében a fehér-

Simon Balázsék nyertek a Szeged és a Falco ellen is, de lehet, hogy ez a siker is kevésnek 
bizonyul a rájátszásért zajló versenyfutásban

Banhammal és Sarauerrel vertük Ausztriát

Frank Banham (bal szél) és Andrew Sarauer (jobb szél) nemcsak a Volánnak, de a világbajnok-
ságon a magyar válogatottnak is sokat segíthet majd

kaiser taMás

Tíz fehérvárival a jégen – összesen tizennyolcan 
szerepelnek a keretben – harmincnyolc év után 
ismét nyert a magyar jégkorong válogatott 
Ausztria ellen. Szerda este Bécsben ott volt 
a csapatban a Fehérvár AV 19 két frissen 
honosított játékosa, Frank Banham és Andrew 
Sarauer is. Rich Chernomaz divízió I/A-s világ-
bajnokságra készülő együttese egy A-csoportos 
ellenfél legyőzésével kezdte meg a hangolást.

Arról lehet vitatkozni, hogy meny-
nyire jó dolog a honosítás, de egy 
biztos, két olyan játékosnak, mint 
Frank Banham és Andrew Sarauer 
a legtöbb országban örülnének. 
És örül ennek Székesfehérvár és 
természetesen a két érintett is. 
Banham és Sarauer április 3-án 
tették le az állampolgársági esküt 
a Hiemer-házban, ahol mindket-
ten leszögezték: megtiszteltetés 
nekik, hogy magyar állampol-
gárok lehetnek, és ami legalább 
ilyen fontos, bizakodóak a világ-
bajnokságot illetően, sőt sikerre 
éhesek!
Rich Chernomaz szövetségi 
kapitány nem várt sokat, rögtön 
bevetette a két ifjú magyart szerda 
este Bécsben (ott, ahol a Fehér-
vár AV 19 néhány hete kiesett 
az EBEL-ből) az Ausztria elleni 
felkészülési mérkőzésen. Az oszt-
rákok az EBEL-döntő miatt nem a 
legerősebb összeállításukban ját-

Hiába a két győzelem, a nagy rivális Szeged sem hibázott

A Volán két honosítottja is kivette a részét a sikerből

U21 bajnoki döntő Albás 
fiatalokkal

Április 10. és 12. között Debrecenben 
rendezik meg az U21-es fiú bajnokság 
országos döntőjét, amelyen az Alba Fe-
hérvár-DKKA-Balogh 2000 együttese is 
ott lesz. A fehérváriak az alapszakaszt 
az első helyen zárták húsz győzelem-
mel és mindössze négy vereséggel, 
így esélyesként utazhatnak a cívis 
városba. A nyolcas döntő első napján a 
Budapesti Honvéd lesz az ifjú albások 
ellenfele, egy esetleges győzelem után 
a második napi elődöntőben a Nyíregy-
háza-Vasas párharc továbbjutója várhat 
a fehérváriakra. A helyosztókat április 
12-én 12 órától rendezik Debrecenben. 
A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 
junior csapata is országos döntőre ké-
szül, e korosztály legjobb nyolc csapata 
április 16. és 19. között küzd meg az 
érmekért Pécsett.

utolsó harmadot egygólos hátrány-
ban kezdte a magyar válogatott, 
de Magosi kapuvassal jelezte, nem 
újabb vereségért utazott a csa-
pat közel háromszáz kilométert. 
Az 52. percben az ex-fehérvári 
Metcalfe egyenlített, majd tizen-
kilenc másodperccel később Hári 
János szerezte meg a vezetést egy 
parádés góllal! A legvégén még jött 
Benk András, aki egy üreskapus 
góllal eldöntötte a mérkőzést, 4-2-
re nyert Magyarország.
Magyar sikerre Ausztria ellen 
1977. március 11. óta nem volt 
példa. És egy ilyen hosszú rossz 
sorozat megszakításának akkor 
is nagy értéke van, ha tudjuk, az 
ellenfélnél sok fiatal, kevesebb 
lehetőséget kapó játékos volt 
a jégen. Azért Ausztria mégis-
csak A-csoportos! Annak külön 
örüljünk, hogy a nyolc magyar 
pontból hatot fehérvári játékos 
szerzett, a tudósítások szerint pe-
dig válogatottunk legjobbja Rajna 
Miklós volt ezen az estén, aki 46 
lövésből 44-et(!) hatástalanított, 
ez pedig 95,6%-os teljesítmény!
A válogatott legközelebb pén-
teken 19 órától Budapesten a 
Tüskecsarnokban lép jégre, ahol 
ismét Ausztria lesz az ellenfél, 
majd 12-én, vasárnap 17 órától 
ugyanott Szlovénia ellen játsza-
nak Kógerék a krakkói világbaj-
nokság előtt.

váriak amerikai centere, Augustus 
Gilchrist lecserélése miatt nemes 
egyszerűséggel nekiesett vezető-
edzőjének. Góbi Henrik azonnal az 
öltözőbe zavarta a magáról megfe-
ledkező játékosát, a klub vezetése 
pedig egy nappal később eltiltotta 
az edzések látogatásától a légióst. 

A Falco ellen már Gilchrist nélkül 
játszott a csapat, nem is rosszul, a 
szezon egyik legjobb teljesítménye 
hozta meg a 18 pontos sikert.
A hétközi fordulóban az Alba 
szabadnapos volt. Mivel a Szeged 
hazai pályán 106-91-re legyőzte a 
Körmendet, eldőlt, hogy a fehér-

váriak sorsa már nemcsak saját 
kezükben van. Supoláéknak hozni 
kell a Pécs elleni idegenbeli és a 
Körmend elleni hazai bajnokit, 
emellett a Szegednek Szombat-
helyen ki kell kapnia, csak ezen 
eredmények megvalósulása esetén 
van esély a play-offra.
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szottak a mieink ellen (az osztrák 
jégkorongbajnokság fináléjának 
első meccsén a Red Bull Salzburg 
6-1-re verte a Vienna Capitalst). 
Ennek ellenére a hazaiak kezdték 
jobban a találkozót: a 14. perc 
legelején Ganahl maradt egyedül 
a kapu előtt, Rajna Miklós pedig 
tehetetlen volt, Ausztria előnybe 
került. A szünet előtt nem sokkal 
már 2-0-ra vezettek a „sógorok”, 
Herburger szerencsés lövése talált 
utat a kapuba.

A második játékrészben megszüle-
tett az első magyar gól, természete-
sen egy fehérvári triónak köszön-
hetően (tíz Volán-játékos lépett 
pályára az osztrák fővárosban, 
Rajna mellett lehetőséget kapott 
Orbán, Kóger, Bartalis, Banham, 
Sarauer, Szirányi, Magosi, Benk és 
Sárpátki), egy kontra után Ban-
ham előbb elhibázta a lehetőséget, 
majd Sarauerrel visszaszerezték a 
pakkot, és Banham középre adott 
passza után Kóger szépített. Az 
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Vidi-előny a kupában
Gyurcsó találatával minimális előnyt szerzett Joan Carrillo együttese

A Videoton a bajnokság után a kupában is 1-0-ra nyert az Újpest ellen, így előnnyel utazhat a 
visszavágóra

A két csapat meccse inkább volt harcos, mint szép, a lila-fehérek hiába küzdöttek, a Videoton 
jobban sáfárkodott a helyzeteivel

néMetH zoltán

soMos zoltán

A visszafogott első félidő végén Gyurcsó 
góljával a Videoton szerzett vezetést a 
Magyar Kupa elődöntőjének első mecs-
csén. Mivel a folytatásban már nem esett 
gól a Sóstói Stadionban, a fehérváriak 
három nap alatt másodszor is legyőzték 
az Újpestet, a bajnokság után a kupában 
is 1-0-ra.

Kiválóan indult a Videoton FC 
számára az „Újpest-hét”, a felek 
kétfrontos párharcának első, a 
pontvadászat keretében megví-
vott meccsét idegenben tudták 
megnyerni a piros-kékek. Joan 
Carrillo együttese olyan rivális-
sal került szembe, mely az ellen-
felek nagy részével ellentétben 
bátran felvállalta a támadásokat 
a listavezető ellen. A meccs 
első felében az újpestiek több 
veszélyes helyzetet is kialakí-
tottak Calatayud kapuja előtt, a 
fehérvári hálóőr azonban állta 
a rohamokat, több nagy védést 
is bemutatott. A 38. perc aztán 
meghozta a bajnoki egyetlen, 
a Vidi számára három pontot 
jelentő találatát: Stopira labdá-
jával Oliveira iramodott meg, és 
15 méterről a jobb alsóba lőtt. A 
sóstói gárda e sikerrel továbbra 
is toronymagasan vezeti a tabel-
lát, 22 forduló után 10 pont az 
előnye az MTK-val szemben.
Az Újpest ellen szerzett friss 
élmények hasznosítására 

A lényeglátó

Mint a messiásra, úgy várt 
már a magyar futballközeg – de 
legalábbis a szurkolók és az 
újságírók – valakire, aki honfi-
társaink közül a legszűkebb 
elitet jelentő szinten is megállja 
a helyét. Labdarúgót ilyet sajnos 
továbbra sem tudunk felmutatni, 
de van most egy magyar edző, 
aki a Bundesligában kiérdemelte 
az elismerést. Komoly szaklapok 
méltatják, játékosai és a német 
közönség elismerően biccent, 
hiszen irányítása alatt az egyik 
kiesőjelölt szép lassan középcsa-
pattá válik. Magyar edző dolgozik 
sikeresen a világbajnok hazájában 
– ez az, amit még nemrégiben is 
elképzelhetetlennek tartottunk, 
most pedig valóság. És micsoda 
szerencse: Dárdai Pál módsze-
reiről és személyiségéről nem-
csak közvetett források alapján 
értesülhetünk, hiszen a fiatal 
szakember a magyar válogatott 
megbízott szövetségi kapitánya-
ként nyilván ugyanazokkal az 
erényeivel ért el pár jó ered-
ményt, amelyekkel Berlinben is 
„hasít”. Kérlelhetetlen profizmus, 
alaposság, kemény, következetes 
munka, és a rendelkezésre álló já-
tékosanyag megfelelő használata. 
Főleg ez utóbbi miatt emelhetünk 
kalapot előtte, mert azt jelenti, 
pragmatikusan gondolkozik a fut-
ballról. Szép dolog a tradíció, és 
persze igazuk van azoknak, akik 
a magyar futball grundokról ere-
deztetett vonásaiban látják haj-
dani sikereink zálogát. Technika, 
csibészség, támadójáték, ez volt 
valamikor a magyar foci, és ez a 
hagyomány vitte zsákutcába a 
nem megfelelő alapanyagból dol-
gozó megannyi korábbi kapitányt. 
(Már amelyik nem volt eleve 
alkalmatlan a feladatra.) Dárdai 
ellenben nem akar szépen focizni 
és hengerelni azokkal, akik nem 
tudnak, és ez igaz németországi 
tevékenységére épp úgy, mint a 
válogatott mellettire. Szervezett-
ség, fegyelem, védekezés – valaha 
tipikusan német erények voltak, 
ma már a világbajnok váloga-
tott legalább annyira szépen is 
focizik, mint hatékonyan. Nekünk 
bőven elég az utóbbi, így aztán a 
realisták maximálisan elégedettek 
azzal, hogy a válogatott kevés 
gólt kap és nem esik össze a 
meccsek hajrájára. Ismerős sztori: 
Paulo Sousa Vidije is ezt tudta, 
s láttuk, ez, persze némi szeren-
csével együtt, nemzetközi szinten 
is ér valamit. Igaz, a portugálnak 
voltak hozzá profi közegben 
edződött, tapasztalt légiósai, 
Dárdai pedig mégiscsak a legjobb 
magyarok közül válogathat. De 
mit tegyen a hazai talajon termett 
hozzávalókkal sáfárkodó magyar 
klubedző? Magam részéről már 
azzal megelégszem, ha nem 
jelenti ki, a lényeget kicsinyelve: 
támadni kell, mert védekezni 
bárki tud…
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mindössze három napot kellett 
várniuk a fehérvári játékosok-
nak, immár a Magyar Kupa 
elődöntőjének első meccsén 
találkozott a két klub a Sóstói 
Stadionban. A bajnokihoz ké-
pest csak a Vidinél volt változás 
a kezdőben, az Újpest vezető-
edzője, Nebojša Vignjević  a 
vasárnap látott csapatának 
szavazott bizalmat. A Calatayud 
– Brachi, Vinícius, Fejes, Maré-
val – Simon, Trebotić  – Heffler, 
Ivanovszki (Nikolics 65.), Gyur-

csó (Oliveira 65.) – Feczesin 
(Sándor 81.) összetételű Video-
tonban akadt változás bőven. 
A bajnokihoz képest kimaradt 
Chakla, Kovács, Oliveira, Niko-
lics, Stopira, Juhász, Szolnoki 
és Sándor, bekerült viszont 
Brachi, Vinícius, Fejes, Maréval, 
Simon, Heffler, Ivanovszki és 
Feczesin. A meccsre kilátogató 
1200 néző negyven percen át 
rakkolós mezőnyjátékot látha-
tott, a helyzetek a félidő utolsó 

perceire maradtak. A 41. perc-
ben Andric kapáslövése ment 
el kevéssel a Vidi kapuja előtt, 
két perccel később viszont már 
a vendégek hálójában táncolt 
a labda. Heffler passza után 
Feczesin adott be jobbról, a 
labda átszállt a középen tö-
mörülők felett, és megtalálta a 
hosszú oldalon egyedül érkező 
Gyurcsót, akinek nem okozott 
gondot hét méterről a kapuba 
lőni.
A második félidő 14. percében 
újabb „dupla-ziccer” követke-
zett, előbb Andrić sarkazására 
ért oda Calatayud, majd az 
ellentámadásnál Heffler hatmé-
teres lövését blokkolta egy be-
vetődő védő. A 62. percben egy 
remek keresztlabda után Heris 
lőhetett, ám a nagy helyzetben 
nem találta el a kaput az újpesti 
védő.
A 78. percben újra az Újpest 
következett, Balogh 17 méterről 
tesztelte Calatayud reflexeit, a 
hazai hálóőr azonban bravúrral 
védte a bal alsóba tartó lövést. 
A folytatásban már nem kerül-
tek komoly veszélybe a kapuk, 
a Vidi így 1-0-ra megnyerte a 
Magyar Kupa elődöntőjének 
első mérkőzését. A visszavágót 
április 28-án 18 órakor rendezik 
a Megyeri úton. A másik ágon 
a Ferencváros került komoly 
lépéselőnybe, miután a máso-
dosztályú Szolnok ellen idegen-
ben is nyerni tudott 2-0-ra.

Vasárnap jön a Haladás

A Magyar Kupa-elődöntő után ismét a bajnokság kerül célkeresztbe a Vidinél: 
április 12-én 18:30-kor a Haladást fogadja Joan Carrillo együttese. A szombathelyi 
gárda a kiesés ellen harcol, a listavezető és a 18 ponttal 12. Haladás összecsapása 
így hazai győzelmet ígér, de Heffler Tibor, a fehérváriak középpályása biztos abban, 
hogy Szentes Lázár gárdája nem feltartott kézzel érkezik majd.
„Minden csapat úgy lép pályára, hogy nyerni szeretne, nem lesz ez másként a 
Haladás esetében sem. Nyilván tisztában vannak azzal, hogy egy bajnokaspi-
ráns csapat vendégei lesznek, ennek megfelelően tervezik meg a játékukat. Mi a 
kellő alázattal állunk a meccshez, saját játékunkat szeretnénk játszani, a saját 
taktikánkkal szeretnénk begyűjteni a győzelmet” – beszélt a várakozásairól Heffler 
Tibor a Fehérvár Televízió Vidi TV című műsorában.
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Kovács és Alekszejev is döntős Rómában

Rómában is szeretne minél több ellenfelet megelőzni Kovács Sarolta (7)

soMos zoltán

Az öttusa világkupa harmadik versenyét 
rendezik ezen a héten az olasz fővárosban. 
Szerda estére a nők selejtezője zajlott, ezen 
mindkét fehérvári induló jól szerepelt.

Az első két idei világkupa-verseny 
nem hozott nagy magyar sikert, bár 
Kairóban Kovács Sarolta sokáig jól 
állt a döntőben. A kombinált szám-
ban azonban meghibásodott a fegy-
vere, így csak a 17. helyig jutott, de 
látszott, hogy ha minden összeáll, 
visszatérhet a mezőny első felébe. 
A római versenyen is ez a célja, az 
első lépést pedig a selejtezőben 
tehette meg. Ott is a páston, ahol 
nem okozott csalódást a Volán 
Fehérvár kiválósága: 17 győzelem 
és 13 vereség után 222 ponttal zárt. 
Hogy fizikálisan rendben van Saci, 
azt az úszásban igazolta, megnyer-
te csoportját. Ezek után a kombi-
nációban „biztonsági kűrt” futott, 
és összességében simán jutott a 
pénteki döntőbe.
Alekszejev Tamara, az Alba Öttu-
sa versenyzője is remekül kezdett 
a selejtezőben, olyannyira, hogy 
csoportjában vívásban a 3. lett. 
19 győzelme 236 pontot és kellő 
önbizalmat hozhatott a konyhára, 
aminek a döntőben még lehet 
jelentősége. Mert ezek után nem 
volt kérdés, hogy ő is bejut a har-

Sportműsor
Megkezdődött a női kézi-
labda-bajnokság rájátszá-
sa, a fehérváriak számára 
nem nagy örömmel, ahogy 
lapunkban is olvashatják. 
A konkrétumok mozgóké-
pen csütörtökön láthatók a 
Fehérvár TV-ben. A sport-
ág helyi története persze 
messzebbre nyúlik vissza 
az időben, és sok kivá-
ló sportembert vonultat 
fel. Közülük most Madár 
Imrével készült epizód a 
Fehérvári beszélgetések-
ben, ez szombaton ismét 
látható lesz. Ami a jövő 
hetet illeti, a futball keretbe 
foglalja, hiszen a hétfő esti 
Vidi-Haladás és a szombati 
Csákvár-Siófok is a magyar 
labdarúgás még mindig 
létező híveinek szórakozta-
tását hivatott szolgálni. De 
legalább ennyire hang-
súlyos lesz a kosárlabda, 
mert amellett, hogy az Alba 
Fehérvár pécsi és Körmend 
elleni hazai mérkőzése is 
képernyőre kerül a Fehér-
vár Televízióban, a csapat 
egykori irányítója, jelenlegi 
sportigazgatója is a stúdió 
vendége lesz. A Matus Gá-
borral készült beszélgetést 
először szerdán láthatják a 
kedves nézők.

minchat finalista közé. Úszásban 
is hozta magát, és szerencsére a 
futás-lövészet kombiban sem jött 
közbe semmi számára. Két pont-
tal többet szerzett a selejtezőben 
Kovácsnál, de mivel nem egy 
csoportban voltak, ennek nincs 
jelentősége. Lényeg, hogy Tamara 
is bekerült a római döntőbe. 
Mindkét fehérvári reménységünk 
a világkupa döntőjébe jutást tűzte 

ki célul, akárcsak a mezőny nagy 
része, hiszen ebből a sorozatból 
is szerezhető közvetlen olimpi-
ai kvóta. Igaz, ahhoz meg kell 
nyerni majd a döntőt. Róma 
után Kecskemét lesz a következő 
helyszín.
A férfiak selejtezőjét csütörtökön 
rendezik, itt a volános Demeter 
Bence és Demeter Gergely is 
rajthoz áll.
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A mérkőzésnapi sorban állás 
elkerülése érdekében  javasolt 
elővételben, személyesen vagy 
online megvásárolni a belé-
pőt az április 12-én (vasárnap) 
18.30-kor kezdődő találkozóra.

Jöjjön el Ön is családjával a 
Sóstói Stadionba, ahol a mér-
kőzések izgalmas percein fe-

lül számos meglepetéssel és 
programokkal várjuk már a 
legkisebbeket is! A 18.30-kor 
kezdődő Vidi - Haladás baj-
noki mérkőzés előtt 2 órával 
a gyerkőcök már találkozhat-
nak Stoplival, a klub ifjúsági 
kabalájával és részt vehetnek a 
Gyereksarok változatos prog-
ramjain.

Hajrá, Vidi!

Szurkolói információk a Videoton FC - Szombathelyi Haladás bajnoki mérkőzésre

Jegyértékesítési helyszínek
- Sóstói Stadion (Csíkvári út 10.)
   Külső pénztárak: mérkőzés előtt két órával

Főpénztár: a bajnoki mérkőzés hetében, csütör-
tök-péntek 15-18-ig

- VidiShop (Piac tér 4.): hétköznap : 9:30-17:00 (ebéd-
szünet:12:30-13-ig)

- Auchan: minden nap 08-20 óráig a vevőszolgálati 
pultnál

14 éven aluli gyermekeknek ingyenes a belépés a hazai 
szektorokba, de 0 forintos jegyet nekik is kötelező váltani 
a jegypénztáraknál!

Klubunk továbbra is csak név-
re szóló jegyet értékesít a hazai 
mérkőzésekre. Ez azt jelenti, 
hogy a mérkőzésekre belépő 
szurkolóknak a jegy megvá-
sárlásakor meg kell adniuk 
nevüket, születési helyüket és 
születési idejüket.
A 2015-ös tavaszi szezonban 
továbbra sem kell klubkár-

tya a jegyvásárláshoz a hazai 
mérkőzésekre, illetve a Sóstói 
Stadionba való belépéshez. 
Azon szurkolóink számára 
viszont, akik idegenbeli mecs-
csekre is el kívánják kísérni a 
csapatot tavasszal is, vagy más 
stadionokba is ellátogatnának, 
köztük a válogatott mérkőzé-
seire, mindenképpen szüksé-
gük lesz klubkártyára, ugyanis 
a legtöbb NB I-es csapat és a 
nemzeti tizenegy mérkőzései-
re nem lehet klubkártya nélkül 
belépőt vásárolni.
További információkért láto-
gasson el a www.vidi.hu ol-
dalra.
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. április 11-től április 17-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 4. 11. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vebdég:	Szenczi	Jánosné
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Miklós	

Bence.	Vendég:	Örsi	Ferenc	
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Dorottya
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér - ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Mahlerné Köfner Anikó

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Stefkó	

Krisztina.	Vendég:	
Deresné	Tanárki	Mária	

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	–	kispályás	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Négy	évszak	a	Somlón	
–	ismeretterjesztő	
film	3.	rész

17:00	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kurucz	
Pál	és	Kurucz	Zsuzsa	

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor
19:50	 Trópusi	hőség	–	A	bűnbak	

– am. sorozat (12)
20:50	Székelyföldi	verstábor	

–	dokumentumfilm		
21:40 Bass show 1. rész
	 Vörös	Tamás	

dzsesszzenész 55. 
születésnapi	koncertje	
basszusgitáros	
vendégekkel. 

23:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:30 Képes hírek

2015. 4. 12. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kurucz	
Pál	és	Kurucz	Zsuzsa

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Örsi	Ferenc	

11:40	 Vidi	TV	-	ismétlés
12:00 Napi színes – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Dorottya
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

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

archívumából	
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Stefkó	
Krisztina.	Vendég:	
Deresné	Tanárki	Mária	

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	–	ismétlés	
16:30	 Négy	évszak	a	Somlón	

–	ismeretterjesztő	
film	4.	rész

17:00	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Madár Imre

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	A	halottak	

meséi – am. sorozat (12) 
20:50 Bass show 2. rész
	 Vörös	Tamás	

dzsesszzenész 55. 
születésnapi	koncertje	
basszusgitáros	
vendégekkel.

22:30	FehérVászon	-	ismétlés
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek

2015. 4. 13. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások - ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:20	 Videoton	FC	–	Haladás	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Bokányi	

Zsolt.	Vendég:	
Homoki	Viktor

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20	Választás	25
	 A	Fehérvár	Televízió	

filmösszeállítása	a	25	
évvel	ezelőtti	első	szabad	
választásról.	Szerkesztő:	
Nagy	Zoltán	Péter.

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 4. 14. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Bokányi	
Zsolt.	Vendég:	
Homoki	Viktor

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

Vendég:	Botos	József

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	magazin	
20:15 Hírek
20:20	VI.	Fehérvári	Versünnep	
 A 2015-ös fehérvári 

szavalóverseny	
tizenkét	döntősének	
megmérettetése.

23:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:45 Képes hírek 

2015. 4. 15. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Botos	József

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

Zoltán.	Vendég:	
Matus	Gábor

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	 Tolcsvay	Béla,	„Az	

énekmondó táltosember”

21:20 Fehérvári beszélgetések 
extra

	 Beszélgetés	a	Magyar	
–	madjar	találkozó	című	
dokumentumfilmről.	
Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Nagy	Zoltán	Péter,	
a	film	készítője.

21:50	 Magyar	–	madjar	
találkozó	–	dok.	film

22:15 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:00 Képes hírek 

2015. 4. 16. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Somos	
Zoltán.	Vendég:	
Matus	Gábor

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

Lajos.	Vendégek:	Kovács	
Ferenc	és	Kovács	Zoltán

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	PVSK	–	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Szerelem	egy	életen	át	és	
még	azon	is	túl	–	dok.	film

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 4. 17. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek 
08:00	Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	Közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Kovács	
Ferenc	és	Kovács	Zoltán

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

Szilvia.	Vendég:	
Németh	Gábor	

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	Jáky	65
	 A	Jáky	József	Műszaki	

Szakközépiskola	65	éves	
fennállásának	jubileumi	
gálaműsora.	Közvetítés	a	
Vörösmarty	Színházból.

23:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:45 Képes hírek 
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