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Elhunyt
Hrabovszky László
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Közélet

A Belváros bővítéséről is tárgyaltak

Heiter Dávid Tamás

1936–2015
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
műegyetemi forradalmi bizottságának
vezetőségi tagja, Fejér megye Közgyűlésének
képviselője, a megye díszpolgára életének
nyolcvanadik esztendejében elhunyt.
A forradalomban vállalt szerepe miatt hat
év letöltött börtön után Székesfehérvárra
került, ahol nyugdíjazásáig mérnökként
dolgozott. Felsorolhatnánk, hogyan szervezte újjá a megyei tervezőirodát, ahonnan
a rendszer kiebrudalta, miként hozott létre
mérnöki csoportot az Agrokomplexnél, és
hogyan vált feltalálóvá, elismert szakemberré, miközben forradalmi múltja miatt
számtalanszor meghurcolták, de szakértelmét, munkabírását emberi tartása messze
túlszárnyalta. Nem tudott annyira gonoszra
fordulni a világ, hogy Hrabovszky László ne
őrizte volna meg tisztességét, emberiességét.
Volt ő a Vitézi Rend tagja, bizottsági elnök,
díszpolgár, emlékérem tulajdonosa, de
leginkább ember, szeretni való ember.
A teremtő örömét lelheti benne, hát nyugtassa békében! Isten áldjon, Laci bácsi!

A tanácskozáson döntés született
arról, hogy apartmanlakásokat
alakítanak ki a Budai út 43. szám
alatt, ami a diplomás munkavállalók letelepedését segíti majd. A
képviselők nyílt ülésen határoztak
a fás szárú növények védelméről
szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról. A napirendi pont
kapcsán Juhász László környezetvédelmi tanácsnok kiemelte, hogy
nemcsak a fák pótlásáról, hanem
védelméről is rendelkezik a helyi
jogszabály, hiszen ezzel ki lehet
majd küszöbölni azokat a csonkításokat, amelyek az energiaszolgáltató cégek munkálatai kapcsán
keletkeznek.
A képviselők meghallgatták Nagy
Zsolt közlekedési irodavezető
tájékoztatóját a belváros közösségi
tereinek bővítési lehetőségeiről.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere kiemelte,
hogy több, a Modern városok
programhoz kapcsolódó munkát
is elindított a város. Az egyik ilyen

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Parkolóhelyek:
• 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 garázsok, raktár;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi
J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

Fotó: HDT

Apartmanlakásokat alakítanak ki a Budai úton,
több, a Modern városok programhoz kapcsolódó
munka is elkezdődött, és Székesfehérvár önkormányzata csatlakozik ahhoz a klímavédelmi
felhíváshoz, amit Áder János köztársasági elnök
kezdeményezett. Ülést tartott Székesfehérvár
közgyűlése a múlt héten pénteken.

A Zichy ligetnél azt is felmérik, hogy a környező utcák forgalmi rendjét át lehet-e megfelelően
alakítani, vagy a föld alatt szükséges elvinni az utat

nagy horderejű feladat a Zichy
liget belvárossal való összekötése.
Várhatóan szeptember végéig elkészülnek azok a forgalmi modellek,
amelyek a belváros bővítésének
lehetőségét vizsgálják.
A képviselők javaslatot fogadtak el
városunk környezeti állapotának
értékelésére vonatkozóan, és döntés született arról is, hogy Székesfehérvár önkormányzata csatlakozik

ahhoz a klímavédelmi felhíváshoz,
amit Áder János köztársasági elnök
kezdeményezett. A Modern városok
program keretében a palotavárosi tavak környékét és az alsóvárosi rétet
egybefüggő zöldfelületté alakítják, a
zöld környezet állapotának javítása
érdekében. A közgyűlés döntése
alapján az egybefüggő természeti
övezet kialakításának tanulmányszerű megtervezése megkezdődhet.

www.utolsohelyek.hu
Júl. 8. JORDÁNIA 8 nap rep., ........................................................................................ 4*Fp. 86.800 Ft, 4*All.i.
120.900 Ft
Aug. 11. IZLAND 7 nap rep., ......................................................................................... programok, magyar idegenvez., Reg. 229.900 Ft
Júl. 12. EGYIPTOM 8 nap rep., .............................................. 4*Fp. 70.520 Ft, 4*All i. 86.600 Ft, 5*All i.
93.000 Ft
Júl. 5., 9. MALLORCA 8 nap rep., ................................................................................. 2*Fp. 95.900 Ft, 3*All i.
139.900 Ft
Júl. 7. KRÉTA 8 nap rep., ........................................................ Ap. Öe. 34.900 Ft, 3*Reg. 52.900 Ft, 3*Fp.
74.900 Ft
Júl. 9. RODOSZ 8 nap rep., .................................................... Ap. Öe. 59.900 Ft, 2/3*Fp. 89.900 Ft, 3*All i.
99.900 Ft
Júl. 9. KARPATHOS 8 nap rep., ............................................................................................................................... 1/4 Ap. Öe. 39.900 Ft
Júl. 10. MÁLTA 8 nap rep., ...................................................... Ap. Öe. 59.900 Ft, 3*Fp. 99.900 Ft, 4*Fp.
107.900 Ft
Júl. 15. COSTA DEL SOL 8 nap rep., ........................................................................... 4*Fp. 119.900 Ft, 4*All i.
189.900 Ft
Aug. 21. SZARDÍNIA 8 nap rep., .................................................................................. 3*Reg. 99.900 Ft, 4*Fp.
145.900 Ft
Júl. 9. MADEIRA 8 nap rep., .................................................. 3*Reg. 79.900 Ft, 4*Fp. 139.900 Ft, 4*All i.
164.900 Ft
Júl. 8. AZORI SZIGETEK 8 nap rep., ........................................................................... 4*Öe. 118.900 Ft, 4*Fp.
183.900 Ft
Júl. 6. FUERTEVENTURA 8 nap rep., ................................... 3*Öe. 73.900 Ft, 3/4*Fp. 97.900 Ft, 3*All i.
97.900 Ft
Júl. 11. TENERIFE 8 nap rep. ................................................. 3*Öe. 94.900 Ft, 3*Fp. 112.900 Ft, 4*All i.
139.900 Ft
Júl. 8. GRAN CANARIA 8 nap rep., ....................................... 2*Öe. 91.900 Ft, 2*All i. 129.900 Ft, 4*All i.
151.900 Ft
Júl. 5. BULGÁRIA 8 nap rep., ................................................. 3*Reg. 49.900 Ft, 3/4*All i. 69.900 Ft, 5*All i.
131.900 Ft
Júl. 7. TÖRÖKORSZÁG 8 nap rep., ...................................... 3*All i. 59.900 Ft, 4*All i. 69.900 Ft, 5*All i.
89.900 Ft
Júl. 9. DÉL-CIPRUS 8 nap rep., ............................................. 3*Reg. 71.900 Ft, 4*Fp. 103.900 Ft, 4*All i.
146.900 Ft
Júl. 6. SANTORINI 8 nap rep., ................................................................................................................................ 3*Reg.
61.900 Ft
Júl. 23. SZICÍLIA 8 nap rep., .................................................. 3*Reg. 79.900 Ft, 4*Reg. 93.900 Ft, 4*All i.
149.900 Ft
Júl. 18. OLASZORSZÁG-KALABRIA 8 nap rep., ........................................................ 3*Reg. 72.900 Ft, 4*Fp.
109.900 Ft
Aug. 21. FRANCIA RIVIÉRA-NIZZA 8 nap rep., ................................................................................................. 3*Reg.
99.900 Ft
Júl. 8. KOS-KARDAMENA 8 nap rep., ......................................................................... 3*Reg. 49.900 Ft, 4*Fp.
82.900 Ft
Júl. 8. IBIZA 8 nap rep., ............................................................................................................................................ 3*Fp.
130.900 Ft
Aug. 29. HONG KONG 9 nap rep., ........................................................................................................................ 3*Reg.
164.900 Ft
Júl. 6. SRI LANKA 8 nap rep., ................................................................................................................... 4*All i. tengerre néző 157.900 Ft
Júl. 7. DUBAI-RAS EL KHAIMAH 8 nap rep., ..................................................................................................... 4*Reg.
163.900 Ft
Aug. 18. KENYA 8 nap rep., ..................................................................................................................................... 4*All i
149.900 Ft
Júl. 28. DÉL-AFRIKA-MIMOSA 8 nap rep., ......................................................................................................... 4*Reg.
229.900 Ft
Júl. 10. ZÖLD FOKI SZIGETEK 8 nap rep., ......................................................................................................... 4*Fp.
133.900 Ft
Aug. 18. BALI 9 nap rep., ................................................................................................ 3*Reg. 223.900 Ft, 4*Reg.
233.900 Ft
Júl. 6. THAIFÖLD-PHUKET KARON 8 nap rep., ............................................................................................... 3*Reg.
139.900 Ft
Július OLASZORSZÁG EGYÉNILEG 6 fős úszómed. apartman ................................................................................. 88.320 Ft/6 fő/8 nap
Július HORVÁTORSZÁG 8 nap saját kocsival ......................................................................................................... hot., Fp.
63.700 Ft
Ajánlataink nem tartalmazzák a reptéri illetéket, díjakat, vízumot. Eng.sz.: U-000821

WONDERLAND TRAVEL
Székesfehérvár, Távirda u. 1-5., Tel.: 06-22/389-180
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Gasztronómiai találkozó Pákozdon

Vakler Lajos
Először rendeztek Pákozdon gasztrofesztivált.
Az esemény rangját növelte, hogy vendégként
bemutatkoztak a határon túli magyar borkultúra őrzői.

Képek: Megyeri Zoltán

Az országban elsőként ismerhették
meg a látogatók a szerémségi, a
partiumi, a muravidéki és a ménesi
borvidék nedűit. A rendezvényen
csaknem hatvan csapat indult a
halfőző versenyen. Az eseményt
koncertek, kulturális hagyományőrző programok és kirakodóvásár
színesítette. Kiss László, a találkozó
ötletgazdája és főszervezője büszke

arra, hogy a tervből valóság lett.
„Valójában először csak álomnak tűnt,
hogy egyszer egy ilyen programnak
adhat otthont Szőlős-Pákozd. Szerencsére mi, pákozdiak hittünk benne,
hogy megvalósulhat ez az álom, és
tettünk is érte. Most, ha körülnézünk
a Hősök terén, azt láthatjuk, hogy
hatvan csapat mintegy hatszázötven
tagja fogott neki a halászlékészítésnek,
és nemcsak a pákozdiak, hanem a környék valamennyi településének lakója
jól szórakozik. Bízunk benne, hogy
akik most első ízben eljöttek hozzánk,
jövőre is meglátogatnak bennünket.”
Takács János, Pákozd polgármestere biztos abban, hogy a találkozó
nem egyalkalmas. Szándékaik

A közös főzés örömét kortól és nemtől függetlenül találták meg a látogatók

Megyenap Dunaújvárosban
Novák Rita
A Duna-parti város adott otthont idén a hagyományos megyenapnak. A megyei önkormányzat
rendezvényén adták át a közgyűlés elismeréseit.

Három a kislány. A szerémségi Ipolynyék ifjú
hölgyei is borbarátok.

A tókörnyékiek Pákozdon megadták a módját a kulináris élvezeteknek is. A település halászlevét
Pamminger Ede mesterszakács
kínálta. Nem maradt senki éhen
és szomjan, hiszen ahol a bor, az
étel, az érték és a jókedv találkozik,
ott méltán bízhatnak abban, amit
az élménygazdag napon megfogalmaztak: a közös főzés tökéletes
kikapcsolódás, amelyben nemcsak
kreativitását élheti ki maximálisan
az ember, de összehozza őket a
közös alkotás öröme is. Ehhez hozzátehetjük Szent Ágoston szavait:
bornál nincs kellemesebb, jobb ital,
bajűző orvosszerünk, vidámság
magvetője, édes iskola, társaságot
összeforrasztó erő!

Zágrábi látogatás és megállapodás

Kórház iránti cselekvő támogatásáért, valamint példamutató emberi
magatartása elismeréseként.
A megyei önkormányzat legnagyobb
rendezvénye ebben az esztendőben
is a helyi értékekre helyezte a fő
hangsúlyt. A megyenapi vásárban
huszonegy standon mutatkoztak
be a térség termelői és kézművesei.
A Fejér termékek között például
házi készítésű lekvár, szörpök,
fűszer- és zöldségkrémek, méz,
szappanok, kerámiák, mézeskalács,
fa- és papírtermékek is szerepeltek.
A gyerekeket ugyanitt egész napos
ugrálóvár, mesebusz, kisvonat és
kézműves-foglalkozás várta, és
szerveztek népi- és iparművészeti
kiállítást, valamint térzene szórakoztatta a látogatókat.

Nagy Zoltán Péter
Nemzetközi csapattal vágott neki a zágrábi kirándulásnak a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Szent László király ünnepén.

A horvátok mellett lengyel, magyar,
olasz résztvevő is akadt a kiránduláson. A június 27-i látogatás azonban
nem pusztán kirándulás volt. A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörrel
már régebb óta ápolt kapcsolatot a
fehérvári horvát közösség, és a múlt
heti találkozás remek lehetőséget
kínált ennek kiszélesítésére. Az
érkezés után sor került két együttműködési megállapodás aláírására, amit
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az Ady Endre
Magyar Kultúrkörrel és Zágráb Város
Kisebbségi Tanácsával kötött.
Zágrábban a 2011-es népszámlálási
adatok szerint 825 magyar él, közülük
330-an az Ady Endre Magyar Kultúrkör tagjai is – mondta Balázs Piri

Zoltán, a zágrábi kisebbségi tanácsa elnöke. A kultúrkör az egyik legidősebb
horvátországi magyar szervezet, mely
83 éve működik. Az anyanyelvi oktatás
magyar óvodai csoportban és alsó tagozatos kéttannyelvű iskolai tagozaton
megoldott. A Szent Márk-templomban
vasárnaponként magyar nyelvű misét
mondanak már húsz éve. Az anyaországi magyaroknak örömmel segítenek
a Martićeva utca 8. szám alatt.
A három szervezet szakmai tapasztalatcseréről, tanulmányi versenyek,
közös kiállítások szervezéséről, új
képzési programok és technológiák közös megismerésről valamint
közös rendezvények lebonyolításáról
állapodott meg – tudtuk meg Jakubek Tibornétól, a fehérvári horvát
önkormányzat elnökétől.
A székesfehérvári csoportot Zágráb
megismerésében Sehtel Annamária,
a kultúrkör korábbi elnöke segítette.
A programot közös horvát–magyar
estebéd zárta.

A székesfehérvári orvos, egykori egészségügyi miniszter, Gógl Árpád a megyei közgyűlés
elnökétől, Molnár Krisztiántól veszi át díszpolgári kitüntetését

Fotó: Nagy István

Fotó: Skobrák Dénes

A díjazottaknak Molnár Krisztián,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
adta át a kitüntetéseket. Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címben
részesült Fejér megye fejlődése
érdekében végzett több évtizedes
értékteremtő munkájáért Dorkota
Lajos, majd Gógl Árpád vette át a
díszpolgári kitüntető címet, kimagasló hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett orvosi szolgálatáért,
tudományos és közéleti munkásságáért, a Fejér Megyei Szent György

szerint hagyományt teremtettek,
és minden esztendőben különleges
programokkal várják vendégeiket.
„Egy olyan rendezvénynek adhattunk
otthont, amit szívesen támogatott az
önkormányzat, hiszen a hiánypótló
találkozó bizonyította, szükség van
az ilyen ünnepekre. Remélem, hogy
a sikeres kezdet után a következő
esztendőkben is úgy emlegetik Pákozdot, mint az egyik legsikeresebb Fejér
megyei gasztrofesztivál helyszínét.”
Érmelléken, a Partiumban évszázados hagyománya van a borok
készítésének. Mint a Bihardiószegről érkezett Heit József elmondta,
számukra a borkultúra megőrzése
rendkívüli kihívás, és örül, hogy
tanulhatnak a magyar borászoktól
is. „Nagyon kellemes meglepetés volt
a meghívás, amit örömmel fogadtunk
el. Tudnia kell mindenkinek, hogy Érmellék Nagy-Magyarország legidősebb
történelmi borvidéke. A Zichy-grófok
teremtették meg a lehetőségét, hogy
szőlőbirtokaik gondozásával ezt
elérjék. Ők alapították 1872-ben az
első országos vincellériskolát. Amikor
elvesztettük magyar állampolgárságunkat, a románok felszámolták az iskolát,
a szőlőbirtokokkal együtt. 1967-ben
kezdtük újra. A jelenlegi szőlő- és borkultúra sajnos még gyerekcipőben jár,
a módszerváltás elején tartunk, ezért
fontos, hogy részt vehettünk a pákozdi
tapasztalatcserén.”
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Közös kép a zágrábi magyarokkal és a fehérvári horvátokkal a zágrábi bazilika előtt
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Fehérvár Katonái

2015. július 2.

Bemutatóval emlékeztek Szent Lászlóra a katonák
Szabó Miklós Bence

Fotók: Bácskai Gergely

Június 26-án a hagyományoknak megfelelően a Magyar Honvédség Összehaderőnemi Parancsnoksága, Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata közösen tisztelgett a lovagkirály emléke előtt.
Az ünnepség után a székesfehérvári helyőrségi zenekar felvezetésével a résztvevők átvonultak
az Alba Plaza előtti térre, ahol a Fehérvár Katonái rendezvényt tartották meg. A parancsnokság
minden szakága képviseltette magát, és toborzást is tartottak.

A történelmi zászlók bevonulása elmaradhatatlan eleme a megemlékezésnek. Szent László
előtt tisztelegtek az Összhaderőnemi Parancsnokság katonái, a lovagkirály ugyanis a lövészek
védőszentje.

Robbanószer-kereső robotok, bombakereső kutyák és a honvédség szinte minden ága
kitelepült a rendezvényre. A híradósok, a tűzszerészek és a vegyvédelmi zászlóalj egyaránt
képviseltette magát.

Az Alba Pláza előtti téren a helyőrségi zenekar adott koncertet a Fehérvár Katonái címmel megrendezett egész napos rendezvényen. A magyar honvédelem napjához kapcsolódóan több mint tíz
évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy Székesfehérvár belvárosában bemutatkozzanak a helyőrségben szolgáló katonák. Évek során ez a kezdeményezés kibővült, és már nemcsak a helyi
alakulatokkal ismerkedhetnek meg a látogatók, hanem az Összhaderőnemi Parancsnokság más városban szolgálatot teljesítő katonai szervezeteinek bemutatkozását is láthatják.
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A Fehérvár Médiacentrum több évtizedes kommunikációs tapasztalattal rendelkezik

Csabai Dorina
A mikro-, kis- és középvállalatok számára új
időszámítás kezdődik a pályázati forrásból
megvalósítható fejlesztések területén. A
sikeres pályázóknak sem szabad azonban
megfeledkezniük a pályázati kommunikáció
fontosságáról. A Fehérvár Médiacentrum
több évtizedes kommunikációs tapasztalatával segíti a nyertesen pályázó kkv-k kötelező
pályázati kommunikációs tevékenységét.

A Fehérvár Médiacentrum hírei Székesfehérváron és a környező településeken négyféle csatornán jutnak el a lakossághoz: a Fehérvár Televízió
és a Vörösmarty Rádió adásaiban, a Fehérvár magazin hasábjain és saját internetes felületein keresztül

forrásai révén elinduló hétéves gazdaságélénkítő program következtében elérhető pályázati források
felkeltették a kkv-k figyelmét is.
A sikeres pályázóknak azonban
nem szabad megfeledkezniük a
pályázati kommunikáció fontosságáról sem. Először is le kell
szögezni, hogy a pályázati kommunikáció nem szabadon választható
tevékenység. A sikeres pályázó
számára kötelező feladat a kommunikáció, melyet a kiíró szervezet
szigorúan számon is kér. A követelmény teljesítése nagy felkészültséget és összehangolt feladatvégzést

kíván, mely több önálló szakterület
bevonását is szükségessé teszi.
A nagyvállalatok piaci versenyelőnyét a mikro-, kis- és középvállalatok kreativitásuknak, rugalmasságuknak, helyzetfelismerés
utáni gyors megújulásuknak is
köszönhetik. Így valószínűleg
nyertes pályázóként az sem kerüli
el figyelmüket, hogy a pályázati
forrásból finanszírozott kötelező
kommunikáció miként fordítható
minél nagyobb hatékonysággal a
vállalkozás előnyére. Sok kis és
középvállalkozó nem tud arról,
hogy milyen nagy lehetőség rejlik a

Fotók: Kiss László

Az elmúlt héten a Fehérvár Médiacentrum vezetősége fogadta
a KKVHÁZ vezérigazgatóját és
pályázatírók egy csoportját. A
személyes hangulatú bemutatkozó
beszélgetésen tapasztalatcserére is
sor került, majd a vendégek megismerkedtek a Fehérvár Televízó
és a Vörösmarty Rádió stúdiójával, és meglátogatták a szerkesztőséget is, amelyben a FehérVár
hetilap és az online felületek
szerkesztésének feladatait is ellátják a Médiacentrum munkatársai.
A találkozó apropóját az adta,
hogy az elkövetkezendő időben a
mikro-, kis és középvállalkozások
is számíthatnak pályázati segít-

Magasan képzett és gyakorlott szakemberek adják a tudásukat
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

ségre, elérkezett a kkv-k innovatív
terveinek megvalósítási szakasza.
Gulyás József, a KKVHÁZ vezérigazgatójának szavai szerint ma a
kis- és középvállalatok hozzáférnek az exportjukhoz és növekedésükhöz szükséges forrásokhoz.
Hozzátette, hogy a most induló
pályázati rendszerben a Fehérvár
Médiacentrum valamennyi orgánuma alkalmas a kötelező pályázati kommunikáció teljesítésére.
Az új uniós költségvetési ciklus

A Fehérvár TV révén a város és a megye hírei naponta eljutnak az országos csatornák hírműsoraiba is

A Fehérvár Médiacentrum biztos partner a pályázati kommunikációs feladatok
ellátásában. Segítséget nyújt a tervezéstől a kivitelezésig. Amíg a cégvezető fő
tevékenységére fordítja figyelmét, addig a Fehérvár Médiacentrum a hivatalos
elvárásokhoz igazodva informálja a nyilvánosságot a megvalósuló eredményekről.
A pályázati kommunikációs ajánlat kérhető a palyazat@fmc.hu e-mail címen,
illetve a 30 600 5919-es telefonszámon.
További információ: http://www.fehervartv.hu/palyazati-kommunikacio

kötelező pályázati kommunikáció
megfelelő kihasználásában. A Fehérvár Médiacentrum profi háttérrel és több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik és a pályázati kommunikációnak minden szolgáltatását
a nyertes pályázók rendelkezésre
tudja bocsájtani.
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Kultúra

Kultúrszomj
Július 3. 17 óra, A Szabadművelődés Háza
Az Egyetemes Kultúráért
Egyesület bemutatkozó tárlatát
Földi Zoltán, a székesfehérvári
Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke nyitja meg. A
kiállító művészek: Bíróczky
Ibolya üveg- és mandalafestő,
Deák Ildikó keramikus, Vadász
Erzsébet gyöngyfűző, Knauzné
Kiss Klára textilműves, Berta
Mária bőrdíszműves, szövő,
népi gyermekjátékkészítő,
Kosztics László népi faszobrász, Lőrincz Ottó kovács,
valamint Szarka Pál fafaragó,
gyermekjátékkészítő. A kiállítás augusztus 8-ig tekinthető
meg.

Vakler Lajos

A turbina forgó erőgép, amely arra szolgál,
hogy egy közeg energiáját hasznos mechanikai
munkává alakítsa. A legegyszerűbb turbinák
állórészből és forgórészből állnak. A kivétel
Turbók Turbina János, aki mindig csak forog...

1977-ben fiatal srácok voltunk, bizony alig-alig tudtuk, mit jelent egy
igazi koncert. Vidéki, falusi vagy

hogy egy pesti srác -- jelesül Turbók
János -- meghirdette, hogy ezentúl
minden esztendőben Popstrand néven koncertsorozat indul Agárdon,
ahol – láss csodát -- élőben láthatjuk és hallhatjuk a hazai popzene
mítoszait. Harmincnyolc esztendő
telt el azóta, hogy Turbina elkezdte.
Bár haja őszbe fordult, a koncertsorozat ugyanolyan összefogott, mint
emberöltőnyi idővel ezelőtt. „Buda-

bulimra, amelyen egy óriáskivetítőnek
köszönhetően több ezer fiatal énekelte
együtt a dalokat, miközben táncolt is.”
A szívszerelem azonban mindig
Agárd maradt. „1977-ben szemétszállító pótkocsikon indítottam el a
Popstrandot és a 90%-ban saját erőből
felépített rendezvényközpont több
mint három évtizedes sikertörténetét.
Azóta megszámlálhatatlan sikert tudhatunk magunkénak, valamennyi ma-

Fotó: Török Hajni

Bemutatkozó kiállítás

Turbina és a Popstrand

2015. július 2.

Középkor
Július 4., Pákozdi Katonai Emlékpark
A hagyományosnak tekinthető Emlékparki Nyár
művészeti programsorozat az
idei évben is változatosnak
ígérkezik. Az olaszországi
Bella Italia Múzeum ebben az
esztendőben Középkor című
kiállítással várja az érdeklődőket. Július 4-től augusztus
2-ig látogatható a Bella Italia
Múzeum kiállítása a Katonai
Emlékparkban.

Varázslatos nyári éjszakák várják idén is a magyar könnyűzene rajongóit az Agárdi Popstrandon

városi tinédzserként megszoktuk
a művelődési házak és kocsmák
füstös, zárt tereiben rendezett
bulikat élőzenekarral vagy éppenséggel DJ-vel. Ritkán jutottunk el
kedvenceink színpadi koncertjére.
1977-ben aztán mindez megváltozott. Futótűzként terjedt a hír,

Gyóni Géza emléknapja
Vakler Lajos
A Szent István Művelődési Ház díszudvarán
tisztelői emlékeztek az I. világháborúban
elhunyt Gyóni Géza költőre, születésének 131.,
halálának 98. évfordulóján, a Nagy Benedek
szobrászművész által készített szobránál.

Gyóni Géza leghíresebb verse a
przemyśli csata lövészárkában
született. A Csak egy éjszakára
című műve a háború gyehennájából követeli a békét. Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház
igazgatója emlékező beszédében
felhívta a figyelmet arra, hogy a ma
embere számára Gyóni Géza életútja, költészete példa arra, hogy

miként maradhat valaki a háború
poklában önmaga. „Méltósággal és
felelősséggel kell emlékeznünk, hiszen
ő az első nagy világégésben vesztette
életét. A mai világot látva – amikor
az ember békéért kiabál, és békét szeretne, miközben hihetetlenül könnyen
teremt békétlenséget – láthatjuk, hogy
mindenhol, így nálunk, Magyarországon és határainkon túl is háború
dúl, fegyverekkel és fegyverek nélkül.
Nagyon nagy a felelősségünk, az
emlékezésben is nagy, mert őriznünk
kell azokat az értékeket és az egymás
mellett élés értékrendjét, amelyek
mentén tudunk békében, egymásra
odafigyelve élni.”

pesten, a legendás Kertészeti Egyetem
óriás klubjában (KEK) kezdtem el
pályafutásomat 1975-ben. Szívesen
‚
emlékszem
a Magyarországon a 70-es,
‚
80-as években újszerű programnak
számító első diszkó-, görkorcsolya-,
break-, hip-hop táncversenyekre, valamint 1993-tól az első olyan karaoke

gyar zenészikon megfordult nálunk.”
Az idei 39. Popstrand megnyitója
július 4-én, Vastag Csaba országos
rajongói napjával kezdődik, akinek
meghívott vendége Kasza Tibi lesz.
A részletes programot megtalálhatják az agardipopstrand.hu weboldalon.

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, megbízható szakértői
háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

Fotó: Simon Erika

tarsashazkezeles@szepho.hu

Gyóni Géza krisztusi korban, 33 esztendősen, hősi halottként búcsúzott a földi léttől

email címen
illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707
telefonszámon
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Európa zenéje a múzeum udvarán

Vakler Lajos
Európa zenéje címmel az öreg kontinensre kalauzolta el a komolyzene szerelmeseit Major István
vezényletével a Hermann László Kamarazenekar.
A régóta várt hangversenyen, a Szent István
Király Múzeum megújult díszudvarán a zeneirodalom európai gigászainak művei csendültek fel.

A várva várt koncert a megújult díszudvarban teljes sikert aratott

Hermann László Kamarazenekar
kapott felkérést az emlékestre,
melyre a Vörösmarty színházban
került sor. A koncert díszvendége
volt Hajdu André jeruzsálemi zeneszerző, akinek két műve is elhangzott magyarországi bemutatóként.
A zenekar hangversenyeit számos
neves magyar és külföldi művész
is megtisztelte közreműködésével
így Szabadi Vilmos hegedűművész, Drahos Béla fuvolaművész,
Kertesi Ingrid operaénekes vagy az
amerikai–osztrák Karen De Pastel
orgonaművész, a bécsi zeneakadémia tanára.
Az együttes több lemezfelvételt készített, néhányat holland felkérésre.
Műsorán a kamarazenekari irodalom minden jelentős zeneszerzője
és stílusa szerepel, így napjaink
zenéje is helyet kap repertoárjában.

A pénteki nagy sikerű koncerten
kiderült, nemcsak a kortárs zene
az erőssége a hermannosoknak.
Major István bizakodó előrejelzése

romantika, ami a forró mediterrán
vidékről származik, mint az, ami
a hűvös Angliából ered. Megpróbáljuk kizökkenteni a hallgatókat

Fotók: Simon Erika

Major István, a zenekar karnagya,
a Hermann László Zeneiskola
egykori és jelenlegi tehetséges
tanítványainak mentora, aki jelenleg is a zenekar szakmai vezetője,
karnagya visszaemlékezésében az
együttes megszületéséről és a mai
sikerekről osztotta meg velünk
gondolatait.
A Hermann László Kamarazenekar
a 2013-ban 100 éves jubileumát
ünneplő Hermann László Konzervatóriumból nőtte ki magát. Tagjai
zeneakadémiát végzett, zenei pályán tanuló vagy konzervatóriumi
tanulmányok után más egyetemet
végzett fiatalok. Az együttes mára
Székesfehérvár zenei életének meghatározó szereplőjévé vált, a város
támogatását élvezi.
A zenekar megfordult Európa
számos országában, díjakat nyert,
hazai és külföldi fesztiválokon
vett részt. 2009-ben fellépett a 200
éves Haydn jubileum alkalmával
a kismartoni Esterházy-kastély
világhírű Haydn-termében. 2013ban meghívást kapott Horvátország
Európai Unióba történő belépése
alkalmából rendezett fesztiválra,
Zadarba. Ugyanebben az évben
részese lehetett a Magyar–Olasz
Kulturális Évad 2013 rendezvénysorozatnak Rómában, a külügyminisztérium támogatásával, ahol két
sikeres koncertet adott, amiről a
vatikáni rádió is beszámolt. Hazai
szereplései közül meg kell említeni
a Budapesti Egyházzenei Fesztivált,
melynek több éven át részese volt.
Székesfehérváron a város vezetése
rendszeresen igényt tart a zenekar koncertjeire, így 2014-ben a
Holokauszt Emlékév alkalmából a

Az európai nagyságok zeneművei Székesfehérváron is otthonra találtak

A fiatal tehetségek felkészültek a kihívásokra

bevált -- a közönség értő fülekkel
hallgatta az együttes európai zenei
kalandtúrájának dallamait. „Mi is
vártuk ezt a napot, annál is inkább,
mert a múzeum díszudvarán ez az
első igazi komolyzenei koncert, ami
megtiszteltetés volt számunkra.
Ez a hely, azt hiszem, igazi otthona lesz a zenekedvelőknek. Jó az
akusztikája és kivételes a szépsége.
Koncertünk az Európa zenéje címet
viseli, és a darabokat kicsit más
aspektusból próbáljuk megközelíteni. Európában még ma is neveket
mondunk: Mozart, Beethoven,
Händel, és nem tudjuk igazán,
hogy kik is ők, vagy tudjuk, de
elfelejtjük, hogy mennyire más az a

a megszokásból, és ezzel egy teljes
zenei körutat teszünk Európában.”
A siker természetesen jelezte, hogy
a kísérlet nem volt hiábavaló, a
közönség és a zenekar egymásra találása nem egyszeri, hiszen
régóta tudjuk, hogy Székesfehérvár
a komolyzene városa is. A komolyzene kedvelői megtapasztalhatták,
hogy a Major István által vezetett
zenekar szisztematikus munkájának gyümölcse beérett. A tehetséges fiatalok muzsikája már-már a
legnagyobb hangversenyzenekarokéval vetekszik. Ezt rövidesen a
zene egyik őshazájában, Olaszországban, Milánóban is bizonyíthatják, őszi fellépésükkor.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229.
• Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Gáspár László

Egy kő alatt
Csak míg a boncasztalra kerülsz,
addig számít, ki gyűlöl, ki szeret,
utána mindegy, úgyis egyedül
laksz majd, egy kő alatt lesz a helyed.
És kiválasztják biztosan – nyugodj meg –
a leglakályosabb, szép darabot,
faragott lesz, nagy lesz, főleg súlyos lesz
ne pofátlankodj vissza valahogy!

Balajthy Ferenc

GÁSPÁR LACINAK

(Alagutak a felhők között)
Laci Te! Nem hallod, nem, de kár…
Hogy nő a fű és csupa zöld a határ.
Rigók füttykoncertet adnak a parkban
S kenyérmorzsával terített az asztal.
Laci Te! A taxisod már nem várod,
Kidobja az ismerős telefonszámot.
Botjukra támaszkodnak a vén fák,
De versedet mondják a piaci kofák.
Laci Te! Nem hallod, mint ahogy én,
Hozza a következő kört a pincér. -A gázgyári kémény sodort cigid fújja,
S hogy rezeg, öreg barátod gitárhúrja.
Laci Te! Nem hallod a vonító tábort,
A bujaságba font, csalóka mámort.
Lányok nevetését a szűz panel parton,
Dagadó keblüktől hogy zihál a karton.
Laci Te! Nem hallod, kattog a géped,
Elkészült a sosemvolt pillanatfelvétel.
Lábnyomunkat por takarja, fehér hó,
Látod, az ember csak embernek való!
Laci Te! Nem hallod, vagy tán mégis,
Én elhiszem, mert mosolyog az ég is!

P. Maklári Éva

Az icipici házikó
Az asszony szorosan fogta a kisfiú
kezét, mikor az erdő széléhez értek.
A kellemes délutáni napfény alig
hatolt át a fák között. Itt hűvösebb
volt a levegő, a sűrű lombok alatt
félelmetesnek tűnt még a keskeny
földút is. A gyerek vezetett, mert
pár nappal korábban erre sétált az
apjával, és emlékezett mindenre.
Mintha megérezte volna a nyugtalanító csöndet, ő bátorította a mellette
lépkedőt.
– Ne félj, nem tévedünk el! Itt most
elmegyünk erre – és jobbra fordult -,
már látni is fogjuk az icipici házikót.

Valóban, néhány méter után a bokrok szétnyíltak, és frissen szántott
nagy lankás domboldal tárult a
szemük elé.
– Látod, ott van! - mutatott a karja a
távolba.
A domb alján- ahol újból kezdődött
vagy folytatódott mintegy nagy
kanyart írva az előbbi erdő- állt a
kis ház két hatalmas fa árnyékában.
Korábban itt lehetett a város széle,
s bár azóta nagy , modern családi
házas lakótelepek épültek körülötte,
a házak valahogy a távolban maradtak, mintha féltek volna közelebb
jönni, óvatos messzeségből szemlélték a lent gunnyasztó magányos kis
épületet.
Vigyázva mentek, mert göröngyös
volt a föld, itt-ott még a sarat is
kerülniük kellett, s hosszú perceken keresztül bukdácsolva, még
egy árkot is átmászva értek a ház
közelébe.A hatszögletű furcsa kis
épület mesebeli látványt nyújtott. A
tető feléről már hiányzott a cserép, a gerendák kettétörve, lelógva
kókadoztak, a két kicsi ablaknyílás
fakeretek nélkül bámult (Elkorhadtak vagy ellopták őket?), a kerítés
összetörve óvta a gyomos udvart és
a boszorkánytanyának tűnő elhanyagolt kis házat. A vastag falak még
szilárdan álltak.
– Nézzünk be az ablakon! Emelj fel!-kérte a gyerek.
Az egyetlen helyiség közepén egy
nagy, szabályos, téglalapalakú lyuk
tátongott, amit pontosan oda terveztek. Az ajtó nélküli bejárat balról
engedte be a fényt.
A nő a bejárathoz ment, közben egy
pillanatra sem engedte el a kis kezet.
Megálltak és benéztek.
A falak már kopottak voltak, de
még látszottak a ráfestett cirill betűs
szavak és egy vörös csillag halvány
képe .Bemerészkedhettek ide mások
is, a hátsó falra valaki festékkel még
jól olvashatóan ráfújta: Ne merjetek
visszajönni! Arrébb már az idők
változását mutató friss vallomás:
Szeretlek Dóri.
– Kicsikém, bemegyek egy pillanatra. Te
maradj itt az ajtónál! Ne félj, azonnal
jövök vissza, csak lepillantok a lyukba,
és elmondom, mi van ott.
Lent lebetonozott kis szoba látszott,
középen jó állapotú kerek asztal két
egyszerű székkel, meglepő tisztasággal. Csak a telefon hiányzott, de
azt könnyen odaképzelte az ember.
Lejárat, létra, lépcső már sehol. Lehet, hogy nem is szoba volt, hanem
folyosó, ami az erdőbe vezethetett
a „nagy házhoz”, ahová besétálni a
tiltó tábla miatt annakidején úgysem
lehetett.
Az asszony gyorsan hátralépett,
újból átkarolta a gyereket, és elindultak vissza az épületet megkerülve a
rozzant kerítés felé.
– Mit láttál, mama? Van ott valaki? kíváncsiskodott a fiú.
– Senki, kicsim, már senki. Csak egy
asztalt, meg székeket láttam.
A kisfiú kérdezett tovább: Kik éltek
itt, mi lett velük, mitől romlott el a
tető, miért nem jön a szerelő, aki
mindent kijavítana?
– Tudod régen - te még meg sem születtél, még anya is kicsi volt - koboldok,
csúnya manócskák laktak itt. Őrizték az

erdőt, és elzavarták, ha valaki virágot
akart szedni vagy sétálni szeretett
volna. Olyankor kinéztek az ablakon,
nagyot rikkantottak, néha még botot is
tartottak a kezükben vagy puskát, és
mindenki hanyatt-homlok elszaladt még
a környékről is.
A puska szóra meggyorsultak a
gyerek léptei.
– Szaladjunk innen ! Nem láttak meg
bennünket?
– Nyugi, mondtam, hogy nincs itt senki.
Már nem laknak itt. Jött egy nagy vihar,
egy tornádó - tudod, amit a számítógépen láttál -, az leszakította a ház tetejét,
a koboldok meg megijedtek, és elrohantak innen nagyon messze, túl az erdőn,
még azon az üveghegyen is túl, amiről
meséltem neked. Most üres a házikó,
de veszélyes bemenni, beleeshetünk a
lyukba, vagy leszakadhat a tető. Mama
sem megy be többet.
Elkerülték az erdőt, inkább a mezőn
baktattak a dombra fel, ahol még
sütött a nap, ahol már kezdődtek
az utcák, ahol már békés nyugalom
honolt a házak között. A kisfiú folyamatosan kérdezgetett, és beszélt
az ő házáról, aminek olyan kemény
lesz a teteje, hogy még a repülő is
leszállhat, nem lesz puska, de mindenhová gombokat fog felszerelni,
amik mindent irányítanak majd, és
vesz egy nagy autót, azzal megy az
erdőbe virágot szedni anyának.
A dombtetőről még egyszer vis�szanéztek. Az icipici házikó valahol
a távolban ásítozott, és szerencsére
unatkozott.

Gál Csaba Sándor

ONTOLÓGIAI TESZT
olyan test amelyen nincsenek élek
aminek hatvan százaléka lélek
az életével játszik önfeledten
vérontás nélkül elvérzik a teszten

ELSŐ POZÍCIÓ
se este se reggel
ne gyere sereggel
teljesen egyedül
jöjj fegyvertelenül
első pozíció
kapituláció
permanens mozdulat
a valóságtudat

TANÍTÁS A VILÁGOSSÁGRÓL
hallgatnak szótlan növények ülök
helyreállítás mint küllők között
kerékbe tört fény magára talál
prizmán át vezető út tündöklő
perspektíva az elégő halál
ropogó szikrázó fahasábok
tanítják úgy a világosságot
hogy mind észrevehetetlenebbek
lesznek parázs alakot öltenek
füstben felszállva újjászületnek

A Vörösmarty Társaság szerkesztőségünk rendelkezésére bocsájtja költőinek, íróinak verseit, írásait, amiket, támogatva a
fehérvári alkotókat, a FehérVár magazin a továbbiakban is időről időre megjelentet. Az oldalt szerkesztette Bakonyi István.

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Balajthy, a mindig mosolygós költő

Vakler Lajos

sirató volt, máig nem felejtem, hogy milyen
boldogságot éreztem, amikor megdicsértek.
Az első saját versem is ebben az időszakban született, a szerelmemnek írtam, és
becsempésztem a tolltartójába. Természetesen nem hagytam abba, elindultam az
úton, ami máig meghatározza az életemet.”

Balajthy Ferenc Vajda János-díjas költő
direkt közvetlensége a Balajthy-effektus,
ahogy legjobb barátja és költőtársa, László
Zsolt fogalmazta, ihletforrás számára minden
pillanatban.

Felnőttkor

Árnyaltsága, önismereti kutatásainak eredménye, az időutazás
argumentumainak telítettsége,
megannyi bársony és posztó. Gyermekvilág felnőtt létben és fordítva. Űrdiszkóban táncoló, álmok
árnyékában leledző, aranykapu-nyitogató, csillagrabló, árnyékban és
glóriában, kutyasétáltató, szappanbuborék csodáló, panelfalra
író, papírcsákót hajtogató, zöld
ágra vergődő igazi. Ez mind-mind
Balajthy, s persze hozzá az örök
mosoly...

„Gyermekversekkel, s utána jöttek
csak a felnőttekhez szólók. Törekedtem
arra, hogy gondolataim iránt ne legyenek közömbösek az emberek, érthető,
a köznapi embereket érdeklő témákat
válasszak. Ez ma is így van. A vers a
lételemem, nemcsak az írás, az olvasás
is. A legtöbbet Weöres Sándortól
tanultam, őt tekintem mesteremnek.”
Fotó: Simon Erika

A máról

Gyermekkor
„Unokáimat néha sajnálom, máskor
irigylem, hogy fogják azt a tablet
nevezetű dolgot, és öt perc alatt
odavarázsolják a világot, de nem
tapasztalhatják meg, mi mindent
tanulhat egy kisgyermek egy siheder, ha falun nő fel. Én a gyönyörű
Zichy-erdőben, halastavak, dombok
között töltöttem el fiatal éveimet, egy
kis iskola előnyeivel és hátrányaival.

„A zsiráf kész toronydaru, azért olyan sokoldalú, szilvát szedni, diót verni, érdemes neki üzenni”- ugye milyen balajthys?

Az én életemben sokkal több volt a
meglepetés, az élmény, hiszen megtanultam állatokkal bánni, még volt
csúzlink, ebből a ma gyermekei sajnos
kimaradnak.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:
Helyiség címe

Terület
(m2)

Megnevezés

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

ÜZLETEK/IRODÁK

Jancsár utca 27. 12. jelű
József Attila utca 11.
Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér II.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Mészöly Géza utca 16.*

35
147
15+13
27+21
13+11
18

üzlet/iroda
üzlet
iroda
iroda
iroda
műhely

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

1.000,1.200,1.220,-/500,1.220,-/500,1.220,-/500,800,-

5 év

300,-

RAKTÁRAK

Prohászka Ottokár utca 23-25.

42
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pince

* A helyiség részleges felújítása a bérlő feladata, az igazolt költségek a bérleti díj 50 %-áig beszámításra kerülnek.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési
engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes
egyeztetés.
A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
• A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek.
• A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.
A pályázat beadásának határideje: 2015. július 31.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat honlapján www.szekesfehervar.hu és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Fiatal felnőttkor
„Teleki Satya bácsi segített a gimnáziumban abban, hogy megszeressem az irodalmat. Az első elmondott versem a Kései

„Fölragyogni másnak, örömet szerezni
-- írtam egyik versemben, s tartom ezt
ma is. Azt tartom, mindent csak úgy
érdemes csinálni, ha az ember teljes
szívével csinálja, függetlenül attól,
hogy tudom, egy idő után rabjává
válik, és megnehezíti saját dolgát, mert
mindig szeretné leírni a gondolatait.
Szerintem ez így van rendjén”
Balajthy Ferenc hetven esztendős,
megjelent kötetei alapján sikeres
költő, így aztán akár hetvenkedhetne is. Nem teszi, „csak” ír...

FehérVár
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Otthon

Az olcsó mindig drága!

2015. július 2.

Klímakarbantartás és -vásárlás biztonságosan

László-Takács Krisztina
Fontos, hogy minden évben tisztíttassuk és műszaki szempontból vizsgáltassuk meg a klímát,
hogy kiderüljön, megfelelő állapotban van-e!
Legcélszerűbb ezt meglépnünk március-április hónapokban, hiszen a nyár közepén már
elfoglaltak a szakemberek. A legtöbb klímatulajdonosnak azonban csak akkor jut eszébe
felülvizsgáltatni a készülékét, amikor bejönnek a
nagy melegek. Akkor sem késő, csak elképzelhető, hogy többet kell várni a szerelőre. Inkább ne
halasszuk el a karbantartást, nem érdemes várni!

A tisztítás egyrészt vegyszeres,
másrészt mechanikai karbantartást
jelent – magyarázza Kokavecz Zsolt,
a Klima Lux 99 Kft. ügyvezetője.
Leginkább a készülékben lévő
nedves közeg miatt fontos, hiszen ez
kedvez a gombának, a penésznek,
sőt vírusok, baktériumok megtelepedését is elősegíti, táptalaja lehet
például a levegőben terjedő Legionella pneumophila baktériumnak is,
amely a légkondicionáló hűtőbordáin rakódik le, és extrém esetben akár
halálos megbetegedést is okozhat.
A vizsgálat és a karbantartás a
berendezés hatásfokát is megfelelő
szinten tartja. A szakember szerint a
nem elég jó hatásfokkal működő klíma éves szinten akár tizenöt-húszezer forinttal is növelheti a villanyszámlát. Ha rendesen karban van
tartva egy klíma, annak a költségét
az év folyamán a villanyszámlában
visszaspóroljuk, ráadásul egészségesen és biztonságosan használhatjuk
– mondja Kokavecz Zsolt.

Mire figyeljünk, ha klímát
vásárolunk?
Több internetes portál közöl olyan
adatokat, amelyek pontos útmutatást adnak, hány négyzetméterre, milyen teljesítményű klímát
vásároljunk. A szakember szerint
ezek becsapósak lehetnek, mert
ezekből az útmutatókból több

Fotó: László-Takács Krisztina

A karbantartás a villanyszámlát
is csökkenti

Bizonyos klímák szereléséhez a szakembereknek speciális szakképesítéssel kell rendelkezniük. Ha a szerelő rendelkezik „zöld” illetve „kék”
kártyával, akkor megnyugodhatunk, mert jogosult a klímaszerelésre, és a berendezésre is jár az öt év garancia.

fontos szempont is hiányzik: nem
mindegy, milyen tájolású a ház,
milyen a hőszigetelése, milyen
nyílászárók vannak beépítve, azaz
milyen hőveszteséggel kell számolni. A legbiztosabb az, ha olyan
szakemberhez fordulunk, akiben
megbízunk, akit már mások is ajánlottak. Jellemzően a felmérés és az
ajánlatadás ingyenes, ami alapján
a vevő már el tudja dönteni, milyen
terméket vásárol, honnan és kivel
szerelteti be a klímát. Egy jó szakember azt is pontosan meg tudja
határozni, hogy hova kerüljön a klíma, hiszen a berendezés önmagában nem káros, ám ha rosszul van
elhelyezve -- például egy íróasztal
fölött, ahol egész nap a fejünket
fújja --, akkor bizony egészségügyi
problémákat okozhat – figyelmeztet a klímaszerelő.

Fontos a szervizháttér
Egy klímaberendezés komolyabb
beruházást jelent, és nem cseréljük

NYÁRI FESTÉKVÁSÁR
Minden Supralux, Hammerite, Dulux és Sadolin termék
5.000 Ft feletti vásárlásakor 500 Ft értékű vásárlási utalványt adunk!

évente, így megvétele komoly körültekintést igényel. „Nem szabad
elfelejteni, hogy legmárkásabb és
a legolcsóbb klíma is egyszer elromolhat. Ha nincs hozzá alkatrész,
bármilyen jó szerelőt hívunk, nem
fogja tudni megjavítani” – mondja Kokavecz Zsolt. Hogy ez ne
történjen meg, már a megvételkor
érdemes utánanézni, a kiszemelt
klíma milyen szervizháttérrel
rendelkezik. Egyes nagyáruházak,
webáruházak sokszor csak forgalmaznak, de hosszútávon nem
foglalkozik azzal, hogy évek múlva
a klíma hogyan lesz szervizelve.

Kutya melege van? - Hűtse magát velünk!

Klíma vásár a Bocsi Bolt Kft-nél!

GREE Comfort Inverter klímák:
2,6 KW 154.190 Ft
3,5 KW 166.765 Ft
Mitshubishi HJ Inverter klímák:
2,5 KW HJ 184.023 Ft
3,5 KW HJ 196.723 Ft
Az ajánlat 2015.07.02-től visszavonásig tart.
A részletekről és a további kapható
kedvezményekről érdeklődjön az üzletben.

Az ajánlat 2015. július 2-től augusztus 31-ig érvényes, a vásárlási utalvány 2015. december 15-ig váltható be! Részletek az üzletekben.

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Horoszkóp
július 2. – július 8.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A hét során fokozottan megnyílik Önben az abszolút
tiszta emberbaráti jóság, szeretet, segítő szándék.
Nem tud csukott szemmel elmenni a szenvedő, nélkülöző mellett, akit a környezetében szenvedni lát.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ha nem figyel a jelekre, a kiadásai ebben az időszakban akár többszörösére is nőhetnek. Szerencsére
egy kis plusz bevételre is számíthat a napokban. Így
sikerül megoldani az esetleges gondokat nagyobb
fennakadások nélkül.

Többször előfordul, hogy a garanciális levélen fel van tüntetve egy
szerviz cég, amellyel esetleg néhány
év után felmondják a szerződést,
és ezzel gyakorlatilag megszűnik
a készülékünk szervizháttere. Később, ha javítani kell, nincs kihez
fordulni. Olyan helyről kell tehát
klímát vásárolni, amely biztosítani
tudja a hosszú távú szervizhálózatot. A gyakorlat azt is bizonyította,
hogy érdemes először klímaszerelőt
keresni, aki lebonyolítja a klíma
beszerzését, így később nem csupán a szerelésért, de a klímáért is
felelősséget tud vállalni.

„Bocsi” - az igazi szaki üzlete!

Székesfehérvár, Jancsár köz 2. (Vadex telep)
Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ebben az időszakban a nagy átalakítások ideje érkezett el Önnek, több életterületét is érinti. Azonban az
elképzelései kivitelezéshez egy pár napot várni kell
még. Addig is talál finomítani valót a terveiben, amíg
alkalmassá válik az idő a cselekvésre.

Egy folyamatban levő ügye, amin az utóbbi időben
dolgozott, kiemelkedő sikert hoz. Az új ötletekben való
együttműködéseknél érdemes elővigyázatosnak lennie,
mivel az együttműködő partnerei mindegyike nem a
legtisztességesebb céllal tartana Önnel a közös ügyben.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mint mindig, most ezen a héten is sok energiát
fektet a munkájába, melynek meg is mutatkozik a
gyümölcse. Mostanság több irányban is érdekelt lesz
pénzügyi helyzete javítása érdekében. Azonban ne
feledkezhet meg kedveséről sem.

Óvakodnia kell az estleges viták felmerülése során
a kritika kinyilvánításával, mert a nézeteltérések
komoly feszültségeket válthatnak ki az Önnek fontos
kapcsolataiban. Hagyja a környezetében élőket is
kibontakozni a közös tevékenységek során.

közéleti hetilap

Vakler Lajos

FehérVár

Bulvár

Miként lesz a verésből varázs?

Manapság azt tartják, hogy nagyanyáink csipkéi ódivatúak, idejétmúltak. Egykoron nem volt olyan
falusi porta vagy városi ház, vidéki
kastély, ahol a szem gyönyörködtetésére ne használtak volna csipkét
fali, asztali vagy bútordíszként, s
nem volt olyan hölgy, aki ne örült
volna ruházatán egy-egy míves
darabnak.
Változott a világ, ugyanakkor
tudomásul kell vennünk, hogy a
csipke ma újra reneszánszát éli és
nem elsősorban a divatdiktátoroknak köszönhetően. A stílus követi
ugyan a XXI. századot, de az alap
továbbra is az a míves, kreatív
munka, amellyel megszületik
egy-egy darab. Érdemes elmerengenünk és betekintenünk a csipke
történetébe. Ehhez nem kell más,
mint fellapozni a csipke könyvtárnyi anyagából valamelyik szócikket, amiből megtudhatjuk, milyen
múltja és jelene van a csipkéből
készült díszítő elemeknek.
A Művészetek Háza, Megyei Művelődési Központ művelődésszervezői
évről évre tesznek azért, hogy a
világhírű magyar csipke hagyományait megőrizzék. Haladva a korral
új motívumrendszert tanulhatnak
a kézimunka iránt érdeklődők,
ugyanakkor továbbra is az ősi mód-

Fotók: Simon Erika

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a
Megyei Művelődési Központban a Csipkeverő
Hetet. Június 22-től 26-ig avatott szakkörvezetők segítségével tanulhatták meg a résztvevők
a csipkeverés fortélyait.

A míves munkához kreativitás és szorgalom kell
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mint a népi vonalat. Készül ruhára
való, asztalt díszítő és faliképszerű
csipke egyaránt. Természetesen azt is
megtanulhatják, hogy egy- egy elkészítendő tárgyhoz, milyen textília és
milyen fonal szükséges. Fontos, hogy
az elkészült alkotást mivel díszítik,
arannyal vagy a ma divatos pamuttal
és népi motívumokkal. Az a személyes tapasztalatom, hogy a csipke,
mint tárgy nem változott, legfeljebb a
divatirányzatoknak megfelelően újabb
és újabb minták születnek. A lényeg,
hogy minden kézzel készített csipke
más és más, ami készítője kreativitását,
szorgalmát dicséri.”
Ha az elkészült alkotásokat szemléljük, megállapíthatjuk, a csipke
továbbra is dísze lakásunknak,
öltözékünknek. Így érdemes folytatni, megtanulni vagy mesterré válni,
követve nagyanyáink hagyományait.

szerekkel fejlesztik csipkeverő tudományukat. A júniusi Csipkeverő
Héten, Kárpáti Hajnalka szakkörvezető segítségével ismerkedhettek
meg a csipkeverés mesterfogásaival
a résztvevők. „Az asszonyok megtanulják itt a legújabb technikai trükköket, különböző témaköröket ismerhetnek meg. Az idén liturgikus egyházi
csipkéken szereplő, különböző típusú
csipkék közül választottunk, ezeknek a
technikáját sajátíthatják el a résztvevők. Mindenki a saját környezetének
és tudásának megfelelő csipkéket
készíthet. Fontos, hogy azt az értéket
továbbvigyük, amely már a XVI.
században megjelent hazánkban. Ezen
a szakkörön ugyanúgy gyakoroljuk, az
úgynevezett úri típusú csipkeverést,
A csipketáborban készült alkotások mind más stílusban készültek, egy valami azonban közös
bennük: gyönyörűek

Néha elkél a jó tanács, Kárpáti Hajnalka pedig a csipkeverés mestereként segít a résztvevőknek

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Érzelmileg most átmenetileg nem áll a magaslatokon. Ez egy kicsit zaklatott időszak Önnek. Ezért
jó lenne, ha nem hagyná magát az első impulzustól
vezérelve lenni, amit érez. Érzelmileg is érzékenyebb a megszokottól.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban olyan szellemi tevékenységbe kezd,
amely nagy döntésekre késztethetik Önt. Rövid időn
belül igazolódni látszanak az elképzelései. Ennek köszönhetően kiemelkedő eredményeknek örvendhet
hosszútávon.

A Határtalanul program keretében a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 42 diákja
és 5 pedagógusa látogatott Erdélybe, fehérvári honvédek nyomában.
Az egyhetes út során meglátogatták Nagyváradot, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Gyergyószentmiklóst, Dévát és Aradot. Adományokat vittek a Szent Anna Gyermekvédelmi Központnak, valamint a gyimesfelsőloki Líceumba.
A Nemzeti Összetartozás napját együtt ünnepelték a gyergyói és a fehérvári iskola diákjaival skype-os kapcsolattal. A város határában lévő Gac-oldalhoz a helyi tévé és a Duna
televízió is kijött, így mások is tanúi lehettek, amint megkoszorúzták a II. világháborúban
itt meggyilkolt fehérvári honvédek emlékhelyét.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most olyan időszakban van, amikor bármi megtörténhet. Egy kicsit lassabban mennek a dolgok a
megszokottól, de szépen célt érnek. Ne sürgessen
semmit! A folyóban sem folyik a víz mindig egyformán.

Ez egy olyan időszak, amikor érzékenyebben reagál
a jó illetve a kellemetlen hírekre egyaránt. Ezért
fontos, hogy szakítson elég időt a pihenésre, ugyanis
az elmúlt időszak túlvállalásai most kezdenek hatni
önre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A kiadásait illetően el kel egy kis óvatosság a költekezések terén. Várható magasabb bevétel ebben az
időszakban, azonban a kiadások is a nyomában járnak. Környezetében egy lényeges változás történhet,
ami Önre is hatással lehet.

Amennyire csak lehet, kerülje a kétes ügyleteket.
Karizmája, személye kisugárzása megerősödik.
Kiváló időszak veszi kezdetét egy új dolog sikeres kimenetelében. Családi fronton kedvező változásokat
elindító hatások érezhetők.
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Carlo Ponti Jr.: Musica Sacra – ideális választás
Látrányi Viktória

Fotók: Simon Erika

Világsztárok lépnek fel Székesfehérváron a Musica Sacra
keretében. Puccini műveit a világ legnagyobbjai tolmácsolják
a közönségnek augusztus 18-án a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen. Az esten Carlo Ponti Jr. világhírű karmester vezényli
az Alba Regia Szimfonikus Zenekart és a régió énekkaraiból álló
Egyesített kórust. Az est szólistái László Boldizsár és Kálmándy
Mihály lesznek.

Ifj. Carlo Ponti: „Szeretek együtt dolgozni a magyar zenekarokkal!”

Ifjabb Carlo Ponti rajong a magyar dolgokért,
elsősorban azért, mert felesége, Mészáros
Andrea Budapestről származik, esküvőjük is
itt volt a Szent István Bazilikában. „Ha mindez
összeadódik Puccini iránti rajongásommal, és hozzávesszük a hitemet, akkor a legideálisabb választás a
Musica Sacra koncert.” – ezt mondta a világhírű
karmester az augusztusi programot népszerűsítő fehérvári sajtóeseményen. A Musica Sacra
koncert igazi kuriózum a komolyzene kedvelőinek. „Puccini neve hallatán mindig az opera jut

mindenkinek az eszébe. Puccini operái rendkívül
sokat játszott darabok, az egyházi művei kevésbé
ismertek, ugyanakkor el kell mondjam, hogy ez
a Messe di Gloria abszolút operai hangvételű” –
tájékoztatott a programot szervező Alba Regia
Szimfonikus Zenekar igazgatója. Ifjabb Major
István elárulta, hogy a koncert szervezésekor
fő szempont volt a helyhez méltó, ugyanakkor
kellően népszerű és közkedvelt muzsikák kiválasztása. Szerinte Puccini műsorban szereplő
művei ennek minden szempontból megfelelnek. Elsőként a Preludio Sinfonico, majd a
Requiem csendül fel, végül az est fő produkciójaként a Messa di Gloria lesz hallható. Az esten
Carlo Ponti Jr. vezényel. A karmester elmondta, hogy tavaly Olaszországban volt már egy
hasonló koncertje, akkor édesanyja, a világhírű
színésznő, Sophia Loren szülőfalujában, a Milánó melletti Pozzuoliban vezényelt, ahol szintén
a romok felett szólt a muzsika. Nagyon várja
már az augusztusi fellépést, miközben elnyerte
tetszését Székesfehérvár. „Remélem, augusztusban több lehetőségem és időm lesz körbenézni, mert
amit eddig láttam, az csodálatos. Egyébként nagyon
szeretek magyar zenészekkel dolgozni, mert tehetségesnek tartom őket” – nyilatkozta Carlo Ponti Jr.
A Musica Sacra rendezvény idei szólistái
Kálmándy Mihály és László Boldizsár. „Biztos
vagyok benne, hogy nagyon sokat fog nekem tanítani Carlo Ponti és Puccini ezen az augusztus 18-án.
Nekem ez a mű eddig váratott magára, ez lesz az
első alaklom, hogy ezt énekelhetem” – mindta
László Boldizsár lapunknak. A szertartásjáték
és a Musica Sacra mellett tíz napon keresztül
tartalmas, színvonalas rendezvénysorozatokat
tartanak Fehérváron. Brájer Éva alpolgármester leszögezte, a 2013-ban elindított Koronázási Ünnepi Játékokkal az volt a céljuk, hogy
a Nemzeti Emlékhely szakralitását, ha nem
is fizikai valójában, de kulturális és szellemi
értelemben közel hozzák az emberekhez. Úgy
vélte, hogy a koronázási szertartásjátékokkal
és tavaly óta a Musica Sacrával ez sikerült.
„Szerintem nagyon fontos, hogy minden magyar
egyszer jöjjön el ide, és nézze meg a Nemzeti

Musica Sacra – augusztusban Puccini csodálatos dallamai
csendülnek fel, világsztárok lépnek a színpadra, Carlo Ponti
Jr. vezényel, László Boldizsár tenor pedig már alig várja hogy
színpadra léphessen

Emlékhelyet, valamint az augusztusi programokat,
tudja és ismerje meg a történelmi múltját! Így joggal
lehet büszke minden magyar. Ez nekünk Székesfehérváriaknak, hihetetlen élmény” – hangsúlyozta
Brájer Éva alpolgármester.

Nézze meg tudósításunkat is! www.facebook.com/
fehervartv és www.fehervartv.hu

Carlo Ponti Jr., a legendás egykori filmproducer

Ifj. Carlo Ponti: „Szeretek együtt dolgozni a magyar zenekarokkal!”

Carlo Ponti és az ünnepelt filmdíva, Sophia Loren gyermekeként viszonylag későn, huszonhat éves korában választotta a karmesteri pályát. 2000 óta az Orosz Nemzeti Zenekar állandó vendégkarmestere, a Los Angeles-i Virtuózok
alapítója, művészeti vezetője. Mesterei Los Angelesben Mehli Mehta, Zubin Mehta és Andrej Borejko, a Bécsi
Zeneakadémián pedig – ahol együtt tanult magyar feleségével, Mészáros Andrea hegedűművésszel – Karel Ancerl
és Leopold Hager voltak.
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Gyerekek a szentek nyomában

László-Takács Krisztina

Szelényi Kata Karolina: Nekem Szent
Margit a legszimpatikusabb, mert lemondott
mindenről, még a rangjáról is, szerény volt
és mindenkinek segített. Ribi Laura: Nekem
Szent Erzsébet tetszett, mert nagyon kedves
volt, segítette a szegényeket, pedig ez nem
jellemző a királynőkre és a hatalmasokra

Dolgoznak a csapatok: vajon kinek sikerül legjobban megoldani a feladatot?

„A mi kérdésünk az volt, hogy melyik
Magyarország legnagyobb folyója. A Duna,
a Tisza, a Dráva közül választhattunk, mi
a Dunára szavaztunk, ami jó válasz volt,
így eljutottunk a következő terembe!” Peti
még hozzátette, hogy a játék végére
kiderült, hogy a feladatok során szerzett információk melyik szent életéről
szóltak.
A hét során különböző szentekkel foglalkozunk, megismerjük a történetüket, az
attribútumukat, az öltözéküket és minden
nap valakinek a nyomába eredünk – meséli Nyárs Panka, múzeumpedagógus.
A foglalkozások során játszva fejlődik
a gyerekek kreativitása és tudása az el-

FEJÉR MEGYEI
ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.
Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel.: +36/22/316-443
Fax: +36/22/314-029
www.temetkezeskft.hu
info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem
8000 Székesfehérvár Béla út 1/b.
Telefon: +36/22/316-443 Fax: +36/22/314-029
E-mail: info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem alkalmas:
• búcsúszertartás utáni halotti tor megrendezésére
• kegyeleti megemlékezések, évfordulók megtartására
A terem 30 főre teljesen felszerelt tálalóval (étkészlet,
poharak, kávégép) rendelkezik és igény esetén ételrendelés is lehetséges.

A terem bérlésével, használatával
kapcsolatos felvilágosítás:
Telefon: +36/22/316-443 Mobil: +36/20/577-2958
E-mail: info@temetkezeskft.hu

www.temetkezeskft.hu

múlt korokról: azokról az emberekről,
akiket mélyen megérintett Isten, ezért
különleges életük volt. „Írunk tábori
naplót is, amelyben mindig lejegyezzük a
nap legfontosabb tudnivalóit, bölcsességeket és azt, mi tetszett a legjobban. A naplót
mi készítettük, és úgy díszítjük, ahogy csak
szeretnénk!” – mondta a kilenc éves Ribi
Laura, egy rózsaszín és lila rajzokkal
ékesített füzetkét lobogtatva. A püspöki palotában való barangolás szinte
minden gyermek tábori naplójában
szerepel, mert nemcsak megtekintették
az épület termeit, hanem – ahogy mesélik – véletlenül még a püspök atyával is
találkoztak a folyosón. „Megbeszéltük azt

is, hol szokták fogadni a vendégeket, hol
van a püspöknek a magánkápolnája, ami
egyébként gyönyörű szép” – számol be
Kata a kalandokról. Mint megtudtuk,
a pincébe is lementek, amely a háború
idején menedékül szolgált sokaknak.
Itt egy olyan szerkezetet ismertek meg,
amely – mint a kerékpár – pedálok
segítségével hozható működésbe, és a
helység levegőellátását biztosította.
Szent egyébként bárkiből válhat – tudtam a meg a gyerekektől –, még akár
belőlük is. Kell hozzá hit, szeretet, és
némi csodás jelenség, amely megtörtént például Szent Margittal, Szent
Péterrel, Szent Pállal vagy akár Pió
atyával. Mindegyiküknek más és más
életútja van, abban viszont megegyeznek, hogy példák lehetnek a mai
ember, sőt egy mai gyermek számára is.

Sallai Péter: Az én vedőszentem Szent Péter,
az ő életének üzenete számomra fontos: bár
rengeteg nehézségen átment, mégis hű volt
Istenhez. Két apostoltársát is a szeme láttára
ölték meg, és Jézust, ugyan távolról, de látta
a kereszten, mégis kitartott. És amikor megtagadta, Jézus akkor is megbocsátott neki.

Papszentelés Székesfehérváron
László-Takács Krisztina
Keresztelő Szent János ünnepén tartották a
papszentelést a fehérvári Székesegyházban,
ahol Spányi Antal püspök Takács Nándor nyugalmazott püspök és a papság körében pappá
szentelte Bozai Mártont és Oravecki Attilát,
diakónussá Tóth Andrást.

A fölszenteltek megbízatást kaptak
az áldozópapi illetve a szerpapi szolgálat betöltésére. Ebben
a szentmisében ünnepelték az
egyházmegye jubiláló papjait is: a
rubinmisés Izeli Józsefet, az aranymisés Eberhardt Ferencet, Kandi
Istvánt és Maklári Istvánt, valamint
az ezüstmisés Boros Zoltánt.
Spányi Antal katolikus püspök

Fotó: Gersztheimer Zsolt

„Tegnap kincskereső játékot játszottunk,
különböző csapatokban versenyeztünk
egymással. A múzeumban borítékok
voltak elrejtve, amikben betűkártyák
is voltak, ezekből kellett értelmes szót
formálnunk, amely elvezetett a következő
állomásig, ahol szintén feladatok vártak
ránk” – magyarázta Sallai Péter, a tábor
legidősebb, tizenkét éves résztvevője.
De volt totó is, ahol ki kellett választani a
helyes megoldást – meséli a leglelkesebb
résztvevő, Szelényi Kata Karolina.

Fotók: László-Takács Krisztina

Sok játékkal, énekléssel, kézműveskedéssel, izgalmas iPad-es foglalkozásokkal töltötték a gyerekek
az időt az Egyházmegyei Múzeum napközis táborában. Sőt, még a Püspöki Palotát is meghódították!

13

A szentelendők fogadalmat tettek, hogy egy
életen át szolgálják az egyházat, hivatásukat
Isten és az emberek szolgálatára végzik

beszédében hangsúlyozta, az egyház Krisztustól kapott kétezer éves
kincseit, a kinyilatkoztatás minden
igazságát és az arra épülő tanítást
minden körülmények között őrizni
kell.

Ismét indul az újhelyi tábor
Nagy Zoltán Péter
Augusztus 3-től 8-ig várja a gyerekeket,
fiatalokat, szülőket, nagyszülőket és
egyedülállókat a Várhegy Üdülő Sátoraljaújhelyen!

A reformátusok éves táborába
július 5-én a Széchenyi úti gyülekezeti központban lehet jelentkezni 9 órától 12 óra 30 percig.
Gyönyörű környezetben, kulturált
feltételekkel tölthetnek el ott egy
hetet a lelkileg és testileg megújulni vágyók. A táborban sátorozási
lehetőség is lesz, amit főleg a
fiatalok kedvelnek. A regisztrációt
követően Erzsébet utalvánnyal és
SZÉP kártyával is lehet fizetni.

A kirándulni vágyók, ha korábban jelzik, ellátogathatnak a
felújított XVI. századi vizsolyi
biblianyomdába. Sátoraljaújhelyen kalandpark, kabinos
kötélpálya – Dongó fogadja a
vendégeket, amely 1036 méter
hosszan szállítja akár a mozgáskorlátozottakat is a Szár-hegyen
lévő trianoni emlékhelyhez,
a Magyar Kálváriára, a Szent
István-kápolnához és a 100. országzászlóhoz. Ugyanitt extrém
kötélpályán 80 km/óra sebességgel száguldhatnak, akik elég
bátrak, és élményeiket GoPro
kamerákkal rögzíthetik maguknak. Részletek az albaref.hu
oldalon találhatók.
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Futással és Isten szeretetével a rák ellen
Szigeth Szilvia a műtétek után is futócipőt húz

Schéda Szilvia

Honnan jött a futás ötlete, szeretete?
Szokatlan dolognak számít, ha egy
anyuka maratonok futására vállalkozik.
Sokszor attól függ, hogy az ember
hogyan tudja beleilleszti az életébe
ezeket a dolgokat. A szülés után
szerettem volna egy kicsit mozogni
és leadni néhány kilót. Így kezdtem futni. Először persze nehezen
ment, de szépen lassan feltornáztam a távot, és a futás előbb-utóbb
a szenvedélyemmé vált. Korábban
is sokat mozogtam, így nem volt
teljesen újdonság számomra a
sport és az azzal járó életvitel. Régebben kézilabdáztam, atletizáltam
és aerobikoztam, így sok mindenbe belekóstoltam. De úgy látom,
a futás az, ahol most meg tudok
ragadni.
Sokaknak néhány kilométeres kocogás
is elegendő lehet. Hogy szerettél bele
ebbe a sportba, hogy vált a szenvedélyeddé?
A futás ad valami különleges
pluszt. Ez egy monoton mozgás,
mégis egy bizonyos táv után a
felszabadultság érzése kerít a hatalmába. Azt érzem, hogy enyém a
világ, győztes vagyok.
Egyedül szoktál futni?
Igen, mert eddig még nem találtam olyan partnert, aki pont olyan
tempóban fut, ahogy én. Versenyen
jó érzés együtt futni valakivel, de
edzeni azért jó egyedül, mert az
ember sok dolgot le tud rendezni
ilyenkor magában.
Milyen gyakran futsz?
Általában négyszer-ötször egy
héten, attól függ, milyen sűrű a
programom.
Honnan jött a versenyzés ötlete?
Két évvel ezelőtt egy barátnőm
javaslatára elmentem egy futógálára. Nagyon jó hangulat kerített
hatalmába, és akkor megbeszéltük,
hogy benevezünk párban egy félmaratonra. Ezt követően arra vállalkoztam, hogy a siófoki félmaratont
egyedül teljesítem. Szenvedtem, de
megcsináltam. Az egy fordulópont
volt, mert a huszonegy kilométeres
táv már komoly készülést igényel.
Ilyenkor az a cél, hogy teljesíts, vagy
helyezéseket is szeretnél elérni?
Mindig az a célom, hogy egy új
távot teljesítsek. Amikor az már
megvan, akkor mindig egy időt
célzok meg, hogy legyen egy kis
motivációm. Szeretnék mindig egy
kicsit előrébb lépni.
Néhány hónappal ezelőtt azonban már
a maratont is sikeresen teljesítetted.
Igen, és már újabb tervem is van:
októberben indulok a következőn.
Ott már megpróbálok belőni egy

Fotók: Bácskai Gergely

Székesfehérvár határától nem messze, Pákozdon él egy tanítónő, akinek életszemlélete,
kitartása példaértékű lehet sokak számára. Szigeth Szilvia hitének segítségével naponta vívja
meg csatáját rákbetegségével harmincnyolc
évesen, mindeközben pedig bámulatra méltó
módon vesz részt különböző futóversenyeken.
A két gyermeket nevelő édesanya betegségét
nyíltan vállalva, őszintén, helyenként felkavaróan nyilatkozott lapunknak.

Szilvi felvette a harcot a betegség ellen, az orvosok is rácsodálkoznak teljesítményére

időt is, ami alatt szeretném teljesíteni a távot.
A családod mit szól a futásodhoz,
teljesítményeidhez? Ők is szoktak
veled futni?
Kénytelenek tolerálni ezt a szenvedélyemet. Nemrég vittem először
a gyerekeimet egy futóversenyre,
és nagyon élvezték. Megbeszéltük,
hogy jövőre is benevezünk és akkor
egy hosszabb távot együtt futunk
le. Úgy gondolom, tudni kell példát
mutatni a saját gyermekeinknek.
Ha otthon ülök és chipset eszem a
TV előtt, miközben a mozgás fontosságáról beszélek nekik, akkor
nem leszek hiteles előttük.
A futás mellett mi mindennel foglalod
le magad?
Mostanában nagyon sokan megkeresnek különböző lelki problémákkal. Azt mondhatom, hogy többeknek egyfajta lelki gondozóként
vagyok jelen az életében. Összejárok hívő, keresztény emberekkel.
Közbenjárunk és sokat imádkozunk együtt beteg emberekért. Ez
nagy helyet foglal el az életemben.
Az iskolában, ahol tanítok, létrejött
egy imaközösség, egy új kezdeményezés, egy amolyan ökumenikus
gyülekezet. Ott is aktív tag vagyok,
szülőként és pedagógusként is.
Egy profi sportoló számára nem biztos,
hogy meglepő dolog, hogy valaki félmaratont, maratont fut. De a hétköznapi embereknek már csak önmagában
is példaértékű lehet a teljesítményed.
Az életedben azonban egy nagy fordu-

lópont következett be 2013-ban, ami
gyökeresen megváltoztatott mindent
körülötted, és ami miatt azzá váltál,
aki vagy.
Igen, akkor derült ki, hogy rákos
vagyok. Vastagbéldaganatom van,
áttéttel a májamra. Ez nagyon
hosszadalmas úton és módon
derült ki. Az elsődleges cél az volt
az, hogy kivegyék a vastagbélből a
daganatot, és ne nőjenek tovább az
áttétek. Sort is kerítettünk erre a
műtétre. Akkor és ott tértem meg
a kórházban. Egy baráti házaspárnak mondtam el a megtérők
imáját. Fordulat következett be az
életemben, ami legfőképpen abban
nyilvánult meg, hogy valahogy
le tudtam tenni a betegség iránti
aggódást. Más ember – természetes
módon – ilyenkor összeomlik vagy
begubózik. Én ugyanúgy éltem az
életemet, próbáltam ugyanúgy kapcsolatot tartani a külvilággal. Nem
dolgoztam, de ugyanolyan aktív
voltam, és akkor kezdtem el igazán
komoly távokat futni. Három
héttel a műtét után már futócipőt
húztam.
Nagyon sokat cikkeznek rólad, televíziós riportokat készítenek veled, sokan
ismerik a nevedet és történetedet már
országszerte. Azért is lehet rendkívüli
az eseted, mert minden probléma ellenére fel tudtál állni, és szembe tudtál
nézni a sorsoddal úgy, mintha mi sem
történt volna. Az orvosok is gyakran
felteszik a kérdést: hogyan lehetsz
képes minderre?

Ezt senki sem nagyon érti. Én úgy
gondolom: ez az Isten kegyelme. Ez
az, amit emberi ésszel nem lehet
felfogni. Olyan dologra vagyok képes, amire emberileg nem lehetnék
képes, de azt gondolom: az Isten
kegyelméből mégis bármit meg
tudok tenni. Amikor fény derült a
betegségemre, rengeteget futottam. Mindig mentem, de az volt az
érdekes, hogy nem voltam fáradt.
Hét-nyolc centis áttéteim voltak a
májamon, az egész jobb lebeny tele
volt velük, így az nem tudott úgy
méregteleníteni, mint egy normális
máj. Mégis nagyon sokat futottam,
és jól éreztem magam a bőrömben.
Semmi panaszom, tünetem nem
volt.
Mi futott le benned abban a pillanatban, amikor meghallottad a diagnózist?
Az, hogy változtatni kell az életemen.
Tehát rögtön pozitívan álltál hozzá?
Azonnal.
Hogy fogadta a hírt a családod?
Úgy gondolom, hogy én magam
nagyobb terheket vagyok képes
hordozni, mint egy családtag. Ha
hasonló kiderülne egy hozzátartozómról, lehet, hogy nehezebb lenne
hordozni, mint a magamét. Nagyon
nehéz volt tájékoztatni erről őket.
De utána megbeszéltük, és egyetértettünk abban, hogy nem azt nézzük, mi van. Van egy ige, ami úgy
szól: „Nem a láthatónak hiszünk,
hanem a láthatatlannak”. Tehát
hisszük és reméljük azt, hogy meggyógyulunk. Ebbe vetettem minden
erőmet, bizalmamat, ugyanúgy,
ahogy a családom is. Ez volt az, ami
tovább is vitt. Az Isten szereti, ha
hiszünk olyan dolgokat, amik emberileg, elvileg nem lehetségesek.
Az orvosok szó szerint azt mondták, hogy ezt nem szokták túlélni.
Többen meg is haltak körülöttem,
akiknek vastagbéldaganatuk volt
májáttéttel. Legalább háromról
tudok, aki már nem él. Olyan is
volt, akiről sokkal később derült ki,
hogy ugyanez a baja.
Mennyi mindenen mentél keresztül
azóta? Négy műtéten és egy kemoterápiás kezelésen vagy túl, de végül
úgy határoztál, hogy nem folytatod a
terápiát. Miért döntöttél így?
Nem volt benne békességem.
Vannak olyan dolgok, amiket az
ember megcsinál, majd érzi, hogy
az nem jó neki. Ez mindenkinek a
saját döntése. Soha nem voltam a
kemoterápia ellen, de egyszerűen
úgy éreztem, hogy én nem ezen az
úton-módon fogok meggyógyulni.
Nekem más az utam.
Nagyon sokat teszel az egészségedért.
A sport mellett komoly diétát követsz,
nagyon odafigyelsz arra, hogy mit
eszel.
Ez is egy módja annak, hogy az
ember tisztán tartsa a szervezetét,
és persze a sport ennek fontos
része. De az is benne van a Bibliában, hogy nem véletlenül áldották
meg régen az ételt, mert minden
a szellemből jön. Most egy kicsit
másképpen gondolkodom erről,
mint például egy évvel ezelőtt. A

Portré

közéleti hetilap
szellemvilág nagyon sok mindent
befolyásol. Ha megáldunk egy ételt
és megtisztítjuk, akkor nem árthat
nekünk.
Hogy zajlott le benned az a pillanat,
amikor megtértél a kórházban?
Az a mondat fogott meg, amit a
baráti házaspár mondott. A feleség
úgy szólt hozzám: „Isten meggyógyíthat”. Ennyi elég is volt hozzá,
de akkor még nem élt így ez a gondolat a szívemben. Akkor eldöntöttem, hogy elmondom a megtérők
imáját. Csak ezután kezdi el az
Isten a szívet formálni. Először az
ember hoz egy döntést, és bár akkor nem történik katarzis, de mégis
valami változás elindul. Utána,
ahogy az ember olvassa a Bibliát,
rájön, hogy az Isten beszéde élő és
ható. Isten igéje nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, ami
benne meg van írva. Ezt így felfogni
emberi ésszel még mindig nem tudom, de valahogy a szellememben
mégis képes vagyok rá.
Hogy néz ki nálad a hit gyakorlása?
Olvasni kell a Bibliát, ez nagyon
fontos. Nyilván nem kötelező, mert
az Isten semmire sem kötelez. Neki
egyetlen vágya van: az, hogy közelségben legyünk vele. Semmi más.
Az ige azért kell, mert az ember
nem csak egyszerűen kenyérrel él.
A fizikai táplálék mellett szükség
van szellemi és lelki táplálékra is.
Számomra az Isten igéje a szellemi
táplálék. Emellett természetesen
imádkozom. Ez nem arról szól,
hogy elmondok egy-egy jól begyakorolt mondatot, hanem mindig
csak úgy, ahogy éppen jön. A kulcs
a hálaadás: hogy az ember legyen
hálás mindenért, amije van. Az
emberek nem hálásak manapság.
Önzőek, és csak a maguk hasznát nézik. Azt gondolják, hogy
minden, ami van, az természetes,
így mindig egy következő dologra
vágynak. Nem látják maguk körül,
hogy mennyire jó nekik. Amikor
bent voltam a kórházban és műtöttek, óriási sebem volt. Tulajdonképpen félbe vágtak. Aztán megint
bent voltam, mert újra műtöttek.
Ilyenkor az ember hajlamos egy
kicsit elkeseredni. Akkor volt ott
egy nyolcvanegy éves néni, aki már
három hete nem evett akkor semmit, mert gyomorrákja volt. Eltávolítottak belőle egy nagy daganatot,
majd gyomorszondán keresztül,
tápszerrel táplálták. Felkelni sem
tudott, rengeteg cső lógott ki belőle. Akkor három hete még mindig
csak tápszert kapott, azaz tulajdonképpen hat hétig semmit sem evett,
és csak néhány kortyot ivott. Akkor
nagyon hálás voltam, hogy nekem
„csak” ez a bajom.
Ilyenkor érzed azt, hogy Isten melletted áll és segít mindenben?
Igen. Van, amikor úgy érezzük,
hogy nyomorult helyzetben
vagyunk. De nagyon sok ember
van, akinek sokkal rosszabb lehet
a helyzete. Én hálás lehetek, hogy
nem csak ott feküdtem, hogy
tudtam enni, inni, mozogni. Hálás
lehetek azért, hogy van két szép,
egészséges gyermekem, hogy van
meleg víz, van mit ennem és innom. Ez olyan természetes manapság, de valójában nem az.
Nagyon sok mindenkinek példát állítasz az életfelfogásoddal, sokan álltak
már melléd.

Van egy réteg, amelyik egyáltalán nem ért, és vannak, akik
nagyon elcsodálkoznak. A hívő
ember azonban nem csodálkozik
semmin. Amikor besárgultam,
lemondtak rólam az emberek.
Emberi szinten úgy is nézett ki,
hogy nekem végem. Azonban a
gyülekezetben hittek a gyógyulásomban: imádkoztak, böjtöltek

elutasítottságból. Sok embernek
a házassága vagy baráti, munkahelyi kapcsolatai nem működnek,
és emiatt rettentően frusztráltak,
idegesek és szomorúak. Azt látom,
hogy ezeket a hiányosságokat csak
az Istennel lehet kipótolni. Nincs
más út. Elmegyünk egy orvoshoz,
aki diagnosztizálja a problémát, de
megoldást sokszor nem kapunk
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Mi az, ami a jövőben boldoggá tenne?
Készülsz újabb maratonra is. Ennél
nagyobb vágyaid is vannak?
Szeretnék futni még egy maratont,
de azt már négy óra harminc perces
idővel szeretném teljesíteni. Azzal
elégedett lennék. Nagyon szeretnék
szolgálni az emberek felé. A kórházban is valahogy mindig megtaláltak. Ha valaki nagyon maga alatt

Műtéte után néhány héttel a kétgyermekes édesanya élete első maratonját is teljesítette márciusban

értem, huszonnégy órás imalánc
volt értem. Összefogtak az emberek és Istenhez kiáltottak, és
ő tényleg meghallgatta őket is és
engem is.
Vannak hasonló cipőben járó emberek,
akik szintén a te példádból merítkeznek.
Igen, nagyon sok embernek teszek
így bizonyságot az Istenről. Én
nem akarom ráerőltetni senkire a
véleményemet. Egyszerűen csak
úgy érzem, hogy lehet szabadon
élni. A szabadságot úgy értem,
hogy nem a körülményeim
határozzák meg azt, hogy miként érzem magam lelkileg. Az
emberek azt gondolják, hogy ha
bizonyos dolog majd megtörténik
az életükben, akkor boldogok
lesznek. Vagy ha például a vágyott
autót megvásárolják, akkor majd
jobban érzik magukat. De ettől
még nem leszünk boldogabbak.
Azt látom, hogy aki nagyon gazdag, egyáltalán nem boldogabb,
mint akinek semmije sincs. A
boldogság nem ettől függ. Én –
elvileg – egy rákos ember vagyok.
A negyedik műtétem után mégis
sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb vagyok, mint bárki a
környezetemben. Én csak azt szeretném, ha az emberek megértenék, hogy az Isten tudja pótolni a
hiányosságaikat, azokat a negatív
dolgokat, amik gyermekkoruktól
fogva rájuk rakódtak az életük
során. Nagyon sok embernek
vannak mély sebei, amik fakadhatnak például bármilyen jellegű

rá. Isten viszont egyszerűen átformál minket a szeretettel. Korábban
én is rengeteget aggódtam, gondolkoztam, de ma már tudom, hogy
nem kell, mert Istentől megkapom
a segítséget.

volt, próbáltam segíteni rajta. Úgy
érzem, talán az Úr erre visz engem.
Ő majd mindig megadja a válaszokat, amikor itt az ideje. Nemrég
műtöttek újra, most még várom,
hogy mi fog történni.

Szeretnék beszámolni a tegnapi maratonról, mert az Úrról újabb bizonyságom lett.
Időben odaértünk Debrecenbe, minden jól alakult. Nagy Imre jött forgatni, hogy
megcsinálja a Nagykövet második részét. Húgommal elmentek megkeresni a szervezőket a filmezéssel kapcsolatban. És képzeljétek! Adél jött vissza, hogy van egy
lelkész, aki megáld engem futás előtt. Kiderült, hogy a helyi református lelkész, aki
a Rotary Futófesztivál védnöke vagy ilyesmi. Mindenkinek könnybe lábadt a szeme
az áldás alatt.
Elindult a rajt, én tényleg féltem a 42 km-től, mert még soha nem futottam 30
fölött, és azután jön a maratoni fal, ami miatt sokan feladják.
Nyolc kört kellett futni, minden kör kicsit több volt, mint 5 km. Az első négy jól
ment, igyekeztem tartalékolni és beosztani az erőmet. A hatodik kör közepén deréktól lefelé minden tagom elkezdett fájni, főleg a bal lábamnál a combhajlító izom.
A hetedik kör után az egész egy küzdelem volt. Minden fájt, éreztem a hólyagokat
a lábamon és azt is, hogy az egyik ujjamról le fog esni a köröm. Minden lépésnél
meg akartam állni, olyan nehézségbe telt tovább menni. A reggeli igét mormoltam
magamban: „Minden lehetséges a Krisztusban, aki megerősít engem.” Ez vitt tovább.
Az utolsó kör kezdetén mellém sodródott egy futó hasonló fizikai és lelki állapotban. Megbeszéltük, hogy együtt futunk. Így kicsit könnyebb volt, mert egymást
húztuk-vontuk. Az első körben beszélgettem egy katonával, aki váltóban futott,
teljes menetfelszerelésben, ami kilenc kiló volt. Neki említettem, hogy életem
első maratonja lesz ez. A pálya széléről mindig szurkolt, ha elmentem a csapatuk
mellett. Az utolsó kör közepén pedig elém jött, hogy segítsen a hátra maradt másfél
kilométeren.
Nem vagyok egy nyafogós fajta, de hát panaszkodtam neki, hogy már nem nagyon
bírom, és megállok. Azt mondta: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít
engem.” Kész lettem! Hihetetlen, hogy ezt mondogattam egész maraton alatt, és erre
jön valaki, aki pont ezt az igét mondja nekem! Még mondott többet is, például: „Akik
az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs. 40. 31, egyik kedvencem) Én is
szárnyra keltem, és befutottam! Rám jött a sírás is, hiszen ez a nap nálam nem csak a
futásról szólt. Úgy érzem, győztem, ott volt az Isten, segített.
Szigeth Szilvia, 2015. március 30.
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A Vörösmarty Rádió zenei szerkesztője, technikusa

Heiter Dávid Tamás

Mennyire tudatosan választottad a
média világát? Hogyan indult ez a
karrier?
Egyáltalán nem tudatosan csöppentem bele ebbe a világba. A
gimnáziumi osztálytársaim hívták
fel a figyelmemet öt évvel ezelőtt
arra, hogy egy induló, diákok által
szerkesztett rádió munkatársakat
keres. Akkoriban nem hallgattam
rádiót, de a technika érdekelt,
szóval belevágtam. Ekkor találkoztam először a Vörösmarty Rádióval, mivel a mi rádiónk stúdiója
még építés alatt volt, így inkább
egy már működő rádiót mutattak
meg nekünk. Megnéztük az akkor
még a Kodolányi János Főiskolán
működő médiumot – emlékeim
szerint veled akkor pont nem találkoztam… Az akkori főszerkesztő
röviden mesélt a rádióról, és kipróbálhattuk a tanstúdiót is. Nagyon
foglalkoztatott a technikai megvalósulása annak, amit ma rádiónak
hívunk. Addig a pontig számomra
csak a klasszikus zene létezett.
Furcsa volt megélni, hogyan formálódott, vált nyitottá többek között
a zenei befogadóképességem is. El
sem bírtam képzelni, hogy valaha
meg fogok hallgatni például egy
keményebb rockzenét és élvezni is
fogom. Még el sem indult a rádió,
amikor megkeresett osztályfőnököm, hogy az iskolarádiónak nincs
aktuálisan műsorvezetője, nem
próbálnám-e ki magam ebben a
műfajban. „Miért ne?” A tanítási
órák között zenével szórakoztattam a diáktársaimat, és minden
nap kétszer tíz percben mondtam
el olyan információkat, amikről akkor úgy gondoltam, hogy
érdekelheti a hallgatókat. Többen
is jártunk az osztályomból a Táska
Rádióba, azonban fél év után itt is,
ott is egyedül maradtam. A technikusi munkák után megkaptam a
Táska Rádió slágerlistáját, két éven
keresztül vezettem azt a műsort.
Többek között Málits Tamással
és Lőrincz Barnabással technikai
újdonságokról, Pavlics Tamással
pedig filmekről beszélgettem
hétről hétre.
A Táska Rádió után egy hirtelen váltással a Vörösmarty Rádiónál kötöttél
ki három évvel ezelőtt. Miért született
meg ez a döntés?
Mint minden nagyobb döntés az
életemben, ez is egy szempillantás
alatt történt, aztán sodródtam az
árral. Az érettségi bankett előtt
pár órával hívott Schéda Zoltán,
a technikai segítségemet kérte
a Vörösmarty Rádiónál. Nem
terveztem, hogy otthagyom a
Táska Rádiót, de pár nap múlva
döntéshelyzetbe kerültem: hívtak

Fotó: Simon Erika

Folytatódik sorozatunk, amiben a Vörösmarty
Rádió munkatársait mutatjuk be, jelen esetben
Barabás Ferenc zenei szerkesztőt, technikust,
aki nemcsak ezen a területen alkot. A rádióhallgatók a hangjával is gyakran találkozhatnak, sőt Feri nyolc éve a Prohászka templom
kántora is. De természetesen a jégkorong
iránti szenvedélyéről is szót ejtünk.

a Fehérvár Médiacentrumtól, hogy
nem dolgoznék-e egyetem mellett
a Vörösmarty Rádióban. A válasz
egyértelmű volt.
A Vörösmarty Rádióban milyen út
vezetett ahhoz, amit ma csinálsz? Hiszen tudjuk, hogy nwemcsak technikai
mágus vagy, de zenei szerkesztő is,
műsorokat is vezetsz és sporteseményeket is közvetítesz.
Alapvetően folytattam az előző
rádióban megkezdett tevékenységi
kört. Első ízben a rádió műsorának
támogatását végeztem az adáslebonyolító szoftver tekintetében,
tehát a zenei adatbázis felépítését,
hangzó műsorelemek gyártását,
reklámok időzítését és a műsorlisták összeállítását bízták rám.
Ez idő alatt végrehajtottunk egy
költözést, átalakítottuk teljes műsorstruktúránkat több alkalommal
is, hogy megfeleljünk a hatósági
elvárásoknak. 2013 nyarán indult
a slágerlista, amely a régi műsorom újraélesztése volt, annyi
különbséggel, hogy alkalmaztam
a közösségi rádiókra vonatkozó
törvényi előírásokat a műsor egészére. A Vörösmarty Dupla Top10
idén márciusig volt műsoron,
helyette -- a legutóbbi struktúraváltás eredményeként -- a vasárnap
délutáni műsorsávba jött előre
a 2014-ben kezdett Vörösmarty
Kocka informatikai műsorunk,
melyet Németh Gáborral vezetünk
Gombaszögi Attila közreműködésével (március óta ennek rövidebb
kiadása hétköznap 11:45-kor is
megjelenik a műsorrendben Kiskocka néven). Szintén március óta
szól vasárnaponként a Vörösmarty
Lexikon című ismeretterjesztő
műsor, ami a hétköznap hallható
kalendáriumokból a nevesebb
személyek, események történetét

meséli el. És valóban, a legújabb
szenvedélyem a jégkorong.
Mi áll szívedhez a legközelebb?
Természetesen a hoki. Mondhatnám, hogy a szokásos történet:
kimentem egy meccsre, kimentem
még egyre, azóta ott vagyok. 2013ban jött az ötlet, hogy kilátogatok
egy külföldi mérkőzésre is, ami
előtt két órával találtuk ki, hogy
legyen onnan rádiós közvetítés.
Összebeszéltem a hazai mérkőzések kommentátorával, Léderer Ákossal, akivel Znojmóból
próbáltuk meg első alkalommal
hangban átadni a meccs történéseit és hangulatát. Első próbálkozáshoz képest egész jól végződött.
A szezon végéig még egy-két
alkalommal megpróbálkoztunk
hasonlóval Kaiser Tamással, a
Fehérvár Médiacentrum sportriporterével is, ezek a tesztek is
megerősítették a formátumot. A
2013/14-es szezonban bejutott a
SAPA Fehérvár AV19 a rájátszásba, ellenfeléül pedig a későbbi
bajnok HCB Südtirol együttesét
kapta. Székesfehérvár város és
más partnerek segítségével a szurkolók buszt indítottak Bolzanoba,
amelyen mi is helyet kaptunk, és
a mérkőzést élőben közvetítettük.
Az itthon maradottak több ezren
követték az internetes rádiós
platform segítségével a játékot,
izgultak és szurkoltak a csapatnak.
Az első mérkőzést elvesztettük, de
még nem volt vége a playoffnak. A
hazai második meccs kudarca után
nem indult újabb busz Bolzanoba, Léderer Ákos is lebetegedett,
de a szurkolók segítségével újból
nekivágtunk. Nyolc és fél óra alatt
próbáltam megtanulni rádióban
jégkorongot közvetíteni szinte
nulla szakmai tudással, nullkilo-

méteres kommentátorként vittem
végig a harmadik mérkőzést
szintén a szerverek kapacitását teljesen kihasználó közvetítésen úgy,
hogy közben az instabil bolzanoi
technikát is nekem kellett kezelni.
Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy
a 2014/2015-ös szezonban egy
kivételével az összes idegenbeli
mérkőzésére elkísértük a Fehérvár
AV19 csapatát az onlinehockey.hu
stábjával, így a mérkőzések mindegyikét élőben hallgathatták a jégkorongszurkolók. Remélem még
rengeteg hasonló közvetítésben lehet részem, és minél több nyertes
meccsről tudunk beszámolni! De a
sport iránti szenvedélyem mellett
mindig nyitott vagyok új dolgokra.
Legutóbbi nagy élményem a médiacentrumnak köszönhetően pont a
rádiónk reklámfilmjének forgatása
volt, amit természetesen az interneten már meg is lehet tekinteni.
Hogyan látod a Vörösmarty Rádió
szerepét, feladatát napjainkban?
Közösségi rádió vagyunk, nem a
zene, hanem az információ, pontosabban a legtöbb, legfrissebb
információ átadása a legfontosabb
számunkra. Az elmúlt három év
alatt, amióta a Fehérvár Médiacentrum része a Vörösmarty
Rádió, sikerült megerősíteni a
vételkörzetben élőknél, ha nem is
állandó, folyamatos követői életünknek, amennyiben valamilyen
nagyobb esemény történik Székesfehérváron vagy környékén,
első számú hírforrás vagyunk,
méghozzá azonnal. E szerepünk
minél magasabb szintre fejlesztésén dolgozunk nap mint nap.
Egyre népszerűbb Panorama stúdiónk is, aminek köszönhetően
kiemelkedő eseményeken közvetlen kapcsolatot teremthetünk
hallgatóinkkal.
Neked a Vörösmarty Rádió folyamatos elfoglaltságot jelent, hogyan tudsz
kikapcsolni? Érdemes megemlíteni,
hogy kántor is vagy.
Úgy kapcsolok ki, hogy sosem
kapcsolok ki. Ha azt csinálom,
amit szeretek, akkor az azzal
töltött idő nem nyűg, hanem éppolyan kikapcsolódás, mint bármi
más. Persze az arányokat helyesen
kell eltalálni, hogy egyik se váljon
unalmassá. Ilyen a kántorság is.
2004-ben kaptam az első hangszeremet, egy régi orgona jellegű
elektromos eszközt, amin fél évig
játszottam, utána váltottam egy
komolyabb hangszerre. Az egyik
osztálytársam édesapja tanított az
első évben kimondottan egyházi
zenére. 2005 adventjén már szentmisén orgonáltam a ciszterci templomban. Négy éven át tanultam a
zeneiskolában, ezzel párhuzamosan elvégeztem a székesfehérvári
egyházmegyei kántorképzőt is
Wasztl János tanár úr vezetésével.
Nyolc éve vagyok a Prohászka
templom kántora, minden hétvégén három-négy szentmisén
orgonálok, emellett esküvőkön és
temetéseken is szoktam szolgálatot teljesíteni.

Programajánló
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Júliusban a sporté és a kultúráé a főszerep
Programok július 3-tól 12-ig

Schéda Szilvia

Július 3. péntek

XXIV. Országos VW Bogár Találkozó
és IV. Retro Weekend
Július 3-5. Sport Beach, Gárdony
Idén 24. alkalommal rendezik meg a
megszállott Volkswagen Bogár járműtulajdonosok találkozóját a Velencei-tó
partján. A programok között találhatunk LEG-LEG-LEG Versenyt, Bogaras
Futamot, Bogaras Ügyességi Versenyt,
Vízi-bicikli gyorsulási versenyt, Pókerversenyt, Esti-éjszakai házibulit.
Örömfestés a Belvárosban
18 óra Árpád Fürdő előtt (Kossuth utca)
A nézelődni és festeni vágyókat is
várják az Árpád Fürdő elé, ahol saját
ötlet után, szabadon festenek majd a
vállalkozó kedvűek.

Július 4. szombat

Vastag Csaba országos rajongói nap
11 óra Agárdi Pop Strand
A népszerű énekes közös fotózással,
főzéssel, szabadidős programokkal
várja rajongóit. 19 óra 45 perckor Kasza
Tibi koncertezik, majd 21 óra 15 perctől
Vastag Csaba lép a színpadra. Vendég:
Vastag Tamás.
Sarokerkélyek estéje
18 óra Hiemer-ház, Oskola utca 2-4.
A nagy sikerre való tekintettel Pintér Ildikó ismét elvarázsolja az érdeklődőket
a sarokerkélyek izgalmas történeteivel,
a városnéző séta keretében. Találkozó:
a Tourinform iroda előtt.
Vásáry André koncertje
20 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Filmzenés koncert Mozijegy címmel.

Minden nap nyitva a Nemzeti
Emlékhely
Egész nyáron hétfőtől vasárnapig 9-től 17 óráig
várja a látogatókat a Középkori Romkert -- Nemzeti Emlékhely, az az a középkori Magyarország
legfontosabb templomának, a Szűz Mária királyi
prépostsági templom maradványait bemutató
szabadtéri tárlat. Augusztusban, a Királyi Napok
kezdetén az osszárium is megnyílik. A királyok
sírkamrája a 20. századi régészeti feltárások
során fellelt csontmaradványokat rejti.

Zenélő Kultúr Udvar
Július 8-án, szerdán 15 és 20 óra között Székesfehérvár belvárosába, az Oskola u. 10. számú ház
udvarához várják a kultúra iránt érdeklődőket a
Fehérvári Polgárok Egyesülete szervezésében.
Verses előadások, népdalfeldolgozások, zene,
helyszínen készült festmények, festők és fotósok várnak mindenkit az ingyenes programon.

Július 5. vasárnap

A Szerb Ortodox Templom Védőszentjének Ünnepe
10 óra szerb ortodox templom (Rác utca 16.)
A székesfehérvári szerbség egyik legnagyobb ünnepén kerül sor a templom és
az ikonok újraszentelésére a felújítás és
restaurálás után. Az ünnepi püspöki szentmise után a hagyományos Iván-napi búcsú
rendezvényei várják az érdeklődőket.
Ingyenes Pilates óra
18.30 Halesz-liget
Esztergomi Terézia személyi edző hatvan
perces, ingyenes órája. A foglalkozás
célja, hogy megismertessen a Pilates
alapgyakorlataival és képessé tegyen az
önálló mindennapos otthoni gyakorlásra.

Július 6. hétfő

Kosárfonó alkotóhét
9 óra Fehérvári Kézművesek Egyesületének háza (Rác utca 27.)
A Fehérvári Kézművesek Egyesülete
szervezésében várják mindazokat, akik
szabadidejükből szívesen áldoznak egy
hetet arra, hogy megtanulják a kosárfonás alapjait, vagy meglévő ismereteiket
bővítsék. A tábor végén mindenki
hazaviheti az általa készített tárgyakat.
Az alkotóhét időpontja: július 6-10.
Jógaóra
17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mozogni vágyókat. Az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda
Női Klubjának jógaórájára kényelmes
öltözetben, polifoammal érkezzenek!

Az érdeklődők egészségi, fittségi
állapotfelmérésen vehetnek részt,
mely tartalmaz egy wellness-analízist,
testösszetétel-elemzést, testzsírszázalék-mérést és vérnyomásmérést, ezen
kívül személyre szabott étrendi terv
készítését. Előzetes bejelentkezés szükséges. Részletek a www.szekesfehervar.
hu eseménynaptárában találhatók.

Július 7. kedd

Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj
14 óra Regionális Atlétikai Központ
A szervezők ezúttal is világsztárok
érkezését ígérik, de mellettük a legjobb
magyar atléták is rajthoz állnak majd. A
tizenhét nemzetközi versenyszám mellett idén is megrendezik a Te mennyit
Futsz Százon? elnevezésű versenyt is.
Hétvezér est
18 óra Országzászló tér
A Fejér Szövetség vendége Grandpierre
Atilla, közismert csillagász, író, költő,
zenész, történész, ezúttal Árpádról tart
előadást Vezér volt-e Árpád vagy király
vagy nagy király? címmel. Rossz idő
esetén a helyszín a Miss Tee Teabolt
(Ady Endre u. 32. I. em.)

Július 11. szombat

Gyermeknapi móka és kacagás
10 óra Bregyó közi Ifjúsági Szabadidő
Központ
Ugráló várral, játékvásárral, gyöngyfűzéssel, hennafestéssel, bűvész showval, kutyabemutatóval, tombolával, és
még sok minden mással várják a családokat a szervezők a játszótér területén.

Lakeside amerikai autós és
rock and roll hétvége Agárdon

Díjmentes egészségi-fittségi nap
18 óra Új Atlantisz Fénye Egyensúly
Központ (Távírda u. 2.)

Fergeteges koncertek a
Popstrandon
Idén is megnyitja kapuit az Agárdi Popstrand,
mely a megszokott minőségi koncertekkel várja
az élő zene szerelmeseit. Immár 39. évadját ünnepli az emberi léptékű élményszínpad Agárdon.
Az idei nyár fellépői
Július:
4. Vastag Csaba-koncert és országos rajongói
nap, Kasza Tibi
11. Edda Művek, Pataky Művek
18. R-GO, Tóth Andi, Jakab-Péter Izabella, Ilyés
Jenifer
25. Bereczki Zoltán, Keresztes Ildikó
Augusztus:
1. Irigy Hónaljmirigy, Radics Gigi
8. Demjén Ferenc, Piramis
15. Hooligans, Vastag Tamás
19. Tankcsapda
21. Mobilmánia, Lord, Ismerős Arcok
22. Magna Cum Laude, Király Viktor

Idén is várják július 2. és 5. között a műfaj rajongóit Agárdon, a Park Campingben. Koncertek,
amerikai autós felvonulás, kirakodóvásár és buli
várja ezúttal is a jampikat. Nagy amerikai kocsik, rock and roll, magyar és külföldi zenekarok,
amit a Lakeside rock and roll fesztivál ígér.

FehérVár
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A Barátság Mozi műsora
Liza, a rókatündér
Július 4. 20 óra
Magyar romantikus vígjáték.
Megőrjít a csaj
Július 3. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai
vígjáték.
Saul fia
Július 4. 18 óra, július 9. 20 óra
Magyar filmdráma.
Bazi nagy francia lagzik
Július 7. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Szex, szerelem, terápia
Július 10. 20 óra
Magyarul beszélő francia-belga
romantikus vígjáték.
Samba
Július 11. 18 óra
Magyarul beszélő francia romantikus vígjáték.

Fehérvári KultúrKorzó
Nyáresti szabadtéri koncertek
a belvárosban
Idén is folytatódik a tavaly elindított Fehérvári KultúrKorzó koncertsorozat. Június
5-től augusztus 8-ig, péntek-szombat
esténként három helyszínen – a Városház
téren, a ciszterci templom előtt és a Fő
utca végi pódiumnál – „korzózhatunk”
népszerű előadók, helyi formációk, iskolai
együttesek különleges, a megszokottól
eltérő hangzásvilágú koncertjeit élvezve.
Július 3-án, pénteken 19 órakor ciszterci
templom előtt Dávid Roland és Csóka
Péter zenél. 20 órakor a Caffè Pertè előtt
a Dr. Jazz Duó muzsikál, 21 órakor a Hotel
Magyar Király előtti téren a Bridge duó ad
koncertet. Július 4-én, szombaton a Vox
Alba együttes koncertje hallható, majd
az Éger-Dobai Acoustic Live, végül Stirbu
Viktória és Kovács Éva adják a talp alá valót
a belvárosban.

Közeleg a FEZEN!

A negyvenéves legendáktól a legfrissebb produkciókig a FEZEN idén is Székesfehérvárra hozza a legjobb zenekarokat. 1997 óta megkerülhetetlen része Székesfehérvár életének a FEZEN, ahol világsztárok és hazai kedvencek csábítanak tízezreket a Királyok városába.
Ez idén sem lesz másként: minden idők egyik legerősebb programjával készülnek a szervezők. Július 29-én a Grammy-díjas brit
metállegenda, a negyvenéves Judas Priest, a Zakk Wylde vezényletével működő amerikai Black Label Society és a jelenlegi Ozzy-gitáros, Gus G. nyitja a fesztivál nagyszínpadát. A második nagyszínpadon a legfrissebb hazai zenekarok a Punnany Massif és a Wellhello
vezérletével lépnek fel. Csütörtökön továbbra is a fémes zene uralja a nagyszínpadot, Svédországból érkezik a Sabaton és a Soilwork
a metálrajongók örömére, de szintén ezen a napon lép fel a kanadai rockkedvenc, Danko Jones is. A keményebb zenék „ellensúlyozására” a magyar alterszíntér legnagyobbjai érkeznek: Hiperkarma, Kiscsillag, Vad Fruttik. Július 31-én, pénteken csak hazai előadók
lépnek fel a FEZEN-en: a nagyszínpadon láthatja a közönség Ákost, a Magna Cum Laudét, a Hooliganst, de itt ünnepli huszonöt éves
fennállását a Sex Action is, illetve a MÁV-pályán búcsúzik a fehérvári közönségtől a Subscribe. Augusztus elsején a több mint húsz
éve pályán lévő, stílusteremtő finn sikercsapat, a HIM zárja a nagyszínpadot. De Székesfehérvárra érkezik az egyik legösszetartóbb
“Molycsapdák heti fog
rajongótáborral rendelkező Lord és a Heves megyéből a rock and roll csúcsára törő Road is. Hogy a szombati napon is színes legyenBarackmoly:
a
0 db
Szilvamoly: 96 db elhú
kép, arról az Irie Maffia, Péterfy Bori és az Anna & The Barbies gondoskodik. Idén minden 14 és 18 év közötti, Fejér megyében tanuló
Keleti gyümölcsmoly: 6
fiatal kedvezményesen látogathatja a fesztivált, melyhez társul a fehérvári diákok további ötszáz forintos kedvezménye is.
Almamoly: 18 db”

Cukrász

Pincér

Szakács

OM:038266

Érettségi utáni szakmai képzés költségtérítéses formában

Érdeklődni: 22/312-318
www.gardonyiszki.hu • www.gardonyiszakiskola.hu

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2015. 06. 29-én:
Barackmoly: 3 db
Szilvamoly: 71 db
Keleti gyümölcsmoly: 54 db
Almamoly: 2 db

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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Legutóbbi harminckét oldalas lapszámunk, melyben keresztrejtvény volt, a trianoni
békediktátum 95. évfordulóján jelent meg. A rejtvény közepén annak a négy politikusnak a közös fotója volt, aki döntött hazánk könyörtelen feldarabolásáról. Az első (1)
egy brit politikus, aki retorikájában a magyarokat védte, de a diktátumot aláírta, ezt
mondta: „Nem lesz béke Közép-Európában‚ ha utólag kiderül..., hogy egész magyar
közösségeket úgy adtak át... mint egy-egy marhacsordát, csak azért, mert a konferencia
elutasította a magyar ügy megvitatását.” A személy nevének helyes megfejtése: DAVID
LLOYD GEORGE. A második (2) olasz politikus, aki kedvezőbben ítélte meg Magyarországot az Antanton belül, de nem eléggé. A helyes megfejtés a személyre: VITTORIO
EMANUELE ORLANDO. A harmadik (3) francia politikus – aki érvei nyomatékáért
akár kiabált is vitapartnerével – megvetette Magyarországot. Nem volt más a helyes

Rejtvény

2015. július 2.

megfejtés, mint GEORGES CLEMENCEAU. A negyedik (4) az az amerikai elnök, aki
rosszul határolta be a háború kitörésének okát és helyét. Az ő nevének helyes megfejtése: THOMAS WOODROW WILSON.
A jelenlegi FehérVár magazin megjelenésének napja, július 2. is évfordulókat rejt a
magyarság számára. Ilyen például az aratás kezdete, aminek nevét az 1. megfejtésben
találhatják meg. 1271-ben ezen a napon mondott le Ottokár cseh király a nyugat-magyarországi várakról V. István javára. Az esemény nevét megtudhatják a 2. megfejtésben. Július 2-án született, 213 évvel ezelőtt az egyik aradi vértanú, hogy ki, megtalálható a 3. megfejtésben. A forradalomnak számtalan jeles személyisége volt, de talán a
legtöbbet énekelt, emlegetett tüzértisztje a 4. megfejtésben szereplő személy, aki éppen
166 évvel ezelőtt halt meg.
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Ismét sört főznek a szerzetesek

Nagy Zoltán Péter

A Fehérvár Televízió stábja elsőként vehetett részt azon a mustrán,
ahol az alapanyagokat, az őrlőket,
erjesztőket és érlelőket megnézhették a sörfőzde elindulásakor. A
boltíves pince felújított falai között
természetesen már jó pár napja
állnak a berendezések, de szerdán
jött meg a hatósági engedély az
aranyszínű nedű gyártására. A malátaillat betöltötte a teret, amikor
megkérdeztük, mikor csapolják az
első korsó sört. „Itt huszonegy napig
biztos, hogy nem lesz sör!” – csattant
fel az egyik szakember, aki a lelkes
amatőrnek sem nevezhető stábot
felvilágosította, hogy a ciszterci
söröket legalább huszonegy napig,
de lesz olyan is, amit nyolcvan
napig kell érlelni. Azaz kiderült
számunkra, hogy legjobb esetben is
csak vizet ihatunk a zirci apátságban... A sörkészítés alapfeltétele a
jó minőségű víz, hát megkérdeztük
a főapátot, hogy szentelt vízből
készül-e a szerzetesek söre. Dékány
Árpád Sixtus így felelt: egy szentelt
épületben a csapból is szentelt víz
folyik, főleg ha az bakonyi karsztvíz! Ezután adta magát a lehetőség,
hogy kifaggassuk a főapátot.

Fotók: nzp

Jelenleg Magyarországon negyvennégy sörfőző
kisüzemet tartanak nyilván, ahol úgynevezett
kézműves söröket gyártanak. A tegnapi nappal
eggyel bővült e sörfőzdék száma. A ciszterci
szerzetesrend tagjai úgy döntöttek, hogy több
száz esztendős hagyományaikat újra életre
keltik a zirci rendház ódon pincéjében.

A rendház szerzetesei egyelőre a levegőből próbálják bekapni az illatos és ízletes malátát, az
első sör csak három hét múlva érik be

Milyen célokat tűztek ki maguknak a
sörgyártás előtt?
Az érlelőtartályokban érik az örömet és belső lelki békét közvetítő
nedű, aminél a mértékére vigyázni
kell, mert ezek alkoholfokban és
ízben is jó minőségű italok lesznek.
Aki ezeket a söröket fogyasztja,
az ünnepel, és reményeink szerint
nagy hálával gondol majd ránk.
Mikor főztek utoljára ciszterci szerzetesek sört?
A források szerint az 1730-as zirci
letelepedéskor már folyt a sörfőzés.
A mai napig itt áll az a tó, amely
mellett az apátsági ingatlanon

működött a sörház. A hordókat a
tóba süllyesztették, hogy annak a
vízében érlelődjön a hordós sör. Az
idősebb zirciek a mai napig sörtónak nevezik ezt a tavat.
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közömbösnek, mennyire törik meg
a kalászszemeket, gondos gazdája a
munkafolyamatnak Kovács Krisztián, a sörfőzde sörmestere.
Egy ilyen szakrális helyen máshogy
kell a sört gyártani?
Mindenképpen. Először is nagyon
jó minőségű vízen állunk. Ennek a
karsztvíznek minimális lágyításra
van szüksége, úgyhogy már induláskor is egyszerűbb dolgunk van,
mint más települések sörfőzdéinek.
A sörnek az alapanyaga a maláta, a
fűszere a komló, a lelke pedig a víz.
Milyen sör készül Zircen?
Nem szeretnénk utánozni az 1735ös recepteket, csak a hagyományokat támasztjuk fel. Saját ízlésvilággal, a mai kor követelményeinek
megfelelően készítjük manufakturális söreinket.
Nem sikerült kifacsarni a titkokat
a zirci ciszterci apátság falai között,
de várjuk már, hogy az a három
hét elteljen, és akkor kamerákkal
megnézzük a ciszteres sör habját.
Aki teheti, addig is nézze meg az
újság megjelenésének napján,
július 2-án a Fehérvár Televízió Esti
mérleg című műsorát, ahol a zirci

Kovács Krisztián sörmester

A sörfőző szerelői meg vannak győződve arról, hogy a sörkészítés legfontosabb alkotóeleme a csavar

Beavatna a sörfőzés titkaiba?
Ez nem szokás sehol sem. A receptúra egyéni, apátsági innováció,
eredeti leírások alapján. Az apátság
kilencszáz éves múltja nem engedi,
hogy alacsony minőséget produkáljunk, sem oktatásban, sem
művészetben, sem emberségben,
így hát a sörgyártásban, mint az
apátság új tevékenységi formájában
sem – ugyanis a sör egy alkotás,
nem pusztán élvezeti cikk.
Tudják-e már, hogy Székesfehérváron
hol kapható majd ciszterci sör?
Ha tréfálkozni akarnék, azt mondanám, hogy a ciszterci templom
sekrestyéjében mise után, de ez
nem oda való, ezért lesz majd olyan
vendéglátóhely, ahol elérhetik a
fehérváriak a söreinket.
Milyen sört szeret ön a legjobban?
Azt, amelyik ízlik, mert én nem
vagyok márkahű! A mi sörünket a
próbafőzés után megkóstoltam, és
az a legjobb! Akárcsak édesanyánk
húslevese, mert az a miénk!
Az érlelőtartályok mellől a malátazsákokhoz mentünk át, ahol a ciszterci sörfőzde egyik szakembere
kóstolgatta a csírásodás utáni árpaszemeket. Látszott, hogy nem tartja

sörmesterrel és a ciszterci főapáttal
beszélgettünk a sörkészítésről!

Dékány Árpád Sixtus főapát intézkedik, hogy a
sörgyártás megfelelő mederben folyjon
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Egészség

A pavilonrendszer vége

2015. július 2.

Modern, komplex ellátási rendszer Fehérváron

Talán nem írok hazugságot, ha kijelentem, hogy
a kórházakat – betegként – senki sem szereti.
De ha már menni kell, olyan körülményekre
vágyik az ember, amire minimum azt mondhatja,
hogy XXI. századi, európai szintű. Fehérvárnak lehetősége nyílt, hogy a Szent György
kórház beállhasson ezen intézmények sorába a
Modern városok program keretében. A nemrég
átadott diagnosztikai és műtőblokk után egy
közel tizenegyezer négyzetméter alapterületű,
ötszintes, kiemelten a modern kori népbetegségek kezelésére alkalmas belgyógyászati tömb
megépítésével folytatódik a korszerűsítés.

Az új részleg a tervek szerint biztosítja majd, hogy a betegek a kórházba
kerüléstől a rehabilitációig komplex
ellátásban részesüljenek egyetlen
zárt, biztonságos rendszerben. „A
fehérvári kórháznak olyan ellátási rendszere van, hogy szinte minden betegség
helyben gyógyítható, tehát minden Fejér
megyei lakó Fejér megyében meggyógyulhat. Jelenleg is működik az a rendszer,
hogy több településen van egynapos sebészet. A Szent György Kórház legkiválóbb
orvosai járnak Sárbogárdra, Bicskére,
Enyingre és Mórra is. Azért lobbizunk,
hogy a kórházat erősítsük a város és a vidéki települések érdekében is.” – mondta
Törő Gábor országgyűlési képviselő.

Fotó: Bácskai Gergely

Szabó Petra

A kórház látványterve

Az intézmény korunk népbetegségeihez alkalmazkodik. Az
új, belgyógyászati típusú népbetegségek – a cukorbetegség, a
magas vérnyomás, az onkológiai
és pulmonológiai elváltozások –
osztályos kezelése szabja meg a
fejlesztés irányát. Az öt különálló
épületben működő, úgynevezett
pavilonrendszert megszüntetik, az
új tömbbe helyezik át a pulmonológiát, az onkológiát, a hematológiát,
a reumatológiát, a bőrgyógyászatot,
az infektológiát és a véradót. Így
a sürgősségi betegellátóval, a már
átadott diagnosztikai és műtőblok-

kal, továbbá a megújuló összekötő
folyosóval együtt a betegellátás
egyetlen zárt, biztonságos rendszerben zajlik majd, ami rendkívül
fontos a gyógyítástechnika és a
rendezett munkakörülmények
szempontjából is.
„Miután bekerül a beteg az intézménybe, vagy belgyógyászati típusú vagy
műtéti ellátásra kerül. A komplex
ellátásnak része, hogy utána krónikus ellátásra vagy rehabilitációra is
lehetősége van. A fejlesztés arról szól,
hogy ez mind egy tömbkórház jellegű
intézményben, zárt kapun belül fog
megtörténni.” – mondta el lapunk-

nak Csernavölgyi István, a kórház
főigazgatója.
A tervezett fejlesztés 6-7 milliárd forintba kerül. Tanulmánytervek készítése és szaktárcai egyeztetések után
kerülhet sor az újabb kormányzati
döntésekre és a fedezet biztosítására
európai uniós illetve nemzeti forrás
bevonásával. A magyar kormány
felismeri és elismeri a Buda–Velencei-tó–Balaton tengely mentén, tehát
nem csak Székesfehérváron, nem
csak egy megyén belül, hanem egy
régión belül a fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktatókórház
jelentőségét. A vidék legnagyobb
kórháza, amely felelős egy egész régió ellátásáért. Már eddig is nagyon
sokat tett a magyar kormány azért,
hogy világszínvonalú ellátás valósulhasson meg. – hangsúlyozta Vargha
Tamás országgyűlési képviselő.
Székesfehérvár polgármestere indokoltnak tartja a fejlesztéseket: „Az intézmény már most is magas színvonalon
működik – például két egyetem oktatókórháza is – de hogy ez így tudjon maradni,
az orvosokat itthon tudjuk tartani, a
szakápolóknak megfelelő munkakörülményeik legyenek, az ellátottakat megfelelő
körülmények várják, ahhoz szükség van a
kórház további fejlesztésére.” – mondta
el Cser-Palkovics András.

Hepatitisz világnap és szűrőkampány
Látrányi Viktória

gépjárművezető
munkakörbe

„C” típusú jogosítvánnyal, GKI kártyával,
gyakorlattal rendelkező munkatársat keres.

Fotó: Kiss László

A Depónia Nonprofit Kft.

Előny: könnyű-, illetve nehézgépkezelői jogosítvány, települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés.
Jelentkezőket várunk továbbá rakodó munkakörbe, fizikai munkavégzésre.

Jelentkezni 2015. július 10-ig
önéletrajz küldésével a
diszpecser@deponia.hu
e-mail címen lehet.

„Nagyon fontos a rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése, mert a legtöbben nem is tudnak betegségükről. A
kórokozó a máj sejtjeit alattomosan
pusztítja: az első tünetek olykor csak
húsz-harminc év elteltével jelentkeznek. A betegség korai felismerésével
sikeresen kezelhető a hepatitis C. Az
utóbbi egy év vívmánya, hogy most
már száz százalékosan gyógyítható a
vírushepatitis.” – mondta el lapunknak dr. Gervain Judit főorvos.

Tudta-e?
Hepatitis C-vírussal megfertőződhetnek:
1992 előtt kapott vérátömlesztés vagy
vérkészítmény adása során
Intravénás drog használatakor, közös
tűhasználat következtében.
Testékszerek behelyezésekor, tetováláskor.
Közös borotva, fogkefe használatakor.
Anyáról gyermekére a szülés és szoptatás alkalmával 1-2 százalék eséllyel.
Szexuális úton.
Az esetek 40 százalékában a fertőződés
oka nem deríthető ki.

Fotó: Kiss László

Július 28-a a hepatitisz világnapja. Ebből az
alkalomból évről-évre különböző akciókat
szerveznek. Ezek célja a lakosság felvilágosítása, a tévhitek eloszlatása és a fertőzött betegek
felkutatása. Székesfehérváron a világnap hetében négynapos szűrőakcióval csatlakoznak a
programhoz. Ekkor ingyenes szűrésre várják az
érdeklődőket a Kórházban működő Molekuláris
Diagnosztikai Laboratóriumban.

„Minden utazónak és minden egészségtudatos embernek ajánljuk a hepatitis A és B elleni
védőoltások felvételét, valamint a hepatitis
C-teszt elvégzését. Így jó eséllyel megelőzhető a komolyabb probléma.” – mondta el
Gervain Judit.

Becslések szerint ma a világon
minden tizenkettedik ember hepatitis B vagy C fertőzött. A hepatitis
B védőoltással megelőzhető, a
hepatitis C pedig kellő tudatossággal elkerülhető, maga a betegség
korai diagnózis esetén sikeresen
kezelhető. A hepatitis C vírusos
fertőzés, amit a hepatitis C-vírus
(HCV) okoz.

Tudjon meg még többet a témáról! Július
9-től a Vörösmarty Rádióban több héten
keresztül csütörtökön délutánonként Bokányi Zsolt vendége dr. Gervain Judit lesz.
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Kultúra

közéleti hetilap

Egy csodálatos hangú közösség

László-Takács Krisztina

Fotók: Zemlényi János

Idén április végén jelent meg a „The Sound of
Europe” című CD, amely hét ország kórusmuzsikáját tartalmazza, bemutatva az egyes
nemzetek jellegzetes zenei hangzásvilágát.
Ebbe a válogatásba került be a Vox Mirabilis
Kamarakórus. Ezt úgy kell érteni, hogy egy
kitűnő minősítésekkel rendelkező, hivatalosan
mégis amatőr kórus egyedüliként képviseli
Magyarországot Európa kórusai között. Olyan
ez, mint a mustármag: apró szemből fejlődik,
de ki tudja, milyen erős lehet…

Másik világ, mégis otthonos
A Vox Mirabilis története harminc
évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor
egy balassagyarmati lány, Katica
férjhez ment a Borsod megyei Zemlényi Jánoshoz, és mivel Katicának
kántori állást ajánlottak a fehérvári
Zsolt utcai plébánián, közösen úgy
döntöttek, a városba költöznek.
„Tudtuk, hogy itt egy másik világ vár
ránk, hiszen Fehérvár nagyváros, mi
pedig kisebb közösségekhez szoktunk.
Ráadásul a Dunántúlon ismerősünk,
rokonunk sem volt, olyan volt, mintha
egy másik ország lenne.” – meséli a
karvezető. De nem telt el egy hónap, és kezdték otthonuknak érezni
a várost, pillanatok alatt megszerették a környéket, barátokra leltek,
és ebben nagy szerepe volt annak,
hogy eleve egy kisközösségbe
csöppentek a Zsolt utcai plébánián.
Templomi kórus akkor is működött,
és mint kántor, a kórus szervezése
is Katica feladata lett.

Ambíció
Az ambíció Katicáéknál családi
örökség, szülei igyekeztek gyermekeiket minél több ismerettel
felruházni. Lányuk hatéves kortól
hangszeren tanult, alsó tagozatban
városi sakkbajnok lett, versenytáncolt, sportolt, énekelt. Mire
nagykorú lett, több hivatás közül
választhatott, s bár lehetett volna
profi táncos, zenész, de énekes
is, a karvezetés mellett döntött.
Később kántori diplomát is szerzett.
Katicáéknak három gyermekük van,
mindhárom magas szinten képviseli
hivatását: Eszter operaénekes, rengeteg fellépése van, pedig még csak

A Vox Mirabilis tagjai hobbiként művelik a kóruséneklést, mégis nagyon komolyan veszik

pályakezdő – ő is a Vox Mirabilis
kórus tagja volt, gyakorlatilag a kórusban nőtt fel, és most is részt vesz
az együttes munkájában, segíti a
tagokat az egyéni hangképzés elsajátításában. Mihály az Operaházban
lát el színészi feladatokat, miközben
egyetemen tanul. Katica kisebbik lánya, aki tanítónő lett, olyan
eredménnyel tanítja a kicsiknek a
matematikát, hogy megyénkből a
másodikosok közül két gyermek
juthatott a Zrínyi matematikai
országos megmérettetésére, és láss
csodát, mindkettő Kinga osztályából
került ki. Úgy tűnik azonban, hogy
a Zsolt utcában az ambíció nem
csupán öröklődik, de másokat is
„megfertőz”. Sőt az is lehet, hogy
éppen ez az, ami összehoz egy olyan
közösséget, mint a Vox Mirabilis.

egymásban, mert erre a bizalomra épül
a fejlődésünk és az elért eredmények is,
hiszen ne felejtsük el: amatőr kórusról
van szó.” A Vox Mirabilisben családok, házaspárok, barátok énekelnek
együtt, többen a kórusból együtt
sportolnak, és vannak, akik közösen
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végeznek szociális munkát. Az
éneklés mellett számtalan dolog köti
össze a közösség tagjait, akik egyéb
tevékenységeikben is megízlelhetik
az egy célért való küzdelmet. Fontos
a szervezés is: minden évad elején,
augusztusban tartanak egy kórustábort Úrhidán, amely már a szeptembertől kezdődő munkára való
felkészülést jelenti. Itt a nyár után
újra összekovácsolódik a csapat, és
megbeszélik a következő hónapok
teendőit: a műveket, fellépéseket.

Irány Európa!
Amikor Katica harminc évvel ezelőtt
átvette a kórus irányítását, templomi kórusként működtek, ahogy ma
is. „2009-ben született meg az a vágy,
hogy bővítsük a repertoárt, nézzünk
szélesebb perspektívában, tanuljunk világi műveket is. Megindult egy nagyon
komoly munka, ami a mai napig tart.”
Aztán meg sem álltak Európa nagyvárosaiig: koncerteztek Krakkóban,
Zadarban, Kölnben, Aachenben,

Közös célok
A kórus tagjai péntekenként próbálnak hattól nyolcig. Ez a harminc
különböző hivatású, különböző
életkorú férfi és nő – bár a kóruséneklést hobbiként műveli – magabiztosan és művészien képes hat vagy
akár nyolc szólamban is megszólaltatni kortárs darabokat. „Azért
próbálunk egy héten csak egyszer, mert
mindenki gyakorol otthon is – meséli
Zemlényi Katica. Ez legalább annyit
jelent, mintha még egy kóruspróbát
tartanánk. Egy darab idegen nyelvű
szövegét, a saját szólam dallamát otthon
is meg lehet tanulni. Kell, hogy bízzunk

Zemlényi Katica harminc éve karvezető Fehérváron

Utcai éneklés Keszthelyen

„The Sound of Europe”
Egy komolyzenei kiadó 2015-ben egész
Európát átfogó zenei pályázat keretében
vállalta, hogy egy lemezen jelenteti meg
minden nemzet legjellemzőbb kórusművét. Erre a pályázatra csak magas
minősítéssel rendelkező kórusoknak
lehetett pályázni, s csak azoknak, akik
már nemzetközi versenyeken elért eredményeiket tekintve is komoly kórusnak
bizonyultak. Székesfehérvár legnagyobb
meglepetésére és örömére a CD-re egyetlen magyar kórusként a Zemlényi Katica
által vezetett kamarakórus került fel. A
Vox Mirabilis Farkas Ferenc kórusműveiből illetve magyar népdalokból küldött
válogatást (pl. Elindultam szép hazámból,
Repülj madár, Hajnalcsillag), így végül a
CD-n ezeket lehet hallani.

Düsseldorfban, Remscheidben.
Bécsbe és Salzburgba minden évben
visszavárják őket a karácsonyi
koncertsorozatra. Magyarországon
is egyre több fellépést és megmérettetést vállalnak. Idén norvég
kórus hívta őket, hogy segítsenek a
Kodály-módszer elsajátításában. „A
profi kórusok egy része tud szolmizálni, de általában nem ismerik ezt a
módszert. Amikor ezzel szembesülünk,
mindig rádöbbenünk, hogy mekkora
kincs ez nekünk Magyarországon,
mennyire megkönnyíti a kóruséneklést
a Kodály-módszer. Ami számunkra természetes, az külföldön különleges tudás
a kórusoknak a továbbfejlődéshez.”

Van utánpótlás is
A kántori munka mellett Katica látja el a Zsolt utcai plébánia
közösségszervezői feladatait, intézi
a karitász ügyeit, és hittant oktat
gyermekeknek. „A hittanos gyerekekkel több mint tíz éve énekelek, és
nemrégiben fogalmazódott meg bennük
a vágy, hogy nekik is legyen kórusuk.
Olyan nevet szerettek volna, amilyen
a Vox Mirabilisnek van, így lettek angyalhangok, vagyis Vox Angelorum.”
Tizenöten vannak, hét iskolából,
és kikötés, hogy csak az lehet
kórustag, aki hittanra is jár. A Vox
Mirabilis tagjai segítik őket, sőt
közös fellépéseik is vannak.
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Fiataljaink külföldön és a nekik szánt program itthon

Rankl József: Jó ötletnek tartom a kormány
kezdeményezését, ha kimennék külföldre,
csak néhány évet töltenék ott tapasztalatszerzés, nyelvtanulás céljából. És a
programnak köszönhetően talán utána itthon
is el tudnék helyezkedni.

Kaiser Csaba: Facebookon olvastam a kommenteket, sokan egyetértenek a programmal,
sokan nem. Nekem az a véleményem, hogy
azokkal kéne foglalkoznia a kormánynak, akik
itthon vannak. Akik itt vannak, miért nem érdemelnek több támogatást? Aki kiállt a hazájáért és itt próbálta meg elindítani a karrierjét,
egy vállveregetést minimum megérdemelne!

Király Dóra: Lehetőségem lenne Svájcban
dolgozni, de én nem megyek ki. Itt lakom, itt van
a családom, a barátaim. Nem tudnám őket itt
hagyni.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Gyene Dominika: Nyilvánvalóan azért mennek
ki a fiatalok, mert ott sokkal jobban keresnek,
mint itt Magyarországon. Sok a lehetőség, nem
hinném, hogy vissza lehet őket csábítani. Ott
drágább az élet, de sokkal többet keresnek. Szerintem a program nem lesz eredményes, sőt ha
én most ki tudnék menni, biztosan nekiindulnék.

kesfehérvári cég is. Az egyikben
már dolgozik egy angol éttermet
megjárt logisztikus. A fiatal a közlekedésmérnök-műszaki logisztikus
végzettség megszerzését követően
3-4 hónapig keresett állást itthon,
aztán Angliában előbb egy cégnél
szakmai gyakorlaton vett részt,
majd egy étteremben dolgozott
felszolgálóként. A székesfehérvári
cégnél logisztikusként helyezkedett
el, karriert építene, illetve már családot is alapítana Magyarországon.
A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
a vendéglátós szakembereket szeret-

Szalai Sándorné: Az unión belül teljesen normális, hogy a fiatalok külföldre mennek munkát vállalni. Ez a szabad munkaerő-áramlás.
A képzett fiatalok elmennek, de az egy
eredmény, hogy nyitottak a határok, és megtehetjük, élhetünk ezzel a lehetőséggel.

Jaros Jázmin: Aki kint akar dolgozni, az kint fog
maradni. A program úgy lehetne eredményes, ha
biztos, nyugdíjig tartó munkahelyet garantálnának a fiataloknak. A munkahely megfelelő
körülmények nélkül nem sokat ér. Orvos szeretnék lenni, de a mostani egészségügyi állapotok
nekem egyáltalán nem tetszenek. Én a külföldi
munkahelyet biztosabbnak érzem, pénzügyileg
mindenképpen. Bár én nem tudnám itt hagyni
a családomat, a külföldi fizetések vonzóak. Ha
mégis arra kényszerülnék, hogy külföldön álljak
munkába, mindent megtennék, hogy hazajöhessek, élnék a Gyere haza, fiatal! programmal.

né itthon tartani, ennek érdekében
akciótervet dolgozott ki. A jelentkezőknek a nyári szezonra itthon
szerveztek munkát, míg a téli időszakban Ausztriában biztosították a
folyamatos megélhetés lehetőségét.
Emellett továbbképzéseket tartanak,
és a fiatalok vállalkozóvá válását
segítő programot is indítottak.
Probléma, hogy a fiatalok külföldön vállalnak munkát? Hasznos a
Gyere haza, fiatal! program? Komolyan veszik a külföldön dolgozó
magyarok az őket célzó lehetőségeket? Lapunk ezekre a kérdésekre
kereste a választ az utcán.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A kormány felismerve a problémát,
egy új programmal próbálja vis�-

szacsábítani a fiatalokat. A Gyere
haza, fiatal! program célja, hogy a
külföldön dolgozó magyar fiatalok
hazatérését segítse lakhatási és
letelepedési támogatással illetve
megfelelő munkahely biztosításával. Elsőként a Londonban élő
és dolgozó magyarokat célozták
meg. A jelentkezők versenyképes fizetést kaphatnak, ráadásul
szakmájukban helyezkedhetnek el
abban az esetben, ha visszatérnek
Magyarországra. A megfelelő hazai
munkahelyek megteremtéséről
már 51 vállalat együttműködése
gondoskodik, köztük több szé-

Fekete Krisztián: Szerintem a program hatástalan. Nincs olyan ereje, hogy egy külföldön élő
fiatal azt mondaná, hogy ezért haza fog jönni.
Inkább, ha ezt valaki bevállalja, azért teszi,
mert itthon van a családja, vagy pedig eleget
látott a világból.

Fotó: Kiss László

A dobogó legfelső fokán Anglia, nem sokkal
mögötte Németország és Ausztria. Akár egy
bajnokság végeredménye is lehetne. Szinte
mindenkinek van olyan ismerőse, aki külföldön
próbál szerencsét, sőt évről évre növekszik a
távozó ismerősök száma. A fiatalok jobb élet,
jobb fizetés reményében, de nem minden
esetben jobb munkahelyért távoznak el az
országból, maguk mögött hagyva családjukat,
barátaikat. Számos diplomás, fiatal szakember,
mérnök és bölcsész dolgozik pincérként londoni
bárokban. Vajon tényleg megéri?

Fotó: Kiss László

Szabó Petra

Fotó: Kiss László
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Péter Martina: Igen jó kezdeményezés, hogy
pénzzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok visszajöjjenek, bár szerintem nem sokan
fognak hazajönni, mivel kint sokkal jobbak a
pénzügyi lehetőségek. Itthon sokkal több baj
van az országgal, a politikával, az iskolával.
Én nem jönnék vissza, még ha vissza akarnának csábítani, akkor sem. Gazdálkodási mérnöknek tanulok. Ha kapok jó állást, normális
fizetéssel, akkor maradok. Ha fél éven belül
nem találok állást, akkor nem látom esélyét,
hogy itt bármit is kezdjek magammal.

Pirkhoffer Erzsébet: Nagyon sokan megpróbálják
kint, ami biztosan problémát okoz gazdasági
szinten. A fiatal generáció, akik értelmesek,
tanultak, azok nincsenek itt. Ők tudnának
fejlesztéseket és vállalkozásokat létrehozni.
Ez a program nagyon jól hangzik, de ha az a
cég, aki alkalmazza őket, nagyon minimális
támogatást kap, akkor az nem fogja megoldani
országos szinten a problémát. A vállalkozóknak
ahhoz, hogy bárkit is alkalmazzanak, komoly
terheket kell fizetni. A gazdaság szereplőinek a
terheit kellene csökkenteni, hogy életképesek
maradjanak. Azt lehet észrevenni, hogy a kézművesek és kisiparosok teljesen kihaltak, egyik
pillanatról a másikra dobják be a törölközőt. Ez
a program félmegoldásnak tűnik nekem.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Gábor: Akiben van akarat és ambíció, az itthon is boldogulhat. Azt gondolom, hogy kint sincs
kolbászból a kerítés. Vannak olyan értékek, amik itthon vannak – például a család. Ha valaki
meg akarja próbálni az életet, itthon is meg lehet próbálni. Mi így gondoljuk, ezért nem is
terveztük és nem is fogunk kimenni. Felfogás kérdése, hogy valaki látja-e itthon a perspektívát,
és akar-e itthon boldogulni, vagy azt gondolja, hogy külföldön könnyebb. Van, aki mindig a
könnyebb utat választja, de vannak, akik azt mondják: itthon, még ha nehezebb is, megpróbálunk boldogulni.

Seres Péter: A legjobbjaink mennek el. Pedig
aki kint tud magával kezdeni valamit, az itthon is tudna. Szerintem pont az a réteg megy
el, akire itthon is szükség lenne. A program
szerintem kevés ahhoz képest, amilyen számban külföldre mennek a fiatalok, másrészt
rettenetesen költséges. Megelőzni kéne a
problémát, nem újragenerálni. Valószínűleg
az a pár ember, aki részt vesz a programban,
magától is visszajönne.

Tőkéné László Ágnes: A lányom Budapesten
dolgozott egy cégnél, amikor lehetősége nyílt,
hogy a vállalkozás egy másik telephelyén dolgozzon külföldön. Visszajönne-e? Nem hiszem.
Aki egyszer megszokja a külföldi életet, nem tud
visszaállni az itteni életre. Pedig honvágya van,
amikor teheti hazajön, de hosszú távon nem
szándékozik Magyarországon maradni. Az itteni
fizetés nem elegendő a családalapításhoz.

Benkő-Igaz Krisztina: Örömmel fogadtam a
Gyere haza, fiatal! programot. Nekem is van
az ismeretségi körömben és a családban is,
aki külföldre ment ki szerencsét próbálni. Úgy
tűnik, hogy meg is találta, de mindannyian
jobban örülnénk, ha itthon lenne biztos állása.

Rumony Attila: Jó lenne, ha az itthon maradottakat is megbecsülnék! A külföldön dolgozóknak is
az lenne a jó, ha saját szakmájukban dolgozhatnának, úgy tökéletes szakmai gyakorlat lenne.
Akkor mondhatnánk azt, hogy magasan képzett
és gyakorlott szakembereket hívunk haza. Ha
mondjuk egy fiatal két évig Londonban pincér
volt, nyilván két évig nem fejlesztette szaktudását, amiért tulajdonképpen visszahívták.

Hauki Henriett: Két fiam külföldön él, nem
akarnak hazajönni. Mesélték, hogy mások
az emberek, más a mentalitás, nincs annyi
idegeskedés, mint itthon, a fizetés jobb. A nagyobbik fiam idegenforgalmat, vendéglátást
tanult, most bármixerként dolgozik Angliában. Akkor sem jönne haza, ha a szakmájában
helyezkedhetne el. Anyanyelvi szinten beszéli
az angolt, maximálisan beilleszkedett a két év
alatt, mióta kint van. Tervezi, hogy közelebb
jön hozzánk, Németországba.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika
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Fotó: Simon Erika

Rumonyné Cseh Ilona Beáta: Én szeretném,
ha a fiatalok itthon maradnának. Nem itt
házasodnak, nem itthon adóznak, nem itt
fogyasztanak. Ez engem zavar. Úgy gondolom,
hogy aki itthon tanult, az igenis, maradjon
itt az országban. Ezzel szemben a fiatalok
álláspontját is elfogadom, valószínűleg azért
mennek el innen, mert nem érzik az anyagi
biztonságot. Az életkezdés valóban nehéz.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László
Fotó: Simon Erika

Kuti András: Vannak ismerőseim, akik Székesfehérvárról mentek külföldre. Ők is kétkezi munkások,
tulajdonképpen családi problémából menekültek
ki. Biztos vagyok benne, hogy bármit tehet az
ország, bármilyen körülményeket biztosítanak,
annyira kiábrándultak, hogy nem jönnének vissza.
Éveken keresztül próbálkoztak itthon. Mára már
vissza se járnak, vissza se szeretnének nézni.
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Fotó: Simon Erika
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Horváth Ibolya: A fiam elismert szakács, de
itthon nem becsülték meg. Ausztriából kapott
állásajánlatot, azóta kint dolgozik. Már vállalkozáson töri a fejét, amit itthon nem tudott
létrehozni. Nem akar hazajönni. A nagyobbik
fiam Írországban él, építészként nem tudta
magát érvényesíteni Magyarországon. Több
igazságtalanság és kudarc után döntött úgy,
hogy egy bőrönddel kimegy Írországba. Ott
egyre jobb állásajánlatokat kap, értékelik az
embert és a tudását.

Madarász Eszter: Amíg hazánk nem tudja
megteremteni nekünk, fiataloknak azt az
anyagi biztonságot, amiben bátran tervezhetjük
jövőnket, addig úgy gondolom, jó döntés megpróbálni szerencsénket külföldön. Ismerőseim,
barátaim nagy része már kint él, munkájukat
megbecsülik. Az egészben a megdöbbentő az,
hogy az angol minimálbérért dolgozik nagy
részük, mégis tudnak bőven félretenni. Itthon a
fiatalok nagy része is kénytelen minimálbérért
dolgozni, és a szoros gatyamadzag ellenére
sincs lehetősége számottevő pénzt megspórolni.
Nincs kilátásunk a jövőt tekintve, esélyünk sincs
önálló otthonra, stabil anyagi háttérre, a józan
gondolkodásúak pedig gondolni se mernek
ilyen lehetőségek mellett családalapításra, hisz
mibe, hova vállaljanak gyereket? Nemes dolog
hazacsalogatni pár tucat kitanult fiatalt, miközben több tízszeresük menekül ki az országból.
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Közösségi főzőtér a palotavárosi tavaknál

Gáspár Péter
A palotavárosi tavak mellett elkészült a
HOFESZ pavilonja, ahol kora ősztől előre
meghatározott időpontokban Pamminger
Ede mesterszakács szezonális ételeket főz. A
szabadban készített finomságokat jelképes
hozzájárulás fejében bárki megkóstolhatja.
Az új közösségi teret elsőként a hagyományos
nyári horgásztáborokban a gyermekek veszik
birtokba.

A pavilon még ezen a nyáron egy óriási kemencével bővül

Fotók: Simon Erika

Nyitott rendezvénytér jött létre a
palotavárosi tavaknál a HOFESZ,
Székesfehérvár önkormányzata
és a megyei önkormányzat ös�szefogásával. Az új pavilon akár
szabadtéri biológiaórák helyszíne
is lehet a gyerekek számára, de
közösségi gasztronómiai térként is
szolgálhat.
Nagy Attila, a HOFESZ elnöke
kiemelte, hogy a horgászszövetség
széles társadalmi összefogással,
a megyei önkormányzat és a
város segítségével építette meg a
pavilont: „Az iskolákkal szeretnénk
szorosabbra fűzni a kapcsolatot. A
gyerekeknek egy olyan szabadban
lévő, nyílt teret akarunk biztosítani, ahol nem kizárólag horgászattal
kapcsolatos foglalkozásokon vehetnek
részt. Például egész más hangulata

A horgásztáborban a gyerekek megismerkednek a pecázás rejtelmeivel

Szabadidő

közéleti hetilap
van egy tanórának, ha nem az osztályteremben, hanem a szabadban, a
tó mellett tartják.”
A pavilon a későbbiekben a közösségi gasztronómiai tér szerepét
is betöltené. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy kora ősztől, előre
meghatározott időpontokban
Pamminger Ede mesterszakács az
adott évszakhoz, szezonhoz illő
ínyencségeket – nemcsak halételeket – fog készíteni. A nyílt hétvégi
főzőnapokon a szabadban készült
finomságokat egy jelképes összegért bárki megkóstolhatja.
A fejlesztéseknek még nincsen
vége. A tervek szerint augusztus közepére elkészül az óriási
kemence is, amelyben akár egy
egész marhát is meg lehet sütni. A
közösségi főzőteret a későbbiekben szalonnasütőkkel is bővítik.
A szövetség célja, hogy társadalmi
értéket hozzon létre, így nemcsak
horgászok, hanem a város szabadidős tevékenységet végző polgárai
is használhatják majd a pavilont.
„A megyei önkormányzat és a
horgászszövetség tartósan együtt
kíván működni, így örülünk azoknak a kezdeményezéseknek, amik
sorra valósulnak meg Fehérváron és
megyeszerte.” – mondta el Molnár
Krisztián, a megyei közgyűlés
elnöke, aki szerint nagy szükség van azokra a fejlesztésekre,
amik a legkisebb korosztállyal is
megismertetik és megszerettetik a
természet értékeit.
Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője köszönetet
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A szabadban készült finomságokat bárki megkóstolhatja

mondott a HOFESZ-nek a palotavárosi fejlesztésért, ami a közösséget is építi, és jó programoknak biztosít helyet. A képviselő
kiemelte, hogy a tavat rekreációs
övezetté jelölte ki a város, az
ehhez kapcsolódó fejlesztések
sorra valósulnak meg. Viza Attila
szerint a közösségi térben eltöltött
idő is építi a várost, hiszen alkalmat ad arra, hogy jobban megismerjék egymást az emberek.

Tudnivalók a napközis horgásztáborról
Turnusok: Július 13.-17., Július 20.24., Augusztus 3.-7.
Érkezés: minden nap fél nyolc és nyolc
óra között, a halőrházhoz
Távozás: délután négy óra és fél öt
között, a halőrháztól
Bővebb információ: 20/597-6633,
22/506-969

Amit a palotavárosi tavakról
tudni kell

A pavilonban akár rendhagyó biológiaórát is lehet tartani

Az 1980-as években, amikor a
közeli Lenin Lakótelepet építették, a
szükséges földet innen termelték ki.
A keletkezett gödrök megteltek vízzel,
így jött létre a két kis tó. A tavakat eleinte egy vállalkozás működtette, majd
2000-től a Horgászegyesületek Fejér
Megyei Szövetsége kezeli a várostól
bérelt területet. A tavak partvonalának
hossza kb. ezer méter. Átlagosan 2,5
méter mély a víz, de néhol a 6 méteres
mélységet is eléri!
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Argentin hekk hódít a Velencei-tó partján
Novák Rita

Tavi halvacsorához vendégszerető horgász
barátokra van szükség, akik ha szerencsénk
van, elénk is tálalják a sült vagy éppen főtt
finomságokat.

Csak a horgászok és azok hozzátartozói esznek Velencei-tavi halat
a tóparton, az éttermekben és a
büfékben ugyanis többnyire argentin hekket sütnek. Bár a vízben
többféle ízletes hal él, a vendéglátósok nem jutnak hozzá a friss
fogásokhoz. Hogy miért, erre a
Magyar Országos Horgász Szövetség illetékes kirendeltségétől napok
óta nem kapunk választ.
Tucatnyi horgász ült kedd délelőtt
a Velencei-tó partján a MOHOSZ
kikötőjében. Azon a napon Barna
Ferenc horgára egy két és fél kilós
ponty akadt. A férfi tizenöt éve
pecázik a Velencei-tónál, és mint
mondta, ennél finomabb halat még
sosem evett. A horgász gyakorlatilag mindenevő, hiszen az itteni
kárászt, a keszeget, a pontyot,
a harcsát és a süllőt is szívesen
fogyasztja.

A legtöbb tóparti vendéglátóhelyen hekket sütnek , elvétve azonban halgazdaságból származó pikkelyes is kapható

a horgász szövetségtől szerettük
volna megtudni. A szervezet több
képviselőjét sikerült ugyan elérni,
válaszokat azonban napok óta
nem kaptunk.

Képek: Megyeri Zoltán

halászat, és nem működik halgazdaság sem.
Hogy mi kellene ahhoz, hogy a
vízparti büfék és éttermek étlapján szerepelhessen helyi hal, azt

Barna Ferenc szerint a Velencei-tavi halnál nincs ízletesebb

Egy másik férfi most először horgászik a Velencei-tavon. Amíg ott
voltunk, nem fogott semmit. Két
gyermeke büszkélkedhetett csak
kapással, ők egy-egy kis snecit
emeltek ki a vízből. A fogásból
valószínűleg nem lesz halvacsora,
maximum egy halsütödében. Tóth
Gábor Baracskán él és egyszer
vacsorázott Velencei-tavi pontyot,
azt is a szomszédjától kapta.
Az egyik agárdi strand éttermében
csak argentin hekket sütnek. Németh Balázs, az üzlet tulajdonosa
lapunknak azt mondta, erre van

a legnagyobb igény. Hozzátette,
hogy lenne érdeklődő a Velencei-tavi halra, de azokhoz legális
úton nem jut hozzá. Egy másik
halsütőben keszeg és pisztráng is
szerepel az étlapon, és a halászlé is
pontyból készül. A halak azonban
nem a tóból, hanem egy gazdaságból származnak. Sebestyén
Sándor tulajdonos is azt mondja,
lenne kereslet a helyi halra, és
ahogy fogalmazott, a horgászok
is jönnek-mennek a környéken,
de a beszerzésre nincs mód. A
Velencei-tavon évtizedek óta nincs

Tóth Gábor kapás híján szívesen ebédelne Velencei-tavi halat egy tóparti étteremben

Munkaerőhiány a tóparton
A forgalom és az idő miatt nem panaszkodnak idén a Velencei-tavi parti büfék és éttermek tulajdonosai. A probléma a szakképzett munkaerővel van: kevés jó munkatársat találnak maguknak. A vendéglátósok állandó csapattal dolgoznak minden évben,
de mint mondják, ha valaki elmegy, nagy bajba kerülnek, nincs ugyanis utánpótlás.
A legnagyobb gond szerintük az, hogy sokan nem gondolják, milyen nehéz szakma a
vendéglátás. Az, hogy a munka nem egész évre szól, jelentősen csökkenti az állásra
jelentkezők számát. A szakácsok hiányoznak a legjobban a tóparti büfékből és
éttermekből, de jó teherbírású pultost és konyhai kisegítőt is nehezen lehet találni.
A vendéglátósok szerint a munkatársak megtalálása az elmúlt években sem volt
egyszerű, de idén még rosszabb a helyzet.

közéleti hetilap

Séllei Erzsébet
A Zichy ligettől a Megyeházáig tartó belvárosi
sétámon a városunkban élő Szontagh Pál kísér
el. Története három hajdani arisztokrata család
gyökereihez nyúlik vissza, akik jelentős szerepet játszottak nemzetünk és városunk életében.
A történelem nem lehet poros, ha két lábon jár.
Szontagh Pál vérében, jellemében, tartásában a
még nem túl távoli felmenők vonásai különös,
nemes ötvözetként elegyültek szétválaszthatatlanul.

Emlékszünk még Mikszáth Kálmán
Szontagh Pál kutyái című írására?
Négy elárvult, gazdátlan ebről szól,
melyek a régi jó táblabíró, főrendi
házi tag, Szontagh Pál halála után a
horpácsi kúriából világgá mentek.
A birtokot Horpács örököse Mikszáth Kálmánnak értékesítette. A
mozgásra a kutyák visszatértek. Az
új földesúr és Szontagh Pál kutyái
egymás szolgálatába szegődtek.
Mély érzelmi húrokat penget az
írás a hűségről, az otthonról, a
barátságról és a felelősségvállalásról. Szontagh Pál ifjan Nógrád
vármegye nemesi ellenzékének
egyik vezetője, az elbukott szabadságharc után pedig Bem József
bécsi menekülésének segítője.
Különleges társasággal vette magát
körül. Jókai képviselőtársa a parlamentben, Tisza Kálmán és Madách
Imre bensőséges barátja. Madách
először Szontagh Pálnak adta át a
Tragédia kéziratát, őszinte, hozzáértő véleményét kérve. Városunk
Szontagh Pálja ennek a markáns,
tiszta jellemű, művelt hazafinak
kései rokona. Másnak elég is lenne
ennyi a dicsőségből. Történetünk
azonban csak most kezdődik.
Amikor a nógrádi Szontagh Pál
1904-ben lehunyta a szemét, Zichy
Erzsébet, a sárszentmihályi gróf
Zichy Jenő leánykája – az ország
első asszonyának, Ferenc József
császár unokájának, Auguszta
főhercegnőnek társalkodónője – a
budai várban beleszerelmesedett
egy ügyvédbe, a várbeli pénzügyminisztérium ifjú osztályvezetőjébe,
Szontagh Jenőbe. A készülő frigyet
Zichy Jenő megpróbálta megakadályozni. Szontagh Jenő családjának
tekintélyéhez és tisztességéhez
ugyan kétség nem fért, de vagyonban híján volt a vőlegény. Ekkorra
már más szelek fújtak a szerelemben. Amióta Sissi királynénk
imádott Mária Valériája szerelemből házasodhatott, a nemes hölgyek
ragaszkodtak ehhez a jogukhoz.
Zichy Erzsébet akarata előtt is
meghajolt az apa, és 1905-ben a ma
is álló sárszentmihályi kápolnában
Szontagh Jenő nőül vehette a szép
Erzsébetet. A Szontagh család
ma is őrzi vitrinében az Auguszta
főherceg asszonytól kapott gyönyörű porcelán nászajándékot. Az
örömapa még nem adta fel. Újabb
kísérletet tett a frigy szétszakítására: áthelyeztette Szarajevóba az
ifjú férjet, hogy a távolság jobb
belátásra bírja leányát. Zichy Jenő
azonban egy év múlva, 1906-ban
elhunyt. Szontagh Jenő pedig
visszatért a budai várba, munkahelyére, és a boldog frigyből megszü-

Történelem

Eleven történelem
letett Szontagh Antal, Szontagh Pál
édesapja, akinek ily módon Zichy
Jenő az egyik dédszülője.
Zichy Jenő a 19. század jeles iparpolitikusa, az „ipargróf”, városunk
díszpolgára. Méltán. Vége-hossza
nincs érdemeinek, melyeket a haza
és városunk javára tett. A kaukázusi magyarság – és saját családja
– eredetének kutatása érdekében
expedíciók szervezésére áldozta
vagyona jelentős részét. Ázsiai
útjának egyik titkos terve az volt,
hogy Pekingben megtalálja a Batu
kán által 1241-ben elrabolt magyar
iratokat. Az általa vezetett három
expedícióról, élményeiről könyvet
szerkesztett, és egy magánmúzeumra való anyagot állított össze,
amit a magyar államra hagyott.
Főszervezője az újdonságnak
számító 1879-es székesfehérvári
Országos Kiállításnak és Vásárnak,
melynek célja a hazai ipar és mezőgazdaság bemutatása. Munkája
nyomán indult meg 86 településen
a hazai iparoktatás. Az Országos
Iparegylet elnöke, a Vörösmarty
Színház alapítója, a Vörösmarty-kör elnöke, a Vörösmarty-szobor felállítója. Három cikluson
keresztül országgyűlési képviselő,
mellette a Magyar Tudományos
Akadémia tagja. És nem utolsó sorban megvásárolta és városunknak
adományozta azt a zenepavilont,
ami ma a Zichy ligetben látható. Ez
a kiváló férfiú öt leány (Hermina,
Berta, Paulina, Erzsébet és Gabriella) és egy fiú (Rafael) édesapja.
Amennyire adakozó volt azonban a
világ felé, annyira fukar és kegyetlen leányaival szemben. Utolsó
döntéseként a lányokat kisemmizte,
vagyonát az államra és egyetlen
fiára, Zichy Rafaelre hagyta. (Kis
történelmi pletyka: Rafael felesége
az a Pallavicini Edina őrgrófnő, aki
báró Tormay Cecil írónővel csalta a
férjét. Maga is megpróbálkozott az
„irodalommal”, Mussolini beszédeit fordította magyarra.) Az apja
végrendeletét a kardos Erzsébet
bíróságon sikerrel megtámadta. Az
ítélet a hagyatékból a Magyar Király
Szálló épületét, mint a Zichy család
egyik városi kastélyát Erzsébetnek
juttatta. A kastély bevételt teremtő
birtok nélkül nem volt fenntartható,
ezért 1912-ben Erzsébet az ingatlant
146.000 koronáért értékesítette, és
a vételárból a később szlovákká lett
Bartfűn vásárolt magának kastélyt
és birtokot. Trianon után tovább
kellett adnia, hogy az újonnan
meghúzott határon belül, a csonka
Magyarország területén élhessen.
Mosonmagyaróvár közelében,
Hegyeshalmon telepedett le családjával. Házastársa, az időközben
kórházszervezőként jeleskedő
Szontagh Jenő pedig Mosonmagyaróvár főispánja lett. Amikor pedig
eljött az idő, hogy Erzsébet hagyatékán gyermekei osztozkodjanak,
Szontagh Pál édesapja Enyingen
talált magának új otthont és gazdálkodásra alkalmas birtokot
A Zichy család krónikájához
tartozik egy tragikus emlék, mely
a Magyar Király Szálló épületéhez,
mint hajdan volt Zichy-kastélyhoz

is kötődik. Az 1848-as forradalom
és szabadságharc idején Fejér vármegye főispánja gróf Zichy Ödön,
vagy inkább helyesen Eugén volt,
aki ebben az épületben rendezkedett be. Amikor nem tartózkodott
a belvárosban, a várostól két óra
járásnyira, Kálozon gazdálkodott
vidéki birtokán. Napjai a megyeháza, a városi Zichy-palota és a kálozi
Zichy-palota és birtok között teltek.
Az udvarhű Zichy grófot Görgey
egyetlen nap leforgása alatt hazaárulónak kiáltotta ki, és Lórévnél
kivégeztette. Az ügy hatalmas port
kavart. Az a vád eredményezte
Görgey bosszúra szomjazó halálos
ítéletét, hogy a gróf segítette városunkba bejutni Jellasics csapatát,
majd végig együtt múlatta a bánnal
az időt, amíg csapatai el nem távoztak. Bűne volt még, hogy Jellasicstól menlevelet kért és kapott saját
vagyonának sérthetetlenségét biztosítva, továbbá ellenséges proklamációt fogadott el, tett a táskájába,
és gyanús iratokkal együtt tartotta
a hintójában, állítólag azért, hogy
Jellasics és a tartalék csapatot
vezető Roth tábornok között az
összeköttetést biztosítsa. A vádnak
volt némi alapja.
Székesfehérvár hazafias polgárai
a forradalom izzásában éltek, nem
bocsátották meg Zichy főispánnak,
hogy Jellasiccsal szövetkezett.
Valószínűleg feljelenthették, mert
a városból kifelé vezető úton már
várta őt a Hunyadi szabadcsapat
előőrse. A hintóját átvizsgálva a
kompromittáló iratokat megtalálták
nála, elfogták, és mint ellenséggel
szövetkező árulót a hóhér kezére
adták. Ki volt a Hunyadi szabadcsapat előőrsének ezredese? A
Zichy-birtok Szalai nevű, nemrég
elcsapott tiszttartója. Amikor a
foglyot Sárosdon keresztül Adony
felé szállították, Zichy gróf könyörögve kért segítséget Sárosd urától,
gróf Eszterházy Lászlótól. Ő ahhoz
a nyolcfős nemesi csoporthoz tartozott, akik a radikális változásokban
hittek, ezért a segítséget kereken
megtagadta.
Az Eugén Jenőt jelent, a nyilvántartások azonban Edmundként,
azaz Ödönként jelölik. Zichy Ödön
Eugén testvéröccse volt. Eugén
Lórévnél 1848-ban meghalt, Ödön
viszont hosszú életet élt, 1894-ben
halt meg. A lórévi kivégzés helyének közelében a család emlékkápolnát emeltetett. Homlokzatán
megtalálható volt a gróf neve is, a
következő alakban: Eugénio, e Comitibus Zichy. Az Eugén-Edmund,
Jenő-Ödön nevek felcserélése adta
Jókainak az ötletet a Kőszívű ember
fiai c. regényéhez. A Magyar Király
Szálló és a Zichy család történetéhez pedig hozzátartozik Zichy gróf
tragédiája.
A Magyar Király Szálló épületétől a
Szent István tér felé sétálva álljunk
meg egy percre a Kossuth utcára
nyíló másik Zichy-palota díszes
nagykapuja előtt is! Ezt a palotát
a család a városháza bővítéséhez
adta el a város részére. A szép,
kovácsoltvas erkély melletti emeleti
ablak Zichy Erzsébet hajdani szo-
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báját jelzi. Szontagh Pál nagyszülőjére, Zichy Erzsébetre emlékezik itt,
aki gyermek- és ifjúkorát e házban
töltötte.
A séta a megyeházánál ér véget,
ahol 1895-ben megszületett báró Fiáth Miklós főispán Mária Georgina
nevű leánykája, Szontagh Pál anyai
nagyszülője. Az ő gyermeke Fiáth
Mária, Szontagh Pál édesanyja.
Fiáth Mária, báró Fiáth Miklós
főispán unokája és Szontagh Antal,
gróf Zichy Jenő unokája 1941ben házasságra léptek. Ebből a
házasságból született meg 1943ban Szontagh Pál, történetünk
főszereplője. Ily módon anyai ágon
Szontagh Pál dédnagyapja báró
Fiáth Miklós, Fejér vármegye néhai
főispánja.
Fiáth Miklós életének, munkásságának feldolgozása még nem teljes.
Tanulmányútjainak egyik legnagyobb eredménye a magyar mezőgazdasági statisztika alapjainak
lerakása. Komoly várományosa volt
a földművelésügyi miniszteri tárcának. 1891-től közigazgatási talentumával Fejér vármegye főispánjává
választották. A korabeli híradások
szerint Fejér vármegye közigazgatása Fiáth kormányzása alatt
mintaszerűvé vált, a népesség helyzete pedig – noha temérdek elemi
csapás sújtotta – lényegesen javult.
Emberségéhez nem fért kétség. Ha
kellett, a gátakon segített éjjel-nappal, az árvíz sújtotta szegényeket
pedig saját vagyonából is segítette.
Kezdeményezése nyomán indult
meg a Duna szabályozása Ercsinél,
Adonyban. Idealista volt, mondják.
És talán nem mérte fel kellően annak következményeit, hogy a bodajki választókörzetben országgyűlési
képviselővé választották, ezért az
összeférhetetlenségi törvény miatt
főispáni székétől öt év után megválni kényszerült, és ezzel egy időben
megszűnt az élethossziglani főrendi
házi tagsága is. Ipari vállalkozással
próbálta pótolni kiesett jövedelmét.
Kedvezőtlenné vált anyagi helyzete
miatt egy szokatlan és merész elhatározással áttelepült New Yorkba,
hogy átvegye sógora kereskedelmi
irodáinak irányítását. A gyökereit
azonban nem tudta kitépni. Rövid
időn belül, 1901-ben szívszélhűdés
következtében elhunyt. Éppen az a
Zichy Jenő örökíttette meg emlékét, aki akkor még nem sejtette,
hogy néhány év múlva rokonságba
lépnek a szerelmes unokák döntése
alapján.
Az élet kiszámíthatatlan fintora,
hogy a sétámon elkísérő Szontagh
Pál, Fiáth Miklós főispán és Zichy
Jenő dédunokája agrármérnökként
abban a Sárszentmihályi Állami
Gazdaságban dolgozta végig az
életét, mely a korábban a Fiáth
család tulajdonában álló Abán és
az ahhoz tartozó Kajtorpusztán (ma
Bodajaktor, hajdan Fiáthkajtor) is
gazdálkodott. Az Állami Gazdaság
központja a Zichy család hajdani
sárszentmihályi kastélya volt, melynek a parkjában álló „régi” kastélyban ülték lakodalmukat Szontagh
Pál nagyszülei, Zichy Erzsébet és
Szontagh Jenő.
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Sport

Rögbi helyett is rögbi

iskolában kihozták belőlem, hogy szeressem, a
többit nem éreztem annyira magaménak.
Tanultál tovább?
Nem, a gimnázium után Budapestre költöztem,
ott próbáltam szerencsét. De nem igazán jött
be ott az élet, így hazajöttem. Itthon dolgoztam ezt is, azt is, most pedig már egy ideje egy
fogászaton vagyok asszisztens. De ha minden
jól megy, akkor ősztől tanulok majd valamit, de
maradjon egyelőre titok ez is, hogy mit.
Mire vagy a legbüszkébb a rögbiben?
Talán arra, hogy külföldi tornákon többször is
megválasztottak a mérkőzés legjobbjának.
Ha nem rögbiznél, mit csinálnál?
Rögbiznék! Ez nem is kérdés!
Nemrég jöttetek haza a válogatottal az A csoportos
Európa-bajnokságról. Kilencedikek lettetek. Men�nyire vagy elégedett?
Ez volt az első Eb, ahol nem kezdőjátékosként
szerepeltem, a térdsérülésem után még így
láttuk jobbnak. Az első meccseken csak be-beszálltam a második félidőkre valamennyit,
és nagyon jó volt, hogy hosszú idő után most
nem fájt a lábam azután sem, hogy lejöttem a
pályáról. Így a folytatásban már tudtam, hogy
ugyanazt meg tudom csinálni, mint korábban.
Ez sok erőt adott. Az eredményről meg csak
annyit, hogy szerintem megfelelően helytálltunk amatőrként egy félprofi, profi mezőnyben.
Meddig akarsz rögbizni? Egyáltalán meddig lehet
ezt a nagyon kemény sportágat csinálni?
Ötven, hatvan éves korig biztos lehet, nem?
Addig szeretném csinálni, amíg lehet, amíg
bírom!

Kaiser Tamás

Fotók: Kiss László

Véget ért a rögbiszezon. A Fehérvár Rugby Club lányai
megnyerték a magyar bajnokságot, többen közülük ott voltak
az A csoportos Európa-bajnokságon is. Mindkettőnek részese
volt Pap Helga. Az FRC és a válogatott irányítójáról Kiss László
kollégánk műtermében készült néhány fotó, ennek apropóján
mesélt Helga az életéről, amiben természetesen központi
szerep jut a rögbinek.

Tetszettek a képek? Voltál már korábban ilyen
jellegű fotózáson?
Volt egy-két kép, ami nagyon tetszett! Többször
hívtak már ilyen fotózásra, de eddig még egyet
sem vállaltam el. Most is az elején egy kicsit
szégyenlős voltam, de úgy érzem, a végére
belejöttem.
Ezek szerint itt ül velem szemben egy dekoratív,
ámde szégyenlős hölgy…
Ha sokan vagyunk, szeretek a középpontban
lenni, de ez más! Itt egyedül kellett kiállnom…
Már az óvodában is te voltál mindig középpontban?
Nem, akkor azért még nem. Hatodikos koromban kezdtem ilyenné válni. Addig amolyan elnyomott kislány voltam. Akkor már rögbiztem,
talán ettől jött elő belőlem az „igazi Helga”.
Milyen az igazi Helga?
Vad, erőszakos, szép és csodálatos!
És magabiztos…
Így van, az önbizalmammal nincs gond!
Hogy viseli ezt a környezeted?
Elég jól. A barátaim szeretnek a társaságomban
lenni, elég szórakoztató vagyok, azt hiszem.
Még sosem akadtál össze másik dudással?
Volt már rá példa, de hát mindig az erősebb
győz!
Te szoktál győzni?
Igen!
Menjünk egy kicsit vissza az időben! Tornával
kezdtél – hogy jött ebből a rögbi?
A Sziget utcai általános iskolába jártam, ott
ismerkedtem meg a tornával. De küldtek minket sokfelé, voltam kézilabda-, kosárlabda- és
tollaslabdaversenyeken is. De ezek közül mégis
a torna volt a kedvencem, a legjobb eredményem a megyei második helyezés volt. A rögbi
pedig úgy jött, ahogy szerintem másoknak is:
Gyolcsos Ferenc eljött az iskolába toborozni,
és megtetszett a játék. Igaz, ekkor már nem
volt ismeretlen számomra a sportág, hiszen
nővérem, Eszter már egy ideje a Köfémre járt
rögbizni. Lementem az első edzésre, földbe
döngöltem a srácokat, amit nagyon élveztem,
és maradtam.
Ez kinek tetszett jobban, a srácoknak vagy neked?
Hát, nem tudom… Utólag mesélték, hogy volt
egy srác, akit lenyomtam, és állítólag emiatt
nem jött többet edzésre. Én erre nem nagyon
emlékszem, csak halovány képeim vannak
arról, hogy jó néhány srácot erősen megfogtam,
ők meg nagyon meglepődtek ezen.
A család mit szólt, hogy a rögbi mellett kötöttél ki?
Mégsem egy kifejezetten nőies sportág a tiétek!
Édesanyámmal élek, Eszter pedig már korábban megadta neki a kezdő löketet. Sportos
család vagyunk, szóval teljesen mindegy volt,
mit csinálunk, anyu örült, hogy sportolunk.
A testvérem amúgy is kicsit fiúsabb volt az
átlagnál, mindig focizott, most is. Rólam pedig
tudta anyu, hogy milyen vagyok valójában, így
tényleg nem féltett.
A környezetedben mit szólnak az emberek ahhoz,
hogy rögbizel?
Először nem hiszik el, de egy idő után kénytelenek, főleg amikor elkezdem mesélni a
sztorikat. Azért az elején mindig előkerül,
hogy egy ilyen törékeny lány hogy rögbizhet?
Aztán persze kiderül, hogy én vagyok a pályán
az egyik legdurvább játékos, sokszor állítottak
már ki ezért. Volt olyan – persze nem szándékosan – amikor az ellenfelemet úgy lefejeltem,
hogy szétrepedt az orra… Szóval nem vagyok
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Pap Helga a válogatottban elért sikereire a legbüszkébb

én olyan törékeny, mint amilyennek látszom.
A pályán kemény vagy ezek szerint. A magánéletben is?
Nem így intézem a dolgaimat, de törekszem
arra, hogy amit szeretnék, azt el is érjem.
Mindig ilyen céltudatos voltál?
Nem, de egyre inkább az vagyok. Most már
tudom, hogy mit akarok!
És mit akarsz?
Erről nem szeretnék beszélni, ez legyen meglepetés! Annyit elárulhatok, hogy szeretném
kipróbálni magam külföldön. Jó lenne egy
kicsit világot látni, megismerni más kultúrákat,
nyelveket tanulni.
Hogy viselted az első rúgásokat, ütéseket, azt, amikor kék-zöld foltokkal mentél haza?
Kislánykoromból nincs emlékem, hogy lett
volna bármilyen súlyosabb sérülésem. Ezek
később kezdődtek, de igazából sosem zavart.
Amikor például a bordám repedt el, akkor sem
érdekelt, mert bár lilult, én visszamentem a
pályára.
Amikor tizenkét évesen a Köfémre kerültél, már
akkor is neked volt a legnagyobb szád?
Nem! Irányító vagyok, és egy irányítónak nagyon sokat kell beszélnie. Tizenöt éves koromig
folyamatosan szidtak a többiek, hogy sosem
beszélek. Mostanra ez megfordult…
Mi változott?
Bátrabb lettem, és tudom, hogy miben vagyok
jó. Elhittem, hogy jó vagyok a rögbiben, és
ennek köszönhetően tudom irányítani a csapatot.
Milyen tanuló voltál?
Nem szerettem az iskolát, egyedül – nem véletlenül – a testnevelést élveztem igazán. Nem
is voltam jó tanuló. A történelemórákat azért
szerettem. A környezetismeretet az általános

Jól áll a kezében a labda
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Gyulai Memorial: újra sztárparádé Fehérváron!
Christian Taylor, a vb-harmadik mexikói Luis Alberto Rivera
Morales, a fedett vb-n aranyérmes ausztrál Fabrice Lapierre, a
jamaicai Damar Forbes és a lengyel
Tomasz Jaszczuk indulása. Ott lesz
a mezőnyben a hosszú sérülés után
visszatérő olasz Andre Howe is,
valamint a dél-afrikai fedett pályás
világbajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Godfrey Khotso
Mokoena is.

Németh Zoltán
A tavalyi évhez hasonlóan idén is számtalan
olimpiai és világbajnok atléta érkezik Székesfehérvárra a július 7-én rendezendő Gyulai
István Memorialra. A sztárparádé minden
számban garantált. Összeállításunkban a legizgalmasabbnak ígérkező versenyek résztvevőit
mutatjuk be.

Férfi 100 méter
Az egész verseny egyik legnagyobb
sztárját itt láthatják majd az érdeklődők Justin Gattlin személyében.
Justin olyan, mint a jó bor: minél
idősebb, annál jobb. Bár az olimpiai
aranyérmet Athénban 22 évesen
(100 m), világbajnoki aranyait (100
és 200 m) pedig egy évre rá Helsinkiben 23 évesen gyűjtötte be, idén,
azaz 33 évesen futotta meg 9.74
másodperces egyéni csúcsát, ami
minden idők kilencedik legjobb
eredménye a klasszikus sprinttávon. Csak négyen tudták valaha
ennél gyorsabban teljesíteni a 100
métert. Gatlin a rövidtávfutó számokban ritka veretlenségi sorozatot
produkál: a legutóbbi 22 versenyét
megnyerte. Utoljára 2013 szeptemberben kapott ki. Ilyen sorozattal
még Usain Bolt sem büszkélkedhet. Váltóban a bahamai vb-n már
sikerült legyőznie Usain Boltot.
Kettejük igazi összecsapására leghamarabb augusztusban, a pekingi
világbajnokságon kerülhet sor.

Férfi 110 méter gát

Pars Krisztián eddig valamennyi Gyulai
Memorialon a dobogó tetejére állhatott. Idén
is a lengyelek világbajnoka, Fajdek ígérkezik
a legnagyobb ellenfélnek.

orosz Szergej Subenkov is. Aleec
Harris az idei fedett pályás amerikai bajnokság megnyerésével jelezte, hogy jó formában van, 13.16-tal
övé az idei ötödik legjobb idő.
A jamaicai Omar McLeod pedig
ebben az évben állította fel 13.21
mp-es egyéni csúcsát, és megnyerte
az amerikai egyetemi bajnokságot
(NCAA).

Egy igazi világsztár fogadta el a
szervezők meghívását: a kétszeres
olimpiai és hatszoros világbajnok
LaShawn Merritt az egyetlen sprinter Michael Johnsonon kívül, aki
200-on 20 másodpercen és 400-on
44 másodpercen belül futott. Az
amerikai sztáratléta 2007 óta minden vb-n nyert aranyérmet – vagy
400-on vagy a 4x400-as váltóval – és
43.74 másodperces egyéni csúcsánál csak négyen tudtak jobbat a
világon. A szervezők bejelentése
szerint azonban nem mehet majd
biztosra a Gyulai István Memori-

A 110 gátasok mezőnyében Baji Balázs roppant erős riválisokkal találkozik, a világbajnok és
olimpiai ezüstérmes amerikai Richardson a szám legnagyobb esélyese

mögött. A 2013-ben ugyancsak
győztes sprinter idén is visszatér a
Gyulai István Memorialra. Ezúttal
azonban nehéz lesz megvédenie
címét, mert rajthoz áll az olimpiai
hatodik, a világ idei legjobb 60
gátas idejével (7.45 mp) rendelkező
kubai Orlando Ortega és a kétszeres Európa-bajnok, vb-bronzérmes

Pars Krisztián címvédőként lép
dobókörbe. Minden idők legeredményesebb magyar atlétája eddig
mind a négy Gyulai István Memorialon győzött, tavaly 82,49-es
egyéni csúcsot dobott Fehérváron.
Ez a versenyrekord. Az olimpiai és
kétszeres Európa-bajnok szombathelyi versenyző ezúttal a legjobbak
ellen mérheti fel, hol tart a világ-

Női 100 méter gát
A kétszeres fedett pályás világbajnok amerikai Lolo Jones indulása
nemcsak eredményei, hanem
megjelenése miatt is vonzó lehet.
Honfitársai közül a vb-ötödik Queen Harrison már kétszer nyert a
Gyulai István Memorialon, Sharika
Nelvis pedig a szám új csillagának számít, aki idén futotta 12.52
másodperces egyéni rekordját.
A panamai Yvette Lewis szintén
törzsvendég a versenyen, 2011-ben
győzött, 2013-ban harmadik volt.

Női 400 méter gát
A női 400 m gát indulói listája
ugyancsak nem nélkülözi a jelenlegi legjobbakat. A sort a Gyulai
István Memorial 2013-as győztese,

Férfi 400 méter

Fotók: Simon Erika

Baji Balázs rendkívül erős riválisok
ellen mérheti fel, hol tart a felkészülésben. Közülük már korábban ismertté vált a világbajnok
és olimpiai ezüstérmes amerikai
Jason Richardson részvétele. A
magyar csúcstartó (13.29 mp), akit
a tavalyi Európa-bajnokságon csak
két ezredmásodperc választott el
az éremtől, az egy évvel ezelőtti
fehérvári versenyen másodikként
ért célba a jamaicai Andrew Riley

Férfi kalapácsvetés

pedig nála is jobb, 10.77 másodperces egyéni csúccsal büszkélkedhet.

alon, mert olyan 400-as mezőny
van kialakulóban, amelyben szinte
nem lesz induló 45 másodpercnél
gyengébb egyéni rekorddal.

Férfi távolugrás
Már ismert a hármasugrásban
olimpiai és világbajnok amerikai

A távolugrásban is sikeres Tianna Bartoletta (jobbra) szépségét és gyorsaságát már tavaly is
megcsodálhattuk. Az amerikai sprinter Veronica Campbell-Brown legyőzésére készül Fehérváron.

bajnoki felkészülésben. Legnagyobb ellenfele újra a világbajnok
lengyel Pawel Fajdek lesz, aki 82,76
méterrel vezeti a világranglistát.
Pars Krisztiánt az elmúlt hetekben
sérülés akadályozta, idei legjobbja
79,24 méter. Kettejük párharcából
a két évvel ezelőtti moszkvai vb-n
Fajdek, a 2012-es olimpián és a
tavalyi Európa-bajnokságon Pars
került ki győztesen. Fajdeket és
Parsot is beleértve a világranglista
első hét helyezettjéből hatan vis�szaigazolták részvételüket. Indul
az idén már 79,36-ot dobó tadzsik
Dilshod Nazarov, a vb-bronzérmes
cseh Lukáš Melich, az Eb-harmadik orosz Szergej Litvinov, az
állandó Eb- és vb-döntős fehérorosz Pavel Krivickij és a szlovák
Marcel Lomnický, valamint a
veterán lengyel Szymon Ziółkowski, Sydney olimpiai és Edmonton
világbajnoka.

Női 100 méter
A sprintkirálynő Veronica Campbell-Brown neves ellenfelekkel
csatázik. Az amerikai Tianna
Bartoletta távolugrásban szerzett
világbajnoki címet, a 4x100-as
váltóval viszont olimpiai aranyérmet nyert, sőt világcsúcstartó is! Az
Európa-bajnok bolgár Ivet Lalova

a világbajnoki ezüstérmes amerikai Dalilah Muhammad (53.83
mp) vezeti. De nála is jobb egyéni
csúccsal büszkélkedhet honfitársa,
Georganne Moline (53.72 mp). Az
olimpiai ötödik gátas az All-Athletics.com világranglista harmadik
helyén áll. A nigériai származású bahreini Kemi Adekoya friss
Ázsia-bajnokként érkezik, az ukrán
Hanna Titimec pedig a tavalyi Európa-bajnokság ezüstérmeseként. Az
amerikai Cassandra Tate 2014-ben
a 4x400-as váltóval szerzett fedett
pályán világbajnoki címet.

Női súlylökés
A magyar női atlétika új csillagának, a tavalyi szabadtéri Európa-bajnokságon bronzérmes és az
idei fedett Eb-n győztes Márton
Anitának olyan rangos mezőnyben
kell dobókörbe lépnie, amelyben
két 20 méter feletti eredménnyel
rendelkező súlylökő is ott lesz. A
fehérorosz Natalja Mihnevics legjobbja 20,70 méter, éremgyűjteményében pedig olimpiai ezüst, fedett
pályás világbajnoki arany valamint
Európa-bajnoki arany is található.
Az amerikai Michelle Carter (20,24
m) olimpiai ötödik és világbajnoki
negyedik, de fedett pályán már
szerzett vb-érmet, egy bronzot.
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A világbajnokság sem lett Demeter versenye
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Németh Zoltán

Somos Zoltán

Kártyátlanított szezonrajt

Pedig nem kezdett rosszul a
fehérvári öttusázó: az úszás után
a páston eleinte inkább adta, mint
kapta a tusokat, ám idővel megfordult a helyzet, és a tartós hullámvölgyből nem tudott kikeveredni.
A kombinált szám előtt tizenötödik
volt. Nagyot kellett volna futnia,
ám az utolsó sorozatban a lövészete is teljesen szétesett. Így nem
maradt esély, nélküle rendezik meg
a döntőt.
„Fogalmam sincs, mit mondjak, kavarognak a gondolatok a fejemben – mondta
az nso.hu-nak a csalódott Demeter.
– Nem tudom, mi történt a lövészetben,
csak annyit tudok, hogy már a harmadik körben teljesen besavasodtam és
levegőt is alig kaptam. A vívásom egy
darabig jó volt, aztán nem azt csináltam, amit kellett volna. Ebben az évben
valahogy nem vagyok önmagam.”
Így pedig egyre nehezebb helyzetbe kerül az olimpiai kvótát illetően,

Fotó: pentathlon.hu

Az öttusa világbajnokság férfi selejtezőjéből
két magyar jutott a pénteki döntőbe. Sajnos
a Volán Fehérvár versenyzője, Demeter Bence
nincs közöttük: csoportjában 19. lett, és a
rendkívül népes, kilencven indulót felvonultató mezőnyből nem léphetett tovább. Marosi
Ádámnak és Kasza Róbertnek sikerült, de a
magyar csapat Demeter nélkül nem védheti
meg tavalyi világbajnoki címét.

Nem találja önmagát a Volán korábbi junior világbajnoka

hiszen két magyar riválisa rendre
jobban szerepel nála, és mindkettő
esélyes akár már a világbajnokságon kvalifikációt szerezni. Igaz,
ehhez dobogón kell végezniük.
A nőknél csütörtökön rendezik a
selejtezőket, Kovács Saroltával és
Alekszejev Tamarával is számolni
kell – legalábbis bízunk benne. A

fiatal Ormándi Rebeka, az Alba
Öttusa tehetsége ellenben már
túl van a maga versenyén: női
váltóban Szávai Liliána társaként
tizenharmadik helyen végzett.
Élete első felnőtt világversenyén
fontos tapasztalatokat szerezhetett, fő versenye a junior világbajnokság lesz.

Tokaji ment, légiósok jönnek, a menetrend kész
Kaiser Tamás

A fehérvári hokidrukkereket minden bizonnyal érzékenyen érintette,
amikor kiderült, hogy nyolc év után
távozik Tokaji Viktor. A Fehérvár
és a magyar jégkorong kétségkívül
ikonikus alakja a jövőben a MOL
Ligában, a MAC-ban játszik majd.
Szerencsére érkezőkről is jött hír:
kiderült, hogy Judd Blackwater Székesfehérváron folytatja. A 28 esztendős csatár játszott korábban az
ECHL-ben, a CHL-ben és az NHL
előszobájának számító AHL-ben is.
Brendan Connolly ajánlólevele sem
rossz, a kanadai támadó is megfordult az ECHL-ben és az AHL-ben, a
következő szezonban pedig ő is az
EBEL-ben riogatja majd az ellenfelek kapusait, szerencsére fehérvári
oldalról. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban együtt játszott
Derek Couture-ral valamint Colton
Yellow Hornnal.
Szerdán kiderült az is, hogy két és
fél év után visszatér Nagy Gergő.
A válogatott támadó az elmúlt
időszakot követően CHL-es,
ECHL-es és AHL-es tapasztalattal
a háta mögött tér haza. Lapunknak
elmondta, örül, hogy újra itthon,
barátaihoz és családjához közel

Fotó: Kiss László archív

Zajlik az élet – egyelőre még nem a jégen – a
fehérvári hokisoknál. Az elmúlt időszakban
több játékos is érkezett, hosszabbított a
Fehérvár AV 19-cel, vagy éppen távozott Székesfehérvárról. De kiderült az is, mikor játszik
felkészülési mérkőzést a csapat, és hogy kivel
kezd az EBEL-ben a Rob Pallin dirigálta gárda.

Alig több, mint két hónap múlva ismét EBEL-meccset rendeznek Székesfehérváron

játszhat, illetve hozzátette: nagy
szerepet játszott döntésében, hogy
a Volánnál fontos láncszemként
számítanak rá.
A hírek szerint a Fehérvár AV 19
augusztus 21-én 19:30-tól játssza
első felkészülési meccsét, igaz,
nem hazai pályán. A Volán a német
DEL II-ben az idén az elődöntőig
menetelő EVL Landshut otthonában lép majd pályára. A találkozó
mindenképpen jó erőfelmérő lesz
az EBEL-rajt előtt néhány héttel.
Időközben elkészült az osztrák

hokiliga sorsolása is, melyből
kiderül, hogy a Volán szeptember
11-én kezd Klagenfurtban, majd két
nappal később az Innsbruck ellen
játszik, először hazai környezetben.
Az újév első napján Ljubljanába látogat a csapat, míg az alapszakaszt
2016. január 17-én Bolzanóban zárja
a Fehérvár. Az ünnepek alatt pedig
mindhárom meccsét itthon játssza
a gárda, december 26-án a Linz,
28-án a Salzburg, míg 30-án a Bécs
érkezik az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokba.

Éééééés kezdődik! A hétvégén
útjára indul a bőrbogyó, visszatér életünkbe a tavasszal-ősszel
megszokott hétfői meccselemzés, a remek cselek és rossz
megoldások kivesézése, az épp
szívem csücske vagy anti-kedvenc játékosok egekbe magasztalása vagy földbe döngölése.
Útjára indul a hazai fociszezon,
rögtön egy jónak ígérkező
kis meccsel, egy Vidi-Fradi
Szuperkupa-döntővel. Sokan
már most legyintenek: hagyjuk
már, mit várunk, hogy újra jó
focink lesz? Van igazuk, de hát
mit csináljon az ember gyereke:
olyan a magyar foci, mint egy
a házsártos házastárs: szidja
az ember, de ha hosszabb ideig
nincs, hiányozni kezd.
Szóval Vidi-Fradi. Nem véletlenül írtam, hogy érdekesnek
ígérkezik. Persze egyáltalán
nem biztos, hogy az is lesz. A
hazaiak a BL, a vendégek az
EL selejtezőire készülnek, így
hiába fest szépen a „Szuperkupa-győztes” titulus, vélhetően
mindkét gárda a nemzetközi
sorozatok előtti értékmérőként
tekint a találkozóra. Egy biztos:
a végén lesz egy győztes, akinek
azért önbizalmilag nem jön
rosszul a siker. Arról nem is
beszélve, hogy Fehérváron diadalmas és játékban is megfelelő
belépőt vár mindenki a nyáron
kinevezett Bernard Casoni
vezetőedzőtől.
A Szuperkupa győztesének
kiléte vasárnapig talány
marad, a hazai futballszurkolók azonban már győztesnek
érezhetik magukat egy régóta
húzódó csatában. A Magyar
Labdarúgó Szövetség ugyanis
kivette a „kötelező” fiókból a
szurkolói kártya témakörét, és
áttette a „Lehetőség” dos�sziéba. A magyar foci vezető
grémiuma a klubok hatáskörébe utalta a szurkolói kártya
alkalmazásának lehetőségét,
magyarul, amelyik egyesület
akarja, továbbra is kérheti
azt a jegyvásárlások során,
aki viszont nem, az a plasztik
nélkül is beengedheti szurkolóit. Az üdvrivalgás nem is
maradt el, az MLSZ nyíltan
vereséget szenvedett a legutóbbi idényben fordulók tömegét
bojkottáló tömegekkel szemben.
Talán nem is kell mondanunk,
mekkora presztízsveszteség ez
a szövetségnek, melynek be
kellett látnia: intézkedése nem
hozta meg a várt eredményt.
Hogy azért olyan nagyon ne
örüljünk: a Szuperkupa-döntő
nem a Videoton vagy a Ferencváros által rendezett meccs, az
MLSZ a „házigazda”. Aki élőben szeretné látni, erre a meccsre még biztosan csak érvényes
kártyával válthat jegyet.
Bár ki tudja, talán ez is megváltozik vasárnapig.

közéleti hetilap

FehérVár

Sport

Éremesővel zártak a vívók

A fiúknál Háder Roland bronzérmes lett. Az újonc lányoknál Büki
Lili ezüst-, Demény Kata bronzérmes lett, míg a fiúknál Ölvedy
Csanád és Szücs Dániel a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A
serdülő lányoknál négy fehérvári is
bejutott a nyolcas döntőbe, közülük Kollár Kincső a második helyen
fejezte be a viadalt.

Németh Zoltán
Fényesen csillogó érmekkel, a klub történetének legjobb magyar bajnoki szereplésével
zárta a versenyszezont a Székesfehérvári Vívó
és Szabadidő SE. A fehérvári fiatalok remek
asszóikkal négy érmet hoztak el a korosztályos
bajnokságról, ráadásként pedig egy nemzetközi sorozat fináléjában is komoly sikerekkel
zártak.

Kimagasló szezon zárult le

Fotó: Mórocz Balázs

Az országos bajnokságon az ifjú
tehetségek a két ezüst- és két
bronzérem mellett több döntős
helyezéssel is gazdagították az
SZVSE dicsőséglistáját. Törpici
egyéniben Kiss Emma, gyermek
lány egyéniben Kollár Kincső lett
ezüstérmes, míg a Kollár Kincső,
Büki Lili, Demény Kata, Demény
Réka összetételű gyermekcsapat és
a Tóth Zsófi, Kollár Kincső, Büki
Lili, Demény Kata összeállítású
újonc csapat egyaránt a harmadik
helyen zárt.
Szintén a nyolcas döntő tagja volt
Büki Lili, aki újonc egyéniben 5.,
gyermek egyéniben pedig 7. lett.
Az SZVSE fiú csapatai is döntősök
voltak, gyermek és serdülő korcsoportban egyaránt a 6. hely jutott a
klubnak.
A szezon zárásaként Eberhartban jártak a fehérvári vívók, az
Inter-European Olimpici Grand
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Az SZVSE vívói a nemzetközi mezőnyben is kimagaslót alkottak: az eberhardti dobogó tetején a
győztes Kollár Kincső, mellette jobbra a bronzérmes Büki Lili

Prix nemzetközi párbajtőr-versenysorozat ez évi utolsó, záró állomásán. Gyermek lány korcsoportban

Kollár Kincső aranyérmet nyert, a
bronzérmet Büki Lili szerezte meg,
míg Demény Kata a 6. helyen zárt.

A kiválóan sikerült szezonzáró
versenyek feltették a koronát a fiatal
vívók szereplésére. Szabados Zsolt
vezetőedző értékelt lapunk kérésére.
„Összességében azt tudom mondani,
hogy ez az évünk eredményességben
kimagasló volt. Az elmúlt öt évben
nem szereztünk ennyi érmet és helyezést, mint ebben az esztendőben. Ez
a szakmai munkában bekövetkezett
változásoknak is köszönhető, hiszen
kettő több mint egy, illetve három
több mint kettő. Ezzel most arra
gondolok, hogy szeptemberben az
induló kiscsoporttal Mórocz György
elnök úr kezdi majd a foglalkozásokat,
mint ahogy tette már korábban is, és
Mórocz Balázzsal ránk maradnak a
régi tanítványok. Így lesz időnk tovább fejlődni, mert van még előttünk
feladat bőven.”

Kemény edzőtábor, biztató eredmények
Fizikálisan kell utolérni a hazai és nemzetközi ellenfeleket

Somos Zoltán
Két, a magyarnál magasabban jegyzett
bajnokság negyedik helyezettjét is legyőzte
a Videoton. Igaz, edzőmeccsen, de hátha ez
tényleg azt jelzi, van ok bizakodni a nemzetközi
tétmeccsek előtt.

Fotók: vidi.hu

Régen nincs abban a helyzetben a
magyar futball, hogy lebecsüljük
az értékét egy román vagy ukrán
csapat elleni győzelemnek. A Vidi az
ausztriai edzőtábor keretein belül, de
egyaránt szlovéniai pályán verte az
Astra Giurgiu és az FK Luhanszk gárdáját. Közös a két legyőzöttben, hogy
egyaránt negyedik lett hazája legutóbbi pontvadászatában, bár ennek
talán a felkészülési időszakban nincs

jelentősége. Ki tudja, hol hogyan
alakulnak a keretek – a valós képet a
Vidi erejéről is majd a Bajnokok Ligája selejtezője adja meg. De az biztos,
a románok 3-0-s és az ukránok 2-1-s
legyőzése adhat önbizalmat Bernard
Casoni játékosainak.
Annál is inkább, mert az erőnléti felkészítés közben játszottak.
Márpedig Juhász Roland, a csapat
nemzetközi szinten is tapasztalt kapitánya szerint ilyen profi alapozást
még nem nagyon élt át. Ha az Anderlechtet évekig szolgáló középső
védő ezt mondja, akkor alighanem
tényleg jó munkát végzett a Rodolphe Duvernet által vezetett erőnléti
stáb. Kell is a fizikum – ezt emelte
ki Burcsa Győző klubigazgató, aki

Aki pótolhatja Nikolicsot: Feczesin is gólerősen játszik

Kovács István mindkét győztes meccsen szépségdíjas gólt lőtt

maga is meglátogatta az edzőtáborban a csapatot: „Az előző szezonban
az egyik leggyengébb pontunk a fizikum
volt, ezért fordulhatott elő, hogy egy
jó erőben lévő riválist, a Ferencvárost
három mérkőzésből egyszer sem tudtunk legyőzni, gólt sem lőttünk ellene.
Mindenképpen olyan edző kellett, aki
fizikálisan felhozza a csapatot, ezen
kívül nyerő típusú ember. Bernard
Casoni ilyen” – mondta Burcsa, aki
úgy látja, erősödött a Vidi a nyári
szezonban.
Az biztos, hogy lesz minden posztra
két jó képességű játékos, és még
nem értek véget az erősítések.
A Győr három, korábbi bajnok
labdarúgója, Pátkai, Lang és Koltai
már piros-kék mezt visel (mégpedig
új sportszergyártóét, hiszen a klub
bejelentette, hogy visszatér a Vidi
a „pipáról” a „három csíkra”), és

elképzelhető, hogy támadó posztra
még érkezik játékos. A klubigazgató szerint továbbra sem könnyű
magasan jegyzett futballkultúrából
Magyarországra csábítani valakit, de
egyrészt Casoni renoméja, másrészt
a remélt előrelépés a Bajnokok
Ligájában javíthat a helyzeten. Mert
a Vidi célja egyértelműen túljutni a
walesi és feröeri csapat párharcának
győztesén – akkor pedig minimum
két újabb forduló már garantált.
Most úgy tűnik, Wales lehet az úti
cél két hét múlva: a The New Saints
idegenben verte 2-1-re a Tórshavnt.
Az első tétmeccs azonban vasárnap
vár a fehérváriakra, akik a Szuperkupa döntőjében a Ferencvárost
fogadják 20.15-kor. Akár ki is derülhet, fizikálisan közelebb kerültek-e
az előző szezonban mumusnak
számító zöldekhez…

FehérVár
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JúLius 12. • Vasárnap • 10.00-18.00
16.00

LeBegó´

fröccs LaBda
csúzLis Lufi
LöVöLde

óriásBuBorÉk
show és tanítás

Tudsz
a Vízen Járni?

próBáLd Meg
VízigoLyóVaL!

17.00

csicseri
és Borsó

gyerekkoncert

Mesekuckó, benne

a Vízipók–csodapók
Ha nem hozol magaddal,
eLkÉszíTJÜk együtt!

koronás park karszalagoddal
ezen a napon

BuBorÉkfúJó, Vízi piszToLy,
VízikerÉk, VíziMaLoM

ingyen BeMeHeTsz
a sTrandra!

Részvételi díj egész napra 1200 Ft/fő
Családi belépő 2200 Ft (4 fő)
Gyerekkoncert jegy (16 órától) 800 Ft/fő

Székesfehérvár, Ligetsor
www.koronaspark.hu

2015. július 2.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
• Szolgáltatási koordinátor

Városüzemeltetés
– Berényi út 15.
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

• Parkfenntartó - gondozó
• Takarító
• Biztonsági őr
munkakörbe keres munkatársat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehet!
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon!

A Fehérvár Televízió műsora 2015. július 4-től július 10-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

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Képes hírek – benne
19:20 Kéklámpások –
minden egész órakor
magazinműsor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism. 19:50 Trópusi hőség – A nagy
Ő
– am. sorozat (12)
Képes hírek – benne
20:50 Virtuózok
minden egész órakor
Székesfehérváron
a Híradó ismétlése
A Virtuózok című
Jó estét, Fehérvár! – ism.
tehetségkutató
Bajnokok városa – ismétlés
verseny döntőseinek
Fehérvári beszélgetések
székesfehérvári koncertje.
– ismétlés
23:20
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
23:40
Képes hírek
Vendégek: Németh Zoltán
és ifj. Németh Zoltán
2015. 7. 5. VASÁRNAP
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
Műsorvezető:
minden egész órakor
Leffelholcz Marietta.
a Híradó ismétlése
Vendég: Tóth Árpád
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Paletta – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos.
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Vendég: Turbók János
10:20 Fehérvári beszélgetések
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Fehérvári beszélgetések
Vendég: Siklósi Gyula
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
Műsorvezető: Németh Zoltán.
11:15 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Müller Csaba
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető:
Kincsesláda – ismétlés
Leffelholcz Marietta.
Fehérvári beszélgetések
Vendég: Tóth Árpád
– ismétlés
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
12:10 Fehérvári
Viktória. Vendég:
beszélgetések – ismétlés
Hankusz Kálmán
Műsorvezető: Németh
Napi színes – ismétlés
Zoltán. Vendég:
Honvéd7 – ismétlés
Müller Csaba
Újrakezdés – olasz
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
sorozat 21-22. rész (12)
13:00 Köztér – ismétlés
Balatoni utazás –
13:35 A Fehérvár TV
ismeretterjesztő
archívumából
filmsorozat 1. rész
14:00 Napi színes – ismétlés
A Fehérvár Televízió
14:10 Kincsesláda – ismétlés
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
Kincsesláda
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Viktória. Vendég:
Vendég: Siklósi Gyula
Hankusz Kálmán

2015. 7. 4. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 23-24. rész (12)
16:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat, 2. rész
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Altorjay András
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – Elhagyatva
– am. sorozat (12)
20:50 Tolcsvay Béla, „Az
énekmondó táltosember”
21:35 Szeretni kell
Portré a Nemzet
művésze, Kossuth-és
Balázs Béla-díjas Makk
Károly rendezőről.
22:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Szerelem egy életen
át és még azon is túl
22:30 FehérVászon – filmes magazin
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

2015. 7. 6. 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

20:50 Zorán és barátai
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
21:20 Székelyföldi verstábor
22:45 Képes hírek – benne egész
– dokumentumfilm a
órakor a Híradó ismétlése
2014-es verstáborról.
2015.
7. 10. PÉNTEK
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
2015. 7. 9. CSÜTÖRTÖK
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
2015. 7. 8. SZERDA
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Együtt – ismétlés
minden egész órakor
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
archívumából
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:40 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
minden egész órakor
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:15 A Fehérvár TV
archívumából
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
11:15 A Fehérvár TV archívumából 11:40 Képes hírek – benne
2015. 7. 7. KEDD
minden egész órakor
Tamás. Vendég:
11:40 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
Skoff Gábor
Képes hírek – benne
minden egész órakor
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:00 Együtt – ismétlés
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
17:50 Napi színes
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Viktória. Vendég:
18:00 Hírek
Képes hírek – benne
Műsorvezető: Kaiser
Szabó Diána Irma
18:05 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
Tamás. Vendég:
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
a Híradó ismétlése
Kynsburg Zoltán
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Viktória. Vendég:
Jó estét, Fehérvár! – ism. 17:00 Paletta – ismétlés
17:50 Napi színes
Hankusz Kálmán
Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
A Fehérvár TV archívumából 17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
Képes hírek – benne
18:00 Hírek
Műsorvezető: Kaiser
19:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
18:05 Fehérvári beszélgetések
Tamás. Vendég:
19:25 Köztér – közéleti magazin
a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Látrányi
Skoff Gábor
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Fehérvári beszélgetések
Viktória. Vendég:
18:30 A Fehérvár TV
magazin
– ismétlés
Szabó Diána Irma
archívumából
20:15 Hírek
Műsorvezető: Vakler Lajos. 18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Bass show 1. rész
Vendégek: Virágh Ildikó
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
Vörös Tamás jazz
Agrárinfó – ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
20:15 Hírek
zenész 55. születésnapi
Esti mérleg – ismétlés
sportmagazin
20:20 Székesfehérvár
koncertje basszusgitáros
Napi színes
20:15 Hírek
Rallye 2015
vendégekkel.
Hírek
20:20 „Ez az éjszaka más” – A
20:50 Filmválogatás a Fehérvár
21:50 Napi színes – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Múzeumok éjszakája
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Kaiser
2015 székesfehérvári
Benne: Fehérvár
22:25 Köztér – ismétlés
Tamás. Vendég:
programjainak
Rallye 1999-2002
23:00 Képes hírek
Kynsburg Zoltán
összefoglalója.

16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Altorjay András
17:00 Kéklámpások - ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Virágh Ildikó
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Videoton – Ferencváros
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

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

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

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20

A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Paletta – kulturális magazin
Hírek
Nagyasszonyok
Benne: Sárvári Józsefné
Vázsnok, Máder
Lászlóné Bodajk
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 4. 20:50 Virtuózok Székesfehérváron. A Virtuózok című tehetségkutató verseny döntőseinek székesfehérvári koncertje

