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A pörkölttől a csúcsgasztronómiáig
26. oldal

Támogatás a
versenyképességért

3. oldal

Seuso: kincs, ami van
18. oldal

Halálos kutyatámadás
19. oldal

Halmozzák az érmeket a
párbajtőrözők
30. oldal

FehérVár

2

Választókerületi programok
Öreghegy-Csala
Östör Annamária

Február 29-én, hétfőn tart fogadóórát a
képviselő a Kassai út 43. szám alatti irodájában 16 és 18 óra között.

Vasútvidék
Molnár Tamás

Február 29-én, hétfőn 16.30-kor lakossági fórumot tart Molnár Tamás, a 4. számú választókörzet
önkormányzati képviselője. A fórumon részt vesz
Cser-Palkovics András polgármester, Bozai István
városgondnok, Kovács Zsolt rendőr alezredes,
Székesfehérvár rendőrkapitánya és Nagy Zsolt, a
Közlekedési Iroda vezetője is. A program helyszíne a Németh László Általános Iskola lesz.
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Közélet

Idén is lehet pályázni növényekre
Bácskai Gergely
A lakossági és intézményi parkosítási törekvéseket már hatodik éve támogatja Fehérvár,
így idén tavasszal is meghirdette a Városgondnokság a „Virágosabb és zöldebb Székesfehérvárért” közterületi és intézményi növényültetési pályázatot. A pályázatok február 19-től
egészen április 15-ig nyújthatók be.

Tavaly összesen 468 pályázó kapott
növényt, így májusban 22198 egynyárit, továbbá 6576 tő muskátlit
ültettek ki a program keretén belül.
Az őszi kiszállítás keretében pedig
4126 konténeres cserjét, 621 fenyőt
és 10625 évelő növényt kaptak a
pályázók. Az ültetéshez és a zöldterület gondozásához 1211 zsák

Felsőváros
Földi Zoltán

Március 3-án, csütörtökön 17-től 19 óráig fogadóórát
tart a Királykút Emlékházban (Mikszáth Kálmán
utca 25. szám alatti épület emeletén található iroda).

EGYÜTT
But Sándor

Fotó: Bácskai Gergely

Az önkormányzati képviselő minden kedden 17.30 órától tart fogadóórát, legközelebb
március 1-jén, a Sütő utca 6. szám alatt.

Lakossági fórum a közbiztonságról
A március 2-án, szerdán 18 és 20 óra között megrendezendő lakossági fórumon előadást tartanak a rendőrség, a polgárőrség, a
Kríziskezelő Központ, a Közterület-felügyelet és a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete képviselői.
A fórumot megnyitja Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati
képviselő. A fórum helyszíne a Köfém Művelődési Ház kamaraterme (Székesfehérvár, Verseci utca 1.)

Kucserák Ferencné (képünkön kékben), a Mancz János utca 4/A-D társasház közös képviselője
elmondta, hogy ezek a házak ugyan negyvenévesek, de az itt élő közösségek vágynak arra,
hogy esztétikusabb legyen a környezetük

A város munkáját segítik
Taggyűlést tartott a Székesfehérvár Jövőjéért
Egyesület. Az idei első összejövetel apropóját
az idei tervek és az új lehetőségek megvitatása
adta.

Több száz millió sportra

Sashalmi Gábor regionális igazgató beszélt. Az Eximbank célja a
magyar exportszektor versenyképességének erősítése, a munkahelyteremtés és a magyar exportpiac
pozíciójának javítása. A taggyűlésen szó esett az új pályázati lehetőségekről is, melyek elsősorban a
kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatására szolgálnak.
A civilszervezet már komoly múlttal rendelkezik, sajátos eszközeivel
segíti a város céljainak megvalósítását. A Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület nevéhez kötődik
például, hogy rászoruló gyermekek
vehettek részt az augusztus 20-i
díszelőadáson a Vörösmarty Színházban, de az egyesület jóvoltából
állt helyre a városháza Dísztermének falfelirata is.

Szabó Miklós Bence
Stadionépítés, a Sóstó és a Csónakázó-tó rehabilitációja és a Modern Városok Program – ezek
lesznek az idei kiemelt fejlesztések a városban.

A már folyamatban lévő és idén
elinduló beruházások alapjait teremti meg az idei költségvetés – így
fogalmazott Mészáros Attila az idei
beruházásokkal kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatóján. A Sóstói Stadion
felújítása már zajlik, csakúgy, mint
a Sóstó és a Csónakázó-tó rehabilitációja. A nemrégiben lapunkban
is bemutatott Modern Városok
Program keretein belül is komoly
fejlesztések indulnak az idén. De a
város ebben az évben az Árpád-ház
Program alapjait is lerakja.
A kiemelt fejlesztések mellett
nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a sport támogatására is.

A saját források mellett a kormány
kilencszázmillió forinttal támogatja
a 2016 és 2020 közötti fehérvári
sportfejlesztési programot. A MÁV
Előre Takarodó úti telephelyén és
a Mezővári József Sporttelepen
is lesznek fejlesztések. A Sóstói
Stadionban már zajlik a bontás, a
meghatározó elemeket, így például
az eredményjelzőt már elbontották
– a munka ezen szakasza április végére befejeződik. A közbeszerzést
az építésre már kiírták, legkésőbb
nyár elejére lesz kivitelezője a stadion rekonstrukciójának.
Versenysportra háromszázmillió
forintot fordít az önkormányzat,
százötvenmilliót pedig az utánpótlás- és diáksportra. További kétszázhúszmillió forinttal támogatja
a közgyűlés egy több mint ezer
négyzetméteres tornaterem építését
a Széna téri iskolánál.

Fotó: Simon Erika

„A városért tenni tudó és akaró vállalkozókból és közéleti személyiségekből álló
egyesület az elmúlt évek hagyománya
szerint az idén is támogatná a rászorulókat.” – hangsúlyozta köszöntőjében
Schultz György vezetőségi tag.
A gyűlés megkezdése után a résztvevők egyhangúlag megszavazták
egy új tag felvételét, ezt követően
előadásokkal folytatódott az ös�szejövetel. Elsőként a város 2016-os
költségvetését ismertette Égi Tamás
alpolgármester, majd az Eximbank
vállalkozássegítő lehetőségeiről

Részletes pályázati
kiírás és letölthető
dokumentumok:

Fotó: Simon Erika

Szabó Petra

ötven literes virágföldet és 420 kg
fűmagot is kaptak a pályázók. Az
akció célja a kulturált, vonzó városkép kialakítása, a zöldfelületeink
növelése és a meglévő zöldfelületek
minőségi javítása, a településen
élők összefogásának ösztönzése és
a környezettudatos gondolkodás
erősítése is.
„Évről évre mindig több közösség
csatlakozik ehhez a programhoz. A
rendelkezésre álló tervezett keret
tízmillió forint. Bízom benne, hogy az
idén megint rekordot döntünk, és a
felülről nyitott keretet bővíteni kell.”
– mondta el lapunknak Cser-Palkovics András polgármester.
„A zöldterületek gondozását mintegy
kétszáz, nyáron pedig háromszáz
munkatársunk végzi a közterületeken. Nagyon nagy segítséget jelent a
közterületek szépítésében a pályázók
munkája.” – emelte ki Bozai István
városgondnok.
Spanyárné Halász Szilvia városi főkertész hangsúlyozta, hogy
ebben az évben már a Berényi út
15. alatt várják az érdeklődőket. A
pályázatokat a postai és a személyes benyújtás mellett elektronikus
formában is el lehet küldeni.

Az idei első taggyűlés

A Sóstói Stadiont január elején kezdték bontani, ez a munkafolyamat április végéig tart
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Támogatás a versenyképességért

Kurucz Tünde

Bácskai Gergely

Yldhcwihcdbmdaegipxnmo

A Nemzetgazdasági Minisztérium a nagyvállalati beruházási támogatási program keretén
belül közel 272 millió forint vissza nem
térítendő támogatással segítette a Videoton
Holding tagvállalataként fémipari megmunkálásokat végző VT Metal Kft-t. A székesfehérvári
cég 777 millió összértékű kapacitásbővítő
beruházást végzett, és huszonnyolc új munkahelyet teremtett.

Az új gépekkel a cég mechanikai üzletága a legrégebbi németországi vevő számára személygépkocsik olajszivattyúinak házát és fedelét munkálja meg alumínium öntvényekből,
mégpedig éves szinten félmilliós darabszámban. Ez a projekt közel 740 millió forintos éves
forgalmat biztosított 2015-ben. Emellett a 2016 februárjában elindult új galvánsoron évente
akár tizenkétmillió dugattyú ónozása valósulhat meg, ezzel évi huszonötmillió alkatrészt
fognak szállítani klímakompresszorokhoz.

forintnyi beruházás valósul meg,
és ötszáz új munkahely jön létre. A
program keretében 2015-ben és 2016ban a kormány tizennyolcmilliárd
forint költségvetési forrást biztosít az
új munkahelyeket teremtő, modern

legnagyobb cége, a Videoton növekszik,
az azt jelenti, hogy a munkahelyek száma is növekszik, és a helyi adóbevételek is emelkednek Fehérváron. Ez pedig
fejlesztéseket, magasabb életminőséget
eredményez a fehérváriak számára.”

Fotók: Bácskai Gergely

A kormány költségvetési forrásból
272 millió forinttal támogatta a VT
Metal Kft. 777 millió forint értékű
kapacitásbővítő beruházásának
megvalósítását. A sikeres vállalkozás annak a 75 éves Videoton
cégcsoportnak a tagja, amely a
legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalat. A cég a
negyedik legjelentősebb elektronikai-gyártási szolgáltatónak számít
Európában, illetve a huszonhetedik legnagyobbnak világviszonylatban. A most támogatott
beruházással és a bevezetett új
technológiával a VT Metal Kftnek lehetősége nyílik arra, hogy a
korábbiaknál magasabb hozamú,
értékű termékeket tudjon előállítani. Előreláthatóan emelkedik az
exportmennyisége és az árbevétele
is, így az állami költségvetés is jól
jár ezzel a beruházással.

Varga Mihály miniszter és Vargha Tamás államtitkár Horváth Zoltán ügyvezető igazgató társaságában ismerkedik a világszínvonalú technológiával

A fejlesztéseket bemutató gyárbejáráson Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy
a kormány kiemelt feladata a hazai
tulajdonú vállalatok segítése versenyképességük megtartásában és
növelésében, hiszen azok hazánk
nemzetgazdasági teljesítményéhez
jelentősen hozzájárulnak. Ennek
egyik formája a nagyvállalati beruházási támogatás, amit a VT Metal
Kft. is elnyert. Így nemcsak a cég
léphet előre, hanem a pénzeszközök
megsokszorozva térülnek majd meg
a magyar adófizetők számára – tette
hozzá. A miniszter elmondta, hogy a
tavalyi hárommilliárd forintos állami
támogatás révén mintegy 8,6 milliárd

technológiát alkalmazó hazai cégek
számára.
A város polgármestere, Cser-Palkovics András örvendetesnek
nevezte, hogy olyan pályázatok is
megjelentek, amiken azok a cégek
is indulhatnak, amelyek méretüknél
fogva nem tudnak uniós forráshoz
jutni: „A VT Metal Európában a
negyedik legnagyobb, de a világon is
a legnagyobb harminc hasonló profilú
cég között található. Így nagyon fontos,
hogy a munkakörülmények javításával, technológiai fejlesztéssel előrébb
jussanak. A mostani fejlesztés, amihez
közel háromszázmilliós állami támogatás érkezett, lehetővé teszi a Videoton
növekedését. Ha pedig a város egyik

Horváth Zoltán, a VT Metal Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a Videoton tagvállalataként
háromszáznál több foglalkoztatottal
és ötvenéves tapasztalattal tevékenykednek a fémmegmunkálás és
a felületkezelés területén. Stabil és
folyamatos árbevétel-növekedést érnek el évek óta, tavaly ötmilliárdos
árbevétellel zárták az évet.

A Videoton vállalatcsoport 2015-ben
mintegy tizenöt százalékkal növelte
árbevételét az előző évhez képest, az
előzetes becslések szerint 148 milliárd
forintnál is magasabb lehet. A Videoton
összlétszáma pedig meghaladja a
tízezer főt.

Régen a faluban a virágos
otthonkás, nájlonzoknis
nénik begyűjtötték a házak
előtti padokon a helyi
híreket. Kinek lesz gyereke,
kit csal meg a felesége, vagy
éppenséggel a szomszéd
kisfiút miért küldte el az
anyja kétszer egy nap az
ábécébe.
Aztán egyszer csak felbukkant a hírszolgálat
lelke, a munkásnadrágos,
télen-nyáron bakancsban
járó, biciklis férfi. Vitte a
híreket egyik padtól a másikig, majd a boltba, végül
a kocsmába. Aztán vissza.
Mindenki tudta, hol vannak
a fő hírközpontok, kik az
önjelölt riporterek. Ezért
ha valaki csak egyszerűen a
szokásos dolgaihoz képest
mást akart csinálni – például eggyel későbbi busszal eljutni a legközelebbi városba
– nem ártott kerülőutakat
választania. Persze csak ha
nem akarta, hogy félszavakon alapuló féligazságok
terjedjenek róla.
Már a telefonkorszak is
megtette a maga hatását:
nem kellett annyira várni
a biciklist! Ha az egyik
faluvégen történt valami,
már csörrent is a vonalas:
„Én vagyok! Egy ismeretlen
rendszámú kék autó állt
egész éjszaka a szemben
lakó kislányék kocsibejárója előtt. Nem tudsz róla
valamit?” A pletyka ilyenkor tűzgolyóként száguldott
végig a pörkölt- és fasírtszagú konyhákon. A biciklis
délután hozta is a pikáns
részleteket: hova valósi a
fiú, járt-e már itt korábban,
barna-e vagy szőke.
Az igazi áttörést azonban a
Facebook hozta meg. Igaz,
az alkalmi riporterek most
már nem annyira fittek.
Hetven felett egyszerűbb az
ablakot kinyitni, mint kimenni az utcára. A biciklis
is már csak úgy menet közben kiabálja be: a faluból ki
rakott ki képet a gyerekéről,
vagy hova ment nyaralni.
A néni pedig ilyenkor előveszi az otthonkazsebből a
minitabletet. Szörföl egyet,
majd kommentel. Vagyis
inkább kommentelni próbál, de elcsúsznak a betűk.
Nyomogatja össze-vissza
az érintőképernyőt, míg
megjelenik a sokat mondó
„Yldhcwihcdbmdaegipxnmo” üzenet a kép alatt.
Törölni nem tudja, de nem
is fontos, mert ezt is azonnal lájkolják! A barátnői
azok, akikkel néhány évvel
korábban még a ház előtt, a
padon várták, mikor jönnek
a hírek...
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Bachtól Bartókig, Gershwintől a tangóig
Vakler Lajos

Szombaton a Vörösmarty Színházban két előadással mutatkozott be a fehérvári közönségnek
Illényi Katica Liszt Ferenc-díjas hegedűművész.
A zenekart Silló István vezényelte, vele beszélgettünk a koncertek előtt.

A várva várt előadások beteljesítették a komolyzene-rajongók álmát.
Illényi Katica világszínvonalú estén
bizonyította, jelenleg ő az egyik
legsokoldalúbb zenei ikon. Varázslatos műfajkavalkádja egyszerre
késztetett csendre és ovációra.
A hangversenyen ebben méltó
társra talált a házigazda Alba Regia
Szimfonikus Zenekarban, amelyet
ezen az estén az Erkel Ferenc-díjas
Silló István vezényelt. A koncertről,
a felkészülésről, a művészi hitvallásáról ezúttal a karmester osztotta
meg velünk gondolatait:

„A karmester és a zenekar közötti
kapcsolat bizalmi elven működik, de
azért ez egy diktatórikus kapcsolat. Az
ajtóban, az étteremben előreengedem a
zenész kollégát, de amikor vezényelek,
akkor az történik, amit én akarok. Ott
nem lehet, hogy mást játsszanak, mert
anarchiává torzul az egész. Ez mindenhol a világon így van a zenekar és a
karmester kapcsolatában. Erről szól a
szerződésünk, ezeket a játékszabályokat mindenki köteles elfogadni.”

A fehérvári zenekar jelenéről
és jövőjéről
„Amikor megtudtam, hogy önálló
intézményként működő szimfonikus
zenekart hoz létre a város, nagyon

Fotók: SimonErika

A bizalmi elvről

A hegedű és a teremin varázslata mellett dalban is ott van Illényi Katica a legjobbak között

megörültem, mert azt tartom, a mai
világban nagyon nagy dolog, ha egy
város azt mondja, szüksége van egy
zenekarra, és meg is valósítja. Tudnunk kell azonban, hogy egy zenekar
nem attól zenekar, hogy felveszünk
negyven-ötven muzsikust, hanem
hogy sokáig együtt játszanak. Itt a
lehetőség adott, és ezzel élni kell. A
próbák után azt mondhatom, néhány
év múlva az Alba Regia Szimfonikusok az ország legjobbjai közé

Illényi Katica és Silló István barátsága a színpadon is megmutatkozott

emelkedhetnek. Ehhez persze nagyon
sok munkára van szükség. Ha a
koncertkalendáriumot nézem, látom,
hogy számtalan nívós karmester
megfordult itt az elmúlt időszakban,
és ez sokat segíthet, hogy elérjék a
fenti célt. Egy olyan zenekarnak, amelyik hangzásvilágában és játékában
is abszolút professzionális akar lenni
– és nem csak a zenészek egyenként
– elengedhetetlen, hogy a legjobb
karmestereket ide tudja csábítani.”

A találkozásról
„Amikor egy zenekarhoz először
megyek, kíváncsi vagyok, hogy
azokra a karmesteri technikákra,
praktikákra, bevált dolgokra, amiket
az általam jól ismert zenekaroknál
alkalmazok, vevők-e. Nagy kihívás
számomra, hogy elfogadtassam azt
a szemléletet, amit üdvözítőnek
tartok. Katicával dolgozni kihívás is,
meg nem is. Az elmúlt harminc évet
együtt éltük meg, ő nemcsak szakmai
téren, de a magánéletben is barátom,
nagyon sokat zenéltünk együtt.
Jártunk orgonálni templomokba
is, a barátságunk örök időkre szól.
Rengeteg koncerten vagyunk túl,
tudom, hogy mit játszik és miként,
és ő is tudja, hogyan vezényelek.
Ebből egy nagyon izgalmas dolog
születhet, egy új zenekarral is. Úgy
kell összeilleszteni ezt, hogy egységes egész legyen, s ne csak nekünk
a pódiumon, hanem a közönségnek
is, hiszen ők a legfontosabbak. Az
elmúlt években volt szerencsém két
patinás vidéki zenekarral is játszani,
Pécsett és Győrben. Mindenféle
koncertet csináltunk, s a tapasztalataim azt mondatják velem, hogy az
érdeklődés töretlen a jó iránt. Egy
ilyen találkozó azért is fontos, mert
Illényi Katicával együtt azt valljuk,
egyben missziónak tekintjük, hogy
ilyenkor kell elkezdeni becsábítani
a fiatalokat a koncerttermekbe! Hiszen ezen az estén Bachtól Bartókig,
Gershwintől a tangóig ismerkedhetnek meg a klasszikus zenével,
a legmagasabb színvonalon. Ez az
igazi cross-over koncert!”
Ezen az estén nemcsak a kétszeres telt ház mondott igent a
város komolyzenei koncepciójának elfogadására, de a zenekar
is bizonyította, képes kimagasló
produkcióban megmutatni a
benne rejlő potenciált.
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Vakler Lajos

Már a kezdeményezés is példaértékű, hiszen ritkaságszámba megy
a zene világában is, hogy a jó szándékú, önzetlen menedzserszemlélet mellé egyként felsorakozik a
közösség is. Márpedig a kedd esti
koncerten így történt. A tehetség kibontakoztatásához, annak
megerősítéséhez kaptak a fellépők
esélyt és lehetőséget.
Kovács Szilvia, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szólamvezető brácsásának útja például rendhagyó. A
hegedű helyett a brácsát választó
ifjú hölgy tehetsége vitathatatlan,
ugyanakkor nem titkolja, sokat
köszönhet azoknak a pedagógusoknak, akik hittek benne, bátorították, segítették. Szilvia ma is hálával
gondol tanáraira, Hódi Jaroszlávra
és Ludmány Emilre, akik mentorként és emberként sem engedték el
a kezét. Nekik is köszönhető, hogy
Szabadi Vilmos is tanítványául
fogadta, hogy megtanulhassa, teher
alatt nő a pálma: „Szabadi Vilmos
hegedűművész, aki a kamarapartnerem
is, megköveteli a növendékeitől, hogy
minimum nyolc órát gyakoroljanak. Ő
mondta, és ezt már én is megtapasztaltam: a tehetség mindössze húsz százalék, a szorgalom kell, hogy nyolcvan
százalékot kitegyen, ha igazi fejlődést
akarunk elérni.” A fiatal művésznek
határozott céljai vannak, s ezek
megvalósításáért dolgozik napról
napra a zenekarban is: „Amikor
a szüleim beírattak a zeneiskolába,
az volt a cél, hogy megkapjam azt a

Fotó: Simon Erika

A Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola nagytermében az AlbAkkord Zenei
Alapítvány támogatásával rendezték meg az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeinek
kamaraestjét.

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészei Stamitz különleges, fagottkvartettre írt művét is bemutatták

pluszt, ami hozzájárul egy gyermek
szociális és lelki fejlődéséhez. Most
már tudom, hogy megtérült az a sok
munka, amit elvégeztem, hiszen rengeteg élményben volt részem, és biztos,
hogy még több vár rám a jövőben.”
Márkus Júlia már hatévesen beleszerelmesedett a zenébe. Zeneiskolásként álma és célja volt, hogy

egyszer majd szólistaként, kamarazenészként vagy éppenséggel
egy hangversenyzenekar tagjaként
léphessen pódiumra. Szenthelyi
Miklós tanítványának felfelé ível
a művészi karrierje, jelenleg a zenekarban és a kamaramuzsikában
is megtalálta a helyét. Júlia ízig-vérig tudatos ifjú hölgyként készül

megvalósítani álmait, és örömmel
éli meg mindennapjait: „Nagyon
jó visszajelzéseket kapok! Fontos,
hogy nemcsak én érzem magam jól a
zenélésben, hanem egy olyan közösségben lehetek, ahol fontosak vagyunk
egymásnak. A közösségben is elkél
egy mosoly, persze a legjobb a taps a
közönségtől!”

Hangszervarázs
A „Zenei Nevelésért, Mihályi Gyuláné Emlékére Alapítvány”, az Alba Regia Szimfonikus
Zenekarral közösen Hangszervarázs címmel
hangszerbemutatót szervezett a székesfehérvári óvodások részére. Nagy Mária, az Állami
Operaház művésze kötetlen, jókedvű, játékos
foglalkozásokon vezette be a hangszerek
bűvös világába a töpörtyűket. A gyermekek
megismerkedhettek a különböző hangszerekkel, dobolhattak, megszólaltathatták a vonós
hangszerek királyát, a hegedűt, megcsodálhatták a nagybőgőt, és persze tanúbizonyságot
tehettek improvizációs készségeikről is. Nagy
Mária, az ötletgazda művész úgy fogalmazott, kivételesen fontosnak tartja, hogy már
óvodáskorban megkezdődjék a gyermekek
zenei nevelése, ami szociális és lelki fejlődésük záloga. Az alapítvány elnöke, Hartyányi
Judit megerősítette, elsődleges feladatuknak
tekintik, hogy megteremtsék a zenei alapok
megismerésének feltételeit a legfiatalabbaknál
is. A Hangszervarázs foglalkozásait három
napon át a Budai úti Zeneházban, a Rákóczi
úti, a Szárazréti és a Gyöngyvirág óvodában
rendezték, összesen tizenöt székesfehérvári
óvoda gyermekeinek.

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

A cím igazat mondott, a hang és a hangszer valóban elvarázsolt gyermeket és felnőttet egyaránt
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Vakler Lajos

Hangfestés és hangszobrászat címmel egy fantasztikus, improvizatív koncerttel lepte meg a
zenerajongókat Kiss Dorottya és csapata. Helyesebben meglepetésről szó sem lehetett, hiszen
némi túlzással nincs Fehérváron olyan ember,
aki ne kapná fel a fejét, ha akár suttogva is meghallja: „aszabművházbanfilepvöröslesz”. Vörös
Tamás és az ecsetet időlegesen gitárra cserélő
Filep Sándor az egészen különleges esten a valamikori legszebb pillanatokat idézte meg.
Filep Sándor lubickolt régi-új létében: „Ez az este
és maga a program is rendhagyó, hiszen egy olyan
ősbemutatóra készültünk, ami részben az én szerzeményem. Tamás ezek bemutatásához segít a maga
játékával. Ez a formáció, ahogy most felálltunk,
tökéletes ahhoz, hogy úgy adjuk elő a kompozíciókat,
ahogy annak idején megálmodtam. Ezek nem mostani darabok, hanem olyanok, amik eddig nem kaptak
nyilvánosságot, legalábbis Fehérváron. Természetesen a megkomponált alaphoz – mint ebben a műfajban mindenkor – hozzájárul a műfaj sava-borsa, az
improvizáció is. Tamással már játszottunk korábban
is nemegyszer, de az régen volt. Eljött az ideje, hogy
újra együtt lépjünk színpadra!”
Bár idestova másfél évtizede, hogy utoljára együtt
játszottak, Vörös Tamás, a dzsessz fehérvári
ikonja az első pillanattól úgy élt együtt a csupa
nagybetűs játékkal, mintha mindig kézen fogva

Fotó: Kiss László

A Szabadművelődés Háza zenei programjában ismét egy olyan
páros volt a vendég, akiket aligha kell bemutatni a vájt fülű
rajongóknak. Filep Sándor és Vörös Tamás? A válasz, határozottan „sokigenes”!

Filep Sándor és Vörös Tamás tizenöt év után újra együtt

jártak volna: „Dicsőségként élem meg, hogy felléphetek Filep Sanyival. Élmény vele játszani! Ő a Petting
együttesnek és a Bizottságnak, a nyolcvanas évek
lázadó zenekarainak is meghatározó alakja volt. Ez
nagy kihívás, egy egészen más világ, mint a dzsessz, a
pop vagy a rock. Nagyon örülök, hogy itt lehetek!”

Az ígért három ősbemutató, a Marimba Concerto, a Caligula golyói és a Romantikus tanulmányok egyként bizonyították Vangelis igazát,
aki azt mondta: a festmény olyan, mint a vers,
a vers olyan, mint a festmény, a zene pedig
mindkettő.

Versre fel!

Fehérvári Versünnep hetedszer
Látrányi Viktória
Szereted a verseket és a magyar irodalmat? Akkor a Versünnep színpadán
van a helyed! A Fehérvár Médiacentrum
által szervezett verseny már hetedik
éve kínálja a lehetőséget, hogy a
Székesfehérváron élő vagy tanuló,
valamint a fehérvári egyházmegye oktatási intézményeibe járó középiskolás
diákok megmutathassák: a költészet
közel áll hozzájuk, és a verseket magas
színvonalon tolmácsolják hallgatóságuknak.

A korábbi évek azt is bizonyították, hogy tehetséges,
versszerető fiatalokban nincs
hiány. Évről évre egyre izgalmasabb és színvonalasabb
produkciókkal készülnek a
diákok.
Miért is érdemes jelentkezni?
Többek között azért, mert a
magyar irodalom és a versek
csodálatos élményt jelentenek. A résztvevők egy jó
közösségre is találhatnak.
Szakértő zsűritől kaphatnak
hasznos tanácsokat, részt vehetnek a színház mentorprog-

A részvétel részletes feltételeit, a jelentkezéshez szükséges
űrlapokat valamint a versennyel
kapcsolatos legfontosabb információkat 2016. március elsejétől
a www.versunnep.hu honlapon
lehet megtalálni.

ramjában. És mert a verset
együtt ünnepelni jó!
Éppen ezért nincs más hátra,
mint versre fel! Aki kedvet
érez, ne tétovázzon, jelentkezzen a Fehérvári Versünnepre! A hetedszer megrendezésre kerülő megmérettetésre
a diákok két, szabadon választott verssel készülhetnek.
A verseny két fordulóból, a
válogatóból és a döntőből áll.
Az elődöntőre 2016. április
3-án (vasárnap), míg a döntőre április 16-án (szombaton)
kerül majd sor. A legeredményesebb versenyzőkre ezúttal
is értékes nyeremények és
fellépési lehetőségek várnak.

Kik jelentkezhetnek?
A versenyre olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezhetnek,
akik

Középiskolás vagy, és szereted az irodalmat?
Szívesen kipróbálnád magad a színpadon?
Ne tétovázz, itt a helyed!

Jelentkezz a
VII. Fehérvári Versünnepre!
Hamarosan jönnek a részletek!

www.versunnep.hu

székesfehérvári középfokú
oktatási intézmény tanulói a
2015/16-os tanévben
vagy a Székesfehérvári
Egyházmegye valamely egyházi
középfokú oktatási intézményében tanulnak
vagy más település
középfokú oktatási intézményének tanulói, de székesfehérvári
állandó lakóhellyel rendelkeznek
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Új hang a Vörösmarty Rádióban:
Horváth-Winter Diána

Heiter Dávid Tamás

bennem, és ennek nagy hasznát
veszem a munkám során.
Ezt követően elsőként mégsem rádiónál
helyezkedtél el.
Gyakorlati időmet egy másik
székesfehérvári rádióadónál is
töltöttem. Ott ismerkedtem meg
Sasvári Csillával, tulajdonképpen ő szerettette meg velem ezt a
szakmát. Később marketingesként

Fotó: Kiss László

Annak érdekében, hogy minél jobban igazodjon
a hallgatói igényekhez és a minőségi szórakoztató tartalom kerüljön előtérbe, az elmúlt
időszakban sok változáson ment keresztül a
Vörösmarty Rádió. Egy újabb fontos állomáshoz
érkeztünk: szombat délelőttönként Horvát-Winter Diána személyében új műsorvezető
erősíti a rádió csapatát.

akkor még a főiskolán működött.
Életem első rádiós megszólalásaként gyakornokként esti mesét
olvastam a hallgatóknak. Ezt a
felvételt a mai napig őrizgetem.
Mennyire tudatosan választottad a
kommunikáció szakot?
Azt mindig is tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni.
Marketingre szakosodtam, ennek

Dia műsorát szombatonként nyolctól délig hallhatják a Vörösmarty Rádióban

Ha jól tudom, sok más pályatársadhoz
hasonlóan a te karrieredben is megkerülhetetlen a Kodolányi János Főiskola
és azon belül is az akkori Vörösmarty
Rádió. Mikor döntötted el, hogy rádiózással akarsz foglalkozni?
Amikor erre az interjúra készültem, számolgattam magamban, és
nem merem elmondani, milyen
régóta része az életemnek a rádiózás. Felsőoktatási tanulmányaim
során sok területen kipróbálhattam magamat, többek között a
Vörösmarty Rádióban is, hiszen

ellenére a rádiózás lett a hivatásom, ez az egyik igazi szerelem az
életemben. Kislánykoromban azzal
csúfoltak, hogy én vagyok a falu
rádiója, mert mindent tudni akartam, és többnyire tudtam is a környezetemről. Nem pletykákra kell
gondolni, csak szerettem faggatni
például nagypapámat. Nagyon élveztem hallgatni a történeteit, meséit az életről. Szerencsére voltak
olyan beszélgetések az életemben,
amikből sokat tudtam meríteni. Ez
a kíváncsiság és alázat megmaradt

tudtam elhelyezkedni egy autószalonban. Ennek a munkának a
kapcsán aztán ismét kapcsolatba
kerültem Csillával.
Azóta Sasvári Csilla is a Vörösmarty
Rádiónál dolgozik, itt újra kollégák
lettetek. Viszont rádiós karrieredet egy
másik mostani munkatársunk, Németh
Gábor is egyengette.
Tulajdonképpen Csilla és Gábor a
hátam mögött megbeszélte, hogy
kellemes hangom van, jó lennék
rádiósnak. Először csak arra
kértek fel, hogy reklámszövege-
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ket olvassak fel, aztán mire észbe
kaptam, már délelőtti műsorvezető
lett belőlem egy kereskedelmi
rádiónál.
Mi volt az, amiért beleszerettél a
rádiózásba?
Ami a mai napig tetszik nekem,
és a küldetésemnek is tekintem,
hogy felvidítsam és informáljam
az embereket. A rádió egy olyan
médium, ahol ki tudok bontakozni, ahol önmagam lehetek.
Manapság nagyon oda kell figyelni
az információhalmazban arra,
hogy a megfelelő jusson el hozzánk. Mondok egy példát: ha
lázas a gyermekem, az interneten
rengeteg marhasággal találkozom.
A szombat délelőtti műsoromban
ebben a káoszban próbálok rendet
tenni, segíteni a rádióhallgatóknak. De hamarosan indítok egy
sorozatot, ami az iskolakezdésben
segít a családoknak.
Ha már a mostani munkádra terelődött
a szó, fontos kiemelni, hogy szombatonként reggel nyolc és dél között
találkozhatnak a hangoddal a hallgatók
a 99,2 MHz-en. Mire számíthatnak,
akik veled tartanak?
Úgy állítom össze a műsoraimat,
hogy figyelembe veszem a hallgatói igényeket. Ezt a négy órát
horoszkóppal kezdem, foglalkozom párkapcsolati témákkal is,
tíz és tizenegy között komolyabb
témákat boncolgatok, ebéd előtt
különféle receptötleteket is mondok. A korábbi munkahelyemen
kereskedelmi rádiózást csináltam,
most ez teljesen más. Jobban
fel kell készülnöm, többet kell
beszélnem, és ez nagyon tetszik
nekem.
Mennyire tudod összeegyeztetni
munkádat a magánélettel? Van, hogy
személyes tapasztalataidat is megosztod a hallgatókkal?
Háromgyerekes anyuka vagyok.
Nehéz elszakadni a családtól,
hiszen hat éve nem volt „kemény
munkavégzés” az életemben.
Egy anyának nehéz visszatérni
a munka világába. Lelkileg picit
engem is megvisel. Nyilván van,
amit nem osztok meg, hiszen kell
a magánszféra. De sok olyan élethelyzet van, amit be lehet építeni a
műsorba, és érdekli az embereket.
Ami fontos, engem is foglalkoztat
és közérdeklődésre tarthat számot,
azt mindenképpen elmondom.
Ilyen például az, hogy két kisgyerekem epilepsziás. Tapasztalatom
szerint sokan küzdenek hasonló
problémával, és ennek is van
egy érdekes világa. Sokat tudok
adni azzal a hasonló gondokkal
küzdőknek, ha beszélek róla és
tanácsokat adok. A legfontosabb
üzenet persze az, hogy nem szabad megijedni!
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Mammográfia – miért fontos, hogy elmenjünk?
Látrányi Viktória

Az önvizsgálat

„Ma már tudjuk, hogy csak emlőrákból
van legalább nyolcféle. Mindegyik másképp növekszik, másféle kezelési stratégiát
követel. Természetesen vannak közös
tulajdonságaik is. Az egyik legfontosabb,
hogy korai stádiumban nehéz felfedez-

Tudta-e?
A mammográfiának nevezett eljárás
során átvilágítják a mellet. A felvételen felismerhetővé válnak a három-öt
milliméteres, tapintással észrevehetetlen daganatok is. Ezen a lépcsőfokon az
emlődaganat majdnem száz százalékban
gyógyítható. Könnyen belátható, hogy
minél tovább rágja a féreg az almát,
annál kevesebb menthető meg belőle.

Fotó: Kiss László archív

A nők körében a vezető daganatos megbetegedés az emlőrák. Az időben felfedezett emlőrák
majdnem teljesen gyógyítható, de ennek első
és elengedhetetlen feltétele negyvenöt éves kor
felett a részvétel az emlőszűrésben, fiatalabb
korban pedig a rendszeres önvizsgálat. Év eleje óta
postázza a Szent György Kórház az emlőszűrésre
szóló meghívókat a székesfehérvári asszonyoknak.
Március végéig majdnem háromezret küldenek ki.
Ennek a meghívásnak érdemes eleget tenni, mert
a szűrés életet menthet. A részletekről Pásztor
László egészségfejlesztési koordinátort kérdezte a
Fehérvár magazin.

Az emlőrákszűrés ingyenes és fájdalommentes

ni, de akkor gyógyítható, míg később
könnyebb felfedezni, diagnosztizálni, de
csak nehezen gyógyítható.” – emelte ki
Pásztor László.
Az emlőrák sajnos meglehetősen
gyakori, évente Magyarországon hétnyolc ezer megbetegedést diagnosztizálnak. Tizennyolc év fölött minden
korosztályban előfordulhat, de igazán
gyakorivá az 55-65 évesek között válik.
„Ez a betegség mai tudásunk szerint nem

előzhető meg. Az úgynevezett kockázat
csökkenthető néhány százalékkal az
egészséges életmóddal, de ez egyénileg
nem feltétlenül érzékelhető. Ezért nagy
jelentőségű az emlőszűrés, melyre kétévente hívják a 45 és 65 év közötti nőket.”
– hangsúlyozta a szakember.
Az emlőrákot eredményes kezelése
érdekében jobb minél hamarabb felismerni! A kisebb elváltozások még nem
tapinthatók, azonban a mammográfia

Az emlők önvizsgálatát havonta célszerű
elvégezni, lehetőleg ugyanabban az
időben, közvetlenül a menstruációs
ciklus vége után. Álljunk egy tükör elé,
és tegyük csípőre a kezünket! Tekintsük
meg az emlőket, különös figyelmet
fordítva a bőr változására (bőrpír,
duzzanat, redők, horpadás, ráncosodás),
illetve a mellbimbó állapotára (behúzódás, hámlás, váladékozás). Emeljük fel
két karunkat a fejünk fölé, és figyeljük
meg, van-e változás a látványban vagy
a körvonalakban. Ezután tapintással
vizsgáljuk meg a mellünket álló és fekvő
helyzetben is. Ennek háromféle módszere ismert: a hullámvonalas, a körkörös
és a cikkelyekben való kitapintás.
során már kimutathatók. Különösen
veszélyeztetettek azok a nők, akiknek
a családjában már előfordult emlőrák,
illetve ha az egyik emlőnél már történt
műtét rákos elváltozás miatt. Fontos
a rendszeres önvizsgálat is! Ennek
során figyelni kell az olyan elváltozásokra, mint a mély ráncok, barázdák,
dudorok kialakulása az emlőn. A
mellbimbó befelé fordulása, elszíneződése szintén a rosszindulatú daganat
kialakulásának korai jele lehet. Bármilyen elváltozás észlelésekor érdemes
haladéktalanul orvoshoz fordulni!

Megelőzhető a méhnyakrák
Látrányi Viktória
Százötvenen jelentkeztek be alig egy délelőtt
alatt a nyílt nőgyógyászati szűrőnapra. Bár erre az
alkalomra az időpontok elfogytak, fontos felhívni
a figyelmet arra, hogy a lehetőség folyamatosan
adott a Várkörúton található Család- és Nővédelmi
Központban. Így akik a szombati szűrőnapra már
nem kaptak időpontot, azoknak egész évben lehetőségük van a bejelentkezésre telefonon, online
vagy akár személyesen is.

A székesfehérvári Család- és Nővédelmi Központ lassan két évtizede
a nőgyógyászati szakrendelés, a
nőgyógyászati ultrahang, a várandósgondozás és a belgyógyászati
ultrahang-diagnosztika folyamatosan
fejlődő városi centruma. Az önkormányzat Humán Szolgáltató Intézete
által működtetett Várkörúti rendelőben színvonalas egészségügyi ellátást
biztosítanak az érdeklődőknek,
melynek keretében havonta sok százan vehetik igénybe a legkülönfélébb
szolgáltatásokat.
„Hagyomány már, hogy évente kétszer
szervezzük meg itt a nyílt nőgyógyászati
szűrőnapokat, amik a hétvégi alkalmak
során is elérhetővé teszik a nők számára
a vizsgálatokat. Nem titkolt célunk az
aktív korosztály megszólítása, hogy a
húszas, harmincas, negyvenes éveikben
járó hölgyek is részt vegyenek ezeken a
megelőző programokon, szűrővizsgálatokon. Szeretném felhívni mindenkinek
a figyelmét, hogy erre azonban folyama-

tosan van lehetőség, minden hétköznap.
Időpontot pedig igényelhetnek online
is. Ez lehetővé teszi a minél gyorsabb,
zavartalanabb bejelentkezést és egészségügyi ellátást.” – mondta el Östör
Annamária egészségügyi tanácsnok.
Auth András nőgyógyász a szűrés
jelentőségéről szólva elmondta, hogy
rendkívül fontosak az ilyen alkalmak, mert sokszor olyan betegségek
kerülnek felismerésre, amelyek
tüneteket, panaszokat még nem
okoznak, de kiszűrésükkel életeket
lehet menteni: „A rákot megelőző
egyes betegségeknek nincsenek speciális
tünetei, ezért ezeket csak a rákszűrések
során tudjuk kimutatni. A rákszűrést
mindig panaszmentes egyéneknél
végezzük. Akinek panaszai vannak, ott
már nem rákszűrésről, hanem rákdiagnosztikáról beszélünk. A szűrésnek
rendkívüli szerepe van, hiszen annál
jobb egy rosszindulatú daganat kezelési
eredménye, minél korábbi stádiumban
ismerik fel.”
Egyetlen nőnek sem kellene meghalnia. Megakadályozható lenne a
méhnyakrák kialakulása, ha a nők
eljárnának az éves szűrővizsgálatokra. A magyarok szűrési hajlandósága
azonban messze elmarad a nyugat-európai átlagtól.
„A méhnyakrák olyan rákos megbetegedés, ami ma már csaknem száz százalékban megelőzhető. A méhnyakszűrés és a
HPV elleni védőoltás együttesen jelentik
a legbiztosabb védelmet. A legveszélyezte-

Fotó: Simon Erika archív

Életmentő lehetőségek a hétköznapokban is

A Család- és Nővédelmi Központban egész évben folyamatosan fogadják a hölgyeket. Előzetes
bejelentkezésre is van lehetőség.

tettebbek az aktív szexuális életet élő nők,
ezért is fontos, hogy őket is meg tudjuk
szólítani.” – tette hozzá Auth András.

A vizsgálat nem jár fájdalommal,
egyszerűen elvégezhető, és a jogosultaknak ingyenes.

Így foglaljunk időpontot!
Az online bejelentkezésnek köszönhetőn tervezhetőbbé válnak az intézményben a szakrendelések. Az oldalra való belépést követőn az irányítószámot kéri a rendszer. Ennek megadása után
a páciens orvos és idő szerint is választhat magának rendelést. Ha az orvosok közül kívánnak az
érintettek választani, akkor a legközelebbi időpontot fogja mutatni a rendszer. Ha ez az időpont
nem felel meg, akkor későbbi is választható. Amennyiben megfelelő az időpont, akkor a név és
a születési idő megadásával lehet véglegesíteni a foglalást. A megerősítés után a foglalást le
lehet tölteni, ki is lehet nyomtatni. Az oldal címe: www.csnk.fehervar.hu
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Célegyenesbe fordult a kórház

A Modern Városok Program 2016-os teljes
költségvetése ötvenmilliárd forint, ebből
tizenhatmilliárd forint kerül Fehérvárra, és
hétmilliárd jut a kórház idén induló beruházásaira. Ez a hétmilliárd forint még az országos
fejlesztésekhez képest is tekintélyes összegnek
tűnik. Erről a beruházásról és annak előzményeiről beszélgettünk Csernavölgyi Istvánnal, a
Szent György Kórház főigazgatójával.

Ami Fehérváron és a kórházban
történik, nem nevezhető egyszerűen fejlesztésnek, ez már fejlődési
ív – ezt unos-untalan elmondom
kollégáimnak is. Ennek az ívnek az
alapja, hogy a betegekkel először a
sürgősségi ellátóban találkozunk –
hacsak nem szakrendelésre megy.
Ezt követi az aktív, majd a krónikus, végül egy rehabilitációs ellátóháló. Ezt az ívet próbáltuk az elmúlt
időszakban megvalósítani strukturális és eszközpark-fejlesztéssel.
Átadtuk 2012-ben az új sürgősségi
ellátó osztályunkat intenzív ágyakkal, új műszerparkkal, huszonkét
darab ággyal. Ezzel megvalósította
a kórház a beléptetőrendszerében
azt a bizonyos egykapus módszert,
amitől egy kórház modern lesz
Európában és a világban. Emellett
olyan fejlesztést hajtottunk végre,
ami „nyolcmilliárdos” néven híresült el. Ebből alakítottuk ki az új
műtőblokkot, a Berzsenyi-tömböt,
az intenzív osztályt, az új gyógyszertárat, az új hemodinamikai és
gasztroenterológiai labort és természetesen az ezekhez tartozó új eszközparkot. A rehabilitáció jegyében
fejlesztettük Székesfehérváron a
pszichiátriai osztályt hétszázmillió
forint értékben. De feladataink
túlmutatnak a városhatáron, ezért a
vidéki telephelyek sem maradtak ki
a fejlesztésekből. Erről szólt a sárbogárdi rendelőintézet újjáépítése,
a zöldmezős beruházásként megvalósuló enyingi rendelőintézet,
amit a közelmúltban adtunk át, de
a korábban már megújított, most
általunk továbbfejlesztett móri
kórház is. Így jutottunk el 2010
óta napjainkig, amikor egy újabb
„beruházáscsomag” előtt állunk. Ez
a célegyenes.

Mielőtt a célegyenesbe fordulnánk,
nézzük meg, hány embert érint a Szent
György Kórház működése!
Ez szakmafüggő! Vannak szakmák, amelyek a megye lakosságának kétharmadát érintik, de
léteznek olyanok is, amelyek
túlmutatnak a megyehatáron, sőt
régiós, esetleg országos feladatokat látnak el. Csak egy példa: a
szívkatéterezés, a hemodinamika
a mai megbetegedési mutatók

Ez egy tekintélyes összeg, és
nagyon örülök a támogatásnak
szakemberként és fehérváriként
egyaránt! Szakemberként azért
örülök, mert – ahogy már említettem – elértünk a célegyenesbe, ami
arról szól, hogy ugyan szépek és
szerethetők a kórházi pavilonjaink,
szépen parkosított környezetben
vannak, de ezeket a pavilonokat
ki kell váltanunk a gyógyításból.
Ennek az az oka, hogy a pavilonok

működik majd az összes aktív ellátó osztályunk és tevékenységünk,
és természetesen a szakrendelőt is
rákötik erre a rendszerre.
Minőségi ugrást is jelent ez a beruházás vagy csak a kezelhető betegek
számának növekedését?
Remélem, hogy a kezelendő betegek száma nem fog növekedni! Ezt
azért is mondom, mert intézményünk a megelőzést is felkarolta.
De ez a beruházás elsősorban arról

Fotó: Kiss László

Nagy Zoltán Péter
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Az idei évben indul el az új, ötszintes belgyógyászati tömb építése, ami a már kialakított infrastruktúrára csatlakozik

alapján abszolút élenjáró kezelési
forma. Ez a fehérvári kórház esetében hétszázezer fős populációt
érint, szemben a megye négyszázezres lakosságával.
A fehérvári kórház országos szinten is
nagyon komoly támogatásban részesül
ebben az esztendőben, hiszen a Modern Városok Program teljes tervezett
összegének egyhetedét kapja.

ma már sem infrastrukturálisan,
sem korszerűségükben nem felelnek meg a modern egészségügy
követelményeinek. Nem szeretem
a szót, de a céljaink egyértelműen a tömbösített kórház felé kell,
hogy mutassanak, ahol megfelelő
betegfolyosókon, rövid betegutakon
gyors betegszállítást tudunk biztosítani. Egy példa: a sztrókellátás
során nem a Seregélyesi út másik
oldalán lévő idegosztály és a nagy
tömb mellett levő CT között kellene
a betegeket mozgatni, járatni,
hanem ennek egy infrastruktúrán
belül kéne zajlania. De hamarosan
megszűnik az az állapot, amikor
osztályok között több száz métert
mozgatjuk a betegeket. Mindez
nemcsak a betegek érdeke, de
sokkal könnyebben fenntartható
infrastruktúrát lehet majd így
kezelni, és könnyebb racionalizálni
a kiszolgálók létszámát.
Ha jól értem, egy tömb épül. Zöldmezősnek tekinthető ez a beruházás?
Az idei beruházás egy pavilon
helyén indul el úgy, hogy egy
folyosórendszerre lesz felfűzve. Egy
ötemeletes épület készül majd, kétezer négyzetméteren. Egyértelműen
szakmai feltételeket szolgál a beruházás! Kétszáz méteres körön belül,
egy zárt rendszerrel összekötve

szól, hogy hatékonyabban, gyorsabban, célzottabban tudjuk kezelni
a pácienseket. Minőségi javulást
várok elsősorban ettől a változástól.
A Szent György Kórház egyetemi
oktatókórház is. A beruházás hatással
lesz az oktatásra?
Nem mindegy, hogy az orvoshallgatók és szakápolók milyen
körülmények közé jönnek tanulni,
milyen az itt dolgozók eszközparkja. Nekünk olyan eszközparkunk
van illetve lesz, amelyik a világ más
kórházaival vetekszik, így aki itt
tanul, később bárhol megállhatja a
helyét.
Ilyet talán soha nem lehet mondani,
mégis megkérdezem. A 2016-os fejlesztéssel lezárul a kórház nagy léptékű
fejlesztése?
Az idei beruházás előkészítése
még tíz hónapot vesz igénybe. Az
év végén tehetjük le az alapkövet,
és csak utána indul be a látványos
része a beruházásnak. Ha ezt a
tömböt 2017-18 táján befejezzük,
akkor azt gondolom, egyelőre ez a
kórház – a vidéki telephelyeket is
beszámítva – apróbb fejleszteni valóktól eltekintve komplett egésznek
lesz mondható. Bizonyára kellenek
majd változások egyes épületekben, de ahogy mondtam: a kórház
a célegyeneshez érkezett!
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A távhőszolgáltatás napján megoldódik a rejtély!
Egy nap, amikor a távhőszolgáltatók megnyitják kapuikat a lakosság előtt

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége fontosnak tartja,
hogy a lakosság minél szélesebb
körével ismertethesse meg a távhőellátás társadalmi, gazdasági és
környezeti előnyeit. Ennek érdekében az elnökség azt a javaslatot
fogalmazta meg, hogy minden évben március 6-án, az energiatakarékossági világnappal egy időben
rendezzék meg a távhőszolgáltatás
napját. A tagvállalatok ezen a
kiemelt jelentőségű napon megnyitják kapuikat a lakosság előtt,
bemutatják a távhőellátásban rejlő
környezet-, klíma- és energiapolitikai előnyöket, szakmai konferenciákat és a fiatalokat is mozgósító
programokat szerveznek.
A SZÉPHŐ Zrt. az óvodásoknak
és az alsó tagozatos diákoknak
kreatív pályázatot hirdetett „A
város kályhája” címmel, melynek célja, hogy a csoportok és
osztályok szabadon választott
technikával – festett képekkel,
gyurmával vagy akár terménybábokkal – berendezzenek egy-egy

Fotó: Kiss László

Székesfehérváron a SZÉPHŐ Zrt. március 4-én
szakvezetéses erőműbejárással, izgalmas,
közös kvízjátékkal és egy kreatív versennyel
rendezi meg a távhőszolgáltatás napját.

Turbó cica meséjéből a legkisebbek is megtudhatják, hogyan kerül a meleg a szobába

cipősdobozt, bemutatva, mit jelent
számukra az otthon melege. A
pályamunkákat március 2-ig várják.
A szervezők minden kisgyermeket
megajándékoztak a kiírással azonos
című, illusztrált mesével, melyben

Az életminőség javítása a cél

Főváros lett Iszkaszentgyörgy

Gáspár Péter

László-Takács Krisztina
Finnugor értelemben mindenképpen, hiszen
Veszprémmel együtt 2016-ban a Finnugor
Kulturális Főváros címet birtokolja. Ehhez
kapcsolódóan számos érdekes programmal
várják a látogatókat.

Fotó: Simon Erika

Találkozót szervezett a járásbeli települések
polgármestereinek Székesfehérvár önkormányzata. Cser-Palkovics András bemutatta a város
Integrált Településfejlesztési Programját, majd
kötetlen beszélgetés zajlott az elkövetkező évek
fejlesztési elképzeléseiről, lehetőségeiről.

Az Integrált Településfejlesztési
Program alapvető célja a helyi
gazdaság erősítése, az életminőség javítása valamint a foglalkoztatottság növelése. Az ITP
magában foglalja többek között a
kulturális, szabadidős és idegenforgalmi alapú gazdasági funkciók fejlesztését, a városi infrastruktúra és mobilitás fejlesztését
és a kötelezően ellátandó önkormányzati szolgáltatások színvonalának emelését is. A konkrét
célok között van a parkolási
kapacitás javítása a belvárosban,
a csapadékgyűjtők és csatornák
fejlesztése, a bölcsődei férőhelyek
bővítése és a meglévő férőhelyek
fejlesztése, az önkormányzati
épületek, intézmények energiatakarékos felújítása valamint az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése is.
Cser-Palkovics András ismertette a
Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztéseket
is, ami többek között magában
foglalja a Szent György Kórház
belgyógyászati és onkológiai részlegének fejlesztését, a középiskolai
campus kialakítását, a Fekete Sas
Szálló épületének rekonstrukcióját,
a Zichy liget és az Alsóvárosi rét

Turbó, a macska kideríti, hová tűnik a fűtőtestekből nyáron a meleg,
és hogy tér vissza télen. Elmeséli,
hogy őrizték az ősemberek a tüzet,
kik vezették be a padlófűtést, és
kinyomozza, hová vezetnek azok a

titokzatos csövek. A mese végére
fény derül a városi kályha rejtélyére.
A felső tagozatos és középiskolás
tanulók izgalmas kvíz- és ügyességi játékokon vehetnek részt. A
négyfős csapatokat vetített képes
tájékoztató előadással és egy vezetett erőműbejárással készítik fel a
játékos megmérettetés minden feladatára. A versenyre iskolánként
és kategóriánként egy-egy csapat
jelentkezhet március elsejéig. A
győztes diákcsoport tagjai elnyerik
a „Táv-Hős” címet és a vándorkupát.
A kicsik háromdimenziós
alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója, a vetélkedők
eredményhirdetése valamint az
értékes díjak átadása március
4-én, pénteken a SZÉPHŐ Zrt.
épületében lesz. Akik ezen a napon reggel 9 órától részt szeretnének venni egy vezetett bejáráson
a Király sori fűtőerőműben – és
Turbó cica után felfedeznék a
város kályhájának titkait – a
Fehérvári Programszervező Kft.
weboldalán regisztrálhatnak a
tervezett létszámhatár eléréséig,
vagy legkésőbb március 3-ig.
-gyt-

Székesfehérvár önkormányzata elkötelezett
aziránt, hogy a megyeszékhely és térsége
fejlődését a településekkel összhangban,
a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva
segítsék elő

projekteit, a Velencei-tó és környezetének infrastrukturális fejlesztését és a börgöndi reptér fejlesztését
is. Székesfehérvár polgármestere
kiemelte: a város önkormányzata
elkötelezett aziránt, hogy a megyeszékhely és térsége fejlődését a
településekkel összhangban, a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva,
folyamatos egyeztetések mentén
együttesen segítsék elő.
Folyamatban vannak a személyes
konzultációk, melyek a környékbeli települések igényeit mérik fel.
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke elmondta, hogy a
legtöbb települési igény az óvodák
és bölcsődék férőhelybővítésére és
fejlesztésére, utak felújítására és az
egészségügyi alapellátás bővítésére
vonatkozik.

Pénteken a Kalevalával ünneplik a finn kultúrát: a Babos
Bábos Társulat tart előadást
az iszkaszentgyörgyi Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély
Művelődési Házában tizenegy
órától. Az eposz verses történetei
a nép ősi életéről, világról alkotott elképzeléseiről, a rendkívüli képességekkel rendelkező
hősökről szólnak. Olyan világ ez,
melyben az emberek nemcsak
gyönyörködnek az ének szépségében, hanem hisznek annak
varázserejében is.
Szintén pénteken ismerkedhetünk meg a hanti kultúrával
is: a Kossuth téren hanti sátrat
állítanak, és megérkezik Iszkaszentgyörgyre a zirci Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház igazgatója, Ruttkay-Miklián Eszter, hanti férje
és családjuk. Aki pedig kellő bátorságot érez magában, kipróbál-

A Finnugor Kulturális Főváros címet
elsőként az udmurtok által lakott
oroszországi Sztarije Bigi viselte
2014-ben, 2015-ben pedig az
észtországi Obinitsa volt a kulturális
főváros, ahol főként az észt egyik
nyelvjárásának tekinthető szetut
beszélő kisebbség él.

hatja magát a hanti posztóminta
varrásában, segítségére lesz
ebben a falu foltvarró- és kötőköre. Mindeközben pedig az egész
nap során lesz lehetőség hanti
halleves és halkrémes kenyér
készítésére, kóstolására.
Az iszkaszentgyörgyi programok
fő üzenetei „az ifjúság, a békés
együttélés és a remény” lesznek,
amiket a kisközösségi értékekre
építve, Veszprémmel együttműködve kívánnak képviselni. A
rendezvénysorozatot a település
Veszprémhez hasonlóan tízmillió
forinttal támogatja.

A Finnugor Kulturális Főváros a
finnugor rokonnyelvű népek összetartozásának jegyében létrehozott
nemzetközi kulturális projekt. A négy
évig (2014–2017) tartó programsorozat egy finn és egy észt szervezet
valamint a Finnugor Népek Ifjúsági
Egyesülete (MAFUN) közös felhívására indult el, és a MAFUN szervezésében valósul meg. A szervezők
szerint a kezdeményezés fő célja a
finnugor identitástudat erősítése.
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Vakler Lajos

Szombaton a Szent István Művelődési Házban rendezték Az
év zászlósbora – 2016. díjátadó
borgálát. A Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend Borbarát Generációk
Estélyének vendégeit Róth Péter
alpolgármester köszöntötte, őt a
földművelésügyi szaktárca képviseletében Szabó Zoltán főosztályvezető követte, aki úgy fogalmazott,
bizonyos abban, hogy a magyar
borkultúra megőrzésében fontos
szerepet játszó borlovagrendek
tovább öregbítik a nemes nedűk
európai jó hírét.
Koczor Kálmán, a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségének
elnöke, a gálaest szakmai fővédnöke kiemelte, hogy a gasztronómia
évében hangsúlyos feladatot kell
megoldaniuk a szőlő- és bortermelő
közösségeknek annak érdekében,
hogy hírét vigyék a magyar boroknak: „A mai ünnepség bizonyítja, hogy
a borrendek hitelesen képviselik a
magyarországi szőlő- és bortermelőket.
A szakmai kérdésekben, a turizmus
fejlesztésében olyan hangsúlyos
szerephez jutottak a borrendek, hogy
ezzel meghatározó résztvevői az ágazat
további fejlődésének.”
A vendéglátó Noé-hegyiek nagymestere, Bognár Zoltán és borlovagtársai számára az esztendő
egyik legfontosabb eseménye Az év
zászlósbora kitüntető cím átadása:
„Ez az este mindenképpen kiemelkedő, jeles eseménye borrendünknek.

Fotók: Simon Erika

Átadták a 2016-os év zászlósbora elismerést. A
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend gálaestjén megtudhattuk, mely borok képviselik idén a
királyi várost.

Hegedűs György és Csóbor Balázs, az idei év kitüntetettjei

Egyrészt a mintegy kétszáz meghívott
vendégünk tanúbizonyságot tesz a borrendünk iránti szimpátiájáról, másrészt
azért is fontos ez számunkra, mert
átadjuk Az év zászlósbora elismerést.”
A Borászati Szakbizottság, a Nagytanács és a szakértői zsűri minősítése alapján ez évben a Hegedűs
Családi Borászat Nadapi zengő
bora viselheti egy éven keresztül

A gálaest házigazdáinak és vendégeinek volt oka az ünneplésre

„A királyi város bora” címet, s
képviselheti a Királyok Városának
Borlovagrendjét hazánk történelmi
borvidékeinek szüreti, pince- és
borfesztiváljain. Ők adják ez idő
alatt a város reprezentációs borát
is.
Az elismerést Hegedűs György, a
borászat legendás tulajdonosa vehette át Szabó Zoltántól. A díjazott

így köszönte meg az elismerést: „Az
elmúlt időszakban sajnos csak keveset
tudtam a szőlővel foglalkozni, de a
fiaim besegítettek, így ez az elismerés
mindnyájunké. Ez a díj megerősít
engem is, hogy a betegségem idején is
van kire számítanom!”
A zászlósbor kísérőbora 2016-ban a
Csóbor Pincészet Cabernet Sauvignon bora lett.
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„Nem vetélytársak, hanem testvérek vagyunk”
Ferenc pápának és Kirill pátriárkának, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájának közös nyilatkozata

ségben legyenek, mert „Európa
csak így őrizheti meg a kétezer
évig keresztény hagyomány által
formált lelkét. Ugyanakkor nem
maradhatunk közömbösek a sok
millió elvándorló és menekült
sorsával szemben, akik a gazdag
országok kapuján kopogtatnak. A
féktelen fogyasztás fokozatosan
kimeríti bolygónk erőforrásait. A
földi javak elosztásában mutatkozó
növekvő egyenlőtlenség növeli az
igazságtalanság érzését a nemzetközi kapcsolatok kialakult rendszerével szemben.”

László-Takács Krisztina
A keresztények egységét, a vallások és
nemzetek békés együttélését, továbbá Európa
erkölcsi megújulását hangsúlyozza a kubai
találkozón született közös nyilatkozat.

Lépések az egység felé

Keresztényüldözés a Közel-Keleten

„Ez a világ, melyből fokozatosan eltűnnek az emberi létezés spirituális tartóoszlopai, erős keresztény tanúságtételt vár tőlünk az egyéni és társadalmi élet minden területén. Az emberiség
jövője nagymértékben azon képességünktől függ, hogy mennyire tudunk közösen tanúságot
tenni az igazság Lelkéről ezekben a nehéz időkben.”

megoldását és a terrorizmus
elleni koordinált összefogást.
A keresztény közösségek is
tehetnek a békéért: imáikkal
segítsenek, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, amit az
egyre nagyobb konfliktushelyzet eredményez. A nyilatkozat
az Evangélium igazságára és
mindenek feletti fontosságára hívja fel a figyelmet. Az
egyházfők meghajolnak azok
vértanúsága előtt, akik – életük árán – tanúságot tettek
az evangélium igazságáról, és
inkább a halált választották,
mintsem hogy megtagadják

Fotó: Internet

„Sok közel-keleti és észak-afrikai országban Krisztusban hívő testvéreinket
és nővéreinket családostul kiirtják, általuk lakott egész falvakat és városokat
kiirtanak. Templomaikat barbár módon
lerombolják és kirabolják, a szent tárgyakat megszentségtelenítik, szobraikat
ledöntik.” Az egyházfők nemzetközi
segítséget kérnek, hogy megelőzzék
a közel-keleti keresztények elűzését:
„Buzdítjuk a nemzetközi közösséget
az összefogásra, hogy vessenek véget
az erőszaknak és a terrorizmusnak, és
hogy hozzájáruljanak a párbeszéd által
a polgári élet békéjének gyors helyreállításához. Lényegi fontosságú, hogy
nagyarányú humanitárius segítséget
nyújtsanak a meggyötört népeknek

Válságban a család
Fotók: news.va

A találkozó célja az egység helyreállítása és a világ keresztényeinek
buzdítása az egység felé. A mai
világ kihívására ugyanis csak
egységben lehet jól válaszolni: „Keresztény lelkiismeretünk és lelkipásztori felelősségünk nem hatalmaz fel
minket arra, hogy tétlenek maradjunk
a közös választ igénylő kihívásokkal
szemben. Fájlaljuk az egység elvesztését, ami az emberi gyengeség és a bűn
következményeként a Megváltó Krisztus főpapi imája ellenére bekövetkezett.” – fogalmaznak az egyházfők
a közös nyilatkozatban.

Február 12-én Kuba fővárosában, Havannában találkozott Ferenc pápa és Kirill moszkvai
pátriárka, az orosz ortodox egyház feje. Ez az egyháztörténetben az első alkalom, hogy a pápa
és a moszkvai pátriárka találkozott egymással.

és annak a rengeteg embernek, akik a
szomszédos országokba menekültek.”
Mindemellett együttérzésüket
fejezik ki a más vallású emberek
szenvedéseivel is.

Előzzük meg a világháborút!
A nyilatkozat nyomatékosan
sürgeti a konfliktusok békés

Krisztust: „Hisszük, hogy korunk
e vértanúi, akik különféle egyházakhoz tartoznak, de akiket
összeköt a közös szenvedés, a
keresztények egységének zálogát
jelentik.” A béke érdekében nélkülözhetetlen a vallásközi párbeszéd – vallják az egyházfők:
„A mostani körülmények között a
vallási vezetőknek fontos feladata,

hogy híveiket a más vallási hagyományokhoz tartozók meggyőződéseinek tiszteletére neveljék.
Teljes mértékben elfogadhatatlanok
azok a kísérletek, amelyek bűncselekményeket vallási jelszavakkal
akarnak igazolni.”

Van-e vallásszabadság Európában?
„Hálát adunk Istennek, hogy korábban nem látott mértékben megújul
most a keresztény hit Oroszországban és Kelet-Európa sok országában, ahol ateista rezsim uralkodott
évtizedeken át.(…) Negyed évszázad
alatt több tízezer új templomot
építettek, több száz monostort és
teológiai főiskolát nyitottak. A
keresztény közösségek jelentős
jótékonysági és szociális tevékenységet folytatnak, sokféle módon
segítik a rászorulókat. Ortodoxok
és katolikusok gyakran vállvetve
dolgoznak.”
Vannak azonban olyan országok,
ahol a keresztények a vallásszabadság korlátozásába ütköznek:
„Külön is megállapítjuk, hogy
némely országnak a szekularizált,
Istenre és az ő igazságára való minden hivatkozást kerülő társadalommá válása súlyos fenyegetést jelent
a vallásszabadságra. Nyugtalanság
forrása számunka a keresztények
jogainak mostani korlátozása, ha
nem egyenesen a keresztények hátrányos megkülönböztetése, amikor
bizonyos politikai erők, sok esetben
igen agresszív szekularizmus
ideológiájától vezérelve, igyekeznek
kiszorítani őket a közéletből.”
A nyilatkozat óvatosságra int
egy olyasfajta integrációval
szemben, amely nem tiszteli a
vallási identitásokat. Az egyházfők meggyőződése, hogy
Európának hűnek kell maradnia
keresztény gyökereihez. Ezért
tartják fontosnak, hogy a keleti
és nyugati keresztények egy-

Az ortodoxoknak és katolikusoknak ugyanaz a felfogásuk a
családról: „A család a házasságon,
egy férfi és egy nő szabad és hűséges
szeretetcselekedetén alapszik. A
szeretet az, ami megpecsételi egyesülésüket, és megtanítja nekik, hogy
ajándékként fogadják el egymást.
A házasság a szeretet és a hűség
iskolája. Szomorúan látjuk, hogy
más együttélési formákat immár egy
szintre helyeztek ezzel az egyesüléssel, az apaságnak és az anyaságnak
mint a férfi és a nő bibliai hagyomány által megszentelt sajátos hivatásának a fogalmát pedig száműzik a
köztudatból.”
A nyilatkozat az abortusz és az
eutanázia ellen is felemeli szavát,
és a mesterséges megtermékenyítés technikáinak fejlődése miatt
is kifejezi aggályait: „Az emberi
élet manipulálása támadás az Isten
képére teremtett ember létezésének
alapjai ellen.”
A fiatalok számára is üzen a
pápa és a patriarcha: „Ne féljetek
szembeúszni az árral, ne féljetek
Isten igazságát védelmezni, amelyhez
a mai szekuláris normák már messze
nem alkalmazkodnak. (…) Legyetek a
világ világossága, hogy akik körülvesznek titeket, látva jótetteiteket,
dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.”

Közös küldetés
Az ortodoxokat és katolikusokat az a küldetés köti össze,
hogy Krisztus evangéliumát
hirdessék a mai világban: „E
küldetés megköveteli a keresztény
közösségek tagjai közötti kölcsönös
tiszteletet, és kizárja a prozelitizmus (áttérítés) mindenféle formáját. (…) Nem vetélytársak, hanem
testvérek vagyunk.” – vallják az
egyházfők, majd hozzáteszik:
az ortodoxoknak és görögkatolikusoknak szükségük van a
kiengesztelődésre, valamint arra,
hogy megtalálják az együttélés
kölcsönösen elfogadható formáit. Az Ukrajnában zajló összetűzés kapcsán arra kérik a térség
egyházait, hogy dolgozzanak a
társadalmi egyetértés elérésén,
tartózkodjanak az összecsapásokban való részvételtől, és ne
járuljanak hozzá a konfliktus
további terjedéséhez.

közéleti hetilap

Közélet

FehérVár

13

Minden a családban kezdődik

Csabai Dorina

feladatot kitűztük. Munkatársaink
részt vettek egy szakmai képzésen,
mely az előző évek tapasztalatával
és tudásával együtt már elégnek
bizonyult arra, hogy elindítsuk a
csoportfoglalkozásokat.
Mi a pszichoedukáció?
Röviden ismeretátadást jelent.
A hozzánk forduló kliens a saját
problémájára pontos információkat,
ismereteket kap. Nagyon egyszerű
példával élve: amikor elmegyünk az

Hosszú távú célunk, hogy a résztvevők párkapcsolati kérdésekben
önreflexióra legyenek képesek, ezáltal legyen lehetséges számukra is
a kiegyensúlyozott, tartós kapcsolat
kialakítása és megtartása. Rövid
távú célunk, hogy azok a férfiak
és nők, akik eljönnek hozzánk,
megoldási lehetőséget kapjanak a
jelenlegi párkapcsolati problémáikra, megértsék azokat, és képesek
legyenek a változtatásra, ha szük-

Fotó: Kiss László

Egy jól működő párkapcsolat és a biztos családi
háttér felbecsülhetetlen kincs. Egyeseknek
természetes, hogy megértő, segítő közösségben élhetnek, másoknak nehézséget jelent a
megfelelő partner megtalálása vagy az évek
során felmerülő nehézségek megoldása. A Rév
Ambulancia Párkapcsolati Szerviz nevet viselő
foglalkozássorozata célul tűzte ki, hogy segíti
a párkapcsolatok és a családok egészséges
működését.

Rév közösségi koordinátora. Vele
beszélgettem tervekről, célokról.
Miért tartották fontosnak egy párkapcsolati csoport indítását?
Egyrészt, mert a szenvedélybetegségek egy része megelőzhető vagy
korábbi szakaszában felismerhetővé válik. Másrészt mert a párkapcsolataink a fogyasztói társadalom
szabályai szerint működnek.
Szerelemből házasodunk, aztán a
hullámvölgybe került kapcsolatot

Napjainkban egyre többen vallják, hogy nem könnyű megfelelő társat találni és tartós, örömteli kapcsolatot kialakítani, pedig ez nagyon fontos lenne. A most induló csoport egyik célja, hogy
elősegítse a párkapcsolatok és családok egészséges működését – magyarázza a Párkapcsolati szerviz foglalkozássorozat egyik vezetője, Keresztesi-Dávid Renáta.

A Rév Szenvedélybeteg-segítő
Ambulancia 1997 óta foglalkozik
alkohol-, nikotin-, gyógyszer-, kábítószer- és játékfüggőségben élőkkel
és hozzátartozóikkal. Az utóbbi
évek statisztikai eredményei miatt
egyre jobban bevonódnak a családi
életre nevelés témakörébe, illetve
a jól működő családi élet fontosságára hívják fel a figyelmet. Ahogy
ők mondják: minden a családban
kezdődik! A szerhasználat is, a
gyógyulás is, ezáltal a megelőzés is.
Márciusban újra elindul a Rév által
szervezett Párkapcsolati Szerviz
pszichoedukációs foglalkozássorozata, melynek egyik csoportvezetője Keresztesi-Dávid Renáta, a

eldobjuk, és energiáinkat egy új
kialakítására fordítjuk. Ezt igazolja
a házasságkötési hajlandóság csökkenése és a válások magas aránya.
Sokan nem értik, hogy a szenvedélybetegség hogyan köthető össze
a nem megfelelő párkapcsolattal,
pedig hosszú távon egy nem jól
működő, egészségtelen párkapcsolat szenvedélybetegségek kialakulását is eredményezheti, egyéb
más lelki megbetegedésről már
nem is szólva. Ennek megelőzése
érdekében – mondhatni preventív
jelleggel – arra kell fókuszálni,
hogyan is lehet egy jó, egészséges
párkapcsolatot kialakítani, fenntartani. A problémát azonosítottuk, a

orvoshoz, elmondjuk a tüneteinket,
ő felállítja a diagnózist, elmondja
a betegségünk kezelését, lefolyását, esetleges következményeit, a
gyógyszerezést. A pszichoedukációs
csoportok legfontosabb összetevői
a nyitottság, az interaktivitás és az
önreflexió. Nyitottnak kell lennünk
a téma, a csoporttársak és a csoporttársak problémája iránt. Fontos,
hogy a csoporttagok bevonódjanak a témába, fejtsék ki, vállalják
véleményüket, vegyenek részt a feladatok megoldásában. Lényeges az
önvizsgálat, gondolkodásmódunk,
véleményünk felülvizsgálata is.
Milyen céllal indították a foglalkozássorozatot?

séges. Cél az is, hogy felismerjék,
ha ezen a területen további szakmai
segítségre van szükségük.
Kiket várnak a márciusban induló
„Párkapcsolat szerviz” csoportba?
A csoport neve megtévesztő. Szeretettel várunk mindenkit, aki a téma
iránt érdeklődik, lehet egyedülálló
vagy párkapcsolatban élő. Terveink szerint a nyári szünetig kilenc
alkalommal találkozunk. A csoport
ingyenes és nyitott. Bár tematikailag az alkalmak összefüggnek,
mégis egy-egy alkalom önmagában
is kerek egész, így aki csak egy foglalkozásra tud eljönni, az is be tud
kapcsolódni, és hasznos tapasztalatokkal térhet haza.
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Mese habbal
Humán értelmiségiből sörfőző

Gáspár Péter
Élelmiszeripari képzettség nélkül, egy zuglói
lakótelep ötödik emeleti panellakásában
kezdte a főzést Németh Antal, a székesfehérvári megyés püspök kiváló söreinek készítője.
Az ihletet akkoriban az adta számára, hogy
megkóstolt néhány nagyon jó és nagyon drága
sört, és arra gondolt, megpróbál ő is hasonlót
készíteni. A sörfőzőt kőbányai főzdéjében
kerestük fel.

Fotók: Kiss László

Németh Antal mára elismert „sernevelő” lett. Pein Ádámmal közös
vállalkozásuk, a Monyó Sörfőzde a
tizedik, jubileumi Főzdefeszten közel ötven hazai kisüzem közül nyerte el az év sörfőzdéje kitüntetést. Itt
készülnek a fehérvári püspök sörei,
a Szent Imre, a Prépost és a Szent
Gellért is.

Sörfőzés a panelban
„Öt-hat éve kezdett el érdekelni a
Németh Antal sem sörfőzőként kezdte
sörfőzés. Házi főzésből indult az egész.
Az internet és külföldi szaklapok segít- kavállalási tanácsadó és szociális
ségével kezdtem el otthon kísérletezmunkás diplomája is van.

mazsola, sáfrány, narancsvirágméz,
maláta és komló is, igaz, ez utóbbit
az egyiptomiak még nem használták.” – nosztalgiázott Antal a
kezdetekről, hozzátéve, hogy már
a honfoglaló magyaroknak is volt
söre: a „boza” egy gabonaalapú,
erjesztett alkoholos ital volt.
„A honfoglaló magyarok leginkább
vándoroltak, ezt az életmódot nehezen
lehetett összeegyeztetni a mezőgazdasággal. A szőlőművelés letelepedett
életmódot kíván, a gabona viszont egy
idény alatt beérik, valószínűleg ez volt
az oka, hogy előbb fogyasztottak sört,
mint bort.” – ingatta meg a sernevelő azt a szilárdnak vélt tévhitemet,
hogy tisztán „bornép” a magyar.

Az alapmaláta adja a sör
gerincét
Antal ezután témát váltott: belemélyedt a sörfőzésbe. Részletesen
elmagyarázta, hogy a főzéshez
mindig kell egy alapmaláta. Ez
adja a sör gerincét. A különböző
színező és ízesítő maláták pedig
fűszerezik, színezik, árnyalják az
A Szent Gellértet ászokolni is kell

getni. A haverok azt mondták, finom a
sör, amit csinálok. Ez alapján azonban
még nem tudtam, hogy tényleg jó sört
csinálok-e. Úgy gondoltam, elindulok
versenyeken. Ezeken is jó eredményeket értem el. Elkezdett ismertté válni
a nevem, egyik sörömmel megkaptam
a Főzdefeszt kedvenc söre díjat is.
Elkezdtem a gerilla sörfőzést, ami a
világban „gipsy brewing” néven fut. Ez
arra utal, hogy a sörfőző a romákhoz
hasonlóan folyamatosan vándorol, főzdéről főzdére, és mindenhol elkészíti a
saját sörét. Egy darabig ezt csináltam,
utána találkoztam Ádámmal, akivel
közösen megcsináltuk a Monyót.” –
mesélte Németh Antal, aki polgári
foglalkozását adta fel a „sernevelés”
kedvéért. Korábban számos uniós
projektben dolgozott, de mun-

Már a honfoglaló magyarok is
söröztek
A humán érdeklődésű sörfőző
fogékony a történelem iránt. Amit
mi bizonyítana jobban, minthogy
újraalkotta az ősi egyiptomi sört is.
Ennek összetevői a Midasz király
feltételezett sírkamrájában található edényeken végzett analízis után
lettek ismertek. Első versenyén,
2012-ben rögtön díjat nyert ősi
egyiptomi sörkülönlegességével.
„Itt még nem igazi sörre kell gondolni, mindenféle olyan dolgot
belefőztek az italba, ami erjeszthető.
A régészek találtak az edényeken
virágpollent is, amiből arra következtetnek, hogy méz volt benne.
Az én receptemben volt bioszőlőlé,

Belekerül a komló a főzetbe

ízt. Antal ezután büszkén megmutatta a búzapelyhet, ami textúrát
ad a sörnek, a pörkölt malátát,
ami hasonlóan készül, mint a
kávé, valamint a rizspelyheket,
amit akkor használnak, ha lazítani
akarják a szűrőréteget. A legdrágább alapanyag a jó komló, ami az
idei évben nehezen beszerezhető:
„Számottevő komlótermesztés ma
nincs Magyarországon. A leghíresebb
komlótermelő országok Csehország,
Németország, Szlovénia, Anglia,
Franciaország és az USA, de sok divatos komló van most már Ausztráliában és Új-Zélandon is. A jó minőségű
komlópellet kilójáért tizenkét-tizenöt
ezer forintot is elkérnek a piacon, már
ha éppen lehet kapni.”

Imre, Gellért és a Prépost
A férfi ezután a cefrézés helyszínére vezetett minket. Ahhoz,
hogy sört tudjon készíteni, először
cukros levet csinál, a maláta keményítőjét alakítja át cukorrá. Ezt
erjeszti majd az élesztő alkohollá és
szén-dioxiddá. A sörfőző a cefrézőbe önti a malátát, összekeveri
vízzel, és különböző hőfokokon
tartva elkészíti a cefrét. Leszűri a
lét a malátáról, majd a főzet átmegy
a komlóforraló üstbe, ahol hozzáadják a komlót. Recepttől függően
nagyjából egy órát forralja. Forralás
után erjedési hőmérsékletre hűti le.
Ezután megy a sörlé az erjesztőtartályokba, ahol a sörélesztő megkezdi áldásos tevékenységét.
Antal ezután a tartályokat mutatta
meg, ahol éppen a Szent Imre és a
Prépost készült. A folyamat hossza
sörtípustól függ, leggyorsabban
a Prépost készül el, ami egy felső
erjesztésű porter sör. A legtöbb idő
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„Az egyházmegyétől az a felkérés jött,
hogy tradicionális, könnyen érthető
söröket szeretnének. Kértek egy klas�szikus világost, egy frissítő búzasört, a
barna sör pedig a mi ajánlásunk volt:
egy hagyományos portert javasoltunk.” – mondja Németh Antal a
püspöki sörökről. A Szent Imre
búzasört, a Szent Gellért pilsenit és
a Prépost portert kizárólag Székesfehérváron, a Szent Gellért Hotel
földszintjén működő kézműves
sörözőben lehet kapni.

Kitört a sörforradalom
A sörfőzéshez ma már nem
kellenek különleges természeti
adottságok, de Kőbányán Dréher
Antal és Haggenmacher Henrik
még a használt bányák vájataiba
telepítette söröspincéit. Itt tudtak
akkoriban olyan temperált körülményeket biztosítani, ami szükséges volt ahhoz, hogy jó minőségű
sört állítsanak elő: „Régen októbertől
márciusig főztek sört, mert ilyenkor

Egyszerű feliratok segítik az eligazodást

sörgyárak. A forradalmi folyamat a
nyolcvanas évek közepén kezdődött,
amikor néhány amerikai felfedezte a
minőségi európai söröket, megunták
az amerikai állapotokat és elkezdtek
maguknak otthon sört főzni. Egy-egy
házi sörfőző látott benne üzletet, kis

nálunk is rengeteg házi sörfőző van, és
egyre több kisüzemi főzde nyílik.”

Sernevelés otthon
A sernevelő mindenkinek ajánlja,
hogy vágjon bele a házi sörfőzésbe,

A jó komlópellet kilójáért tizenkét-tizenöt ezer forintot is elkérnek

Nem szellem, hanem sör van a palackban

a pilseni típusú Szent Gellértnek
kell, amit még ászokolnak is. A
Szent Imre búzasör is viszonylag
gyorsan elkészül. A búzasör minél
frissebb, annál finomabb.
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tudtak megfelelő körülményeket biztosítani az erjedéshez. Ma sörforradalom
van a világban, ami az USA-ból indult,
onnan, ahol annak idején először tették
tönkre a minőségi söröket a nagy

sörfőzdéket nyitottak, és kiderült, hogy
azoknak is van igénye jó minőségű
sörre, akik nem főzik meg maguknak,
hanem inkább megvásárolnák. Most
már négyezer kisüzemi sörfőzde van
az USA-ban. Elkezdtek jó minőségű
alapanyagokat termelni. A komlótermő
vidékek átalakultak. Új malátázó cégek
jöttek létre, amelyek már a minőségi
kis főzdéket akarták kiszolgálni. Ez a
trend lassan átszivárgott Európa azon
országaiba is, ahol a legnagyobb volt a
baj a sör minőségével. Magyarországon
is élen járunk a forradalomban, már

mert jó hobbi, és jó dolgokat lehet
kihozni belőle. Nem igényel drága
beruházást, sima fazékban is meg
lehet csinálni. Kell hozzá még hőmérő, fakanál, szűrésre alkalmas vödör,
meg az erjedéshez is egy vödör. Lehet persze színezni, extra eszközöket
beszerezni, berendezéseket barkácsolni, átalakítani, automatizálni. A
lényeg nem változik: legyünk bátrak,
merjünk kockáztatni, új ízeket kipróbálni, hogy a végén olya n sörünk
legyen, amivel a családunkat, barátainkat is büszkén megkínálhatjuk!

A sör az új bor

A maláta adja a sör gerincét

Illatban, ízben elsősorban azt figyeljük a sörben, hogy az alapanyagok mit adtak
hozzá, a malátás jegyek hogyan jelentkeznek benne. Erre szoktunk ilyet szavakat
használni, mint hogy kekszes, sült kenyeres, kenyérhéjas, pörkölt kávés, csokoládés,
de lehetnek benne szénás, diós, karamelles jegyek is. A komlónál ma már igazi íz- és
illatkavalkád van, mindenféle új típus megjelent. Jellemző lehet a komlóra a citrusosság, bogyós gyümölcsösség, fűszeresség valamint a földes és az animális jegyek.
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Kolbásztöltés és tojásfestés

Gyereksarok
Gyerekversek, felolvasás Kiss
Judit Ágnestől
Február 26. 14.15, Study Könyvesbolt
A program során lesz felolvasás,
dedikálás, az írónő beszélget a
gyerekekkel.
Mesekuckó
Február 26. 18 óra,Vörösmarty
Mihály Könyvtár Széna Téri
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta
anyákról és apákról mesél.
Játszóház
Február 27. 10 óra, Vörösmarty
Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Mese- és kézműves foglalkozás.
Mese: Cinegenaptár. Kézműveskedés: madáretető, madárkalács,
kép pontfestéssel.
Mi a téMa?
Február 27. 15 óra, Szent István
Király Múzeum
Ideje jól kiszellőztetni a házat,
kisöpörni a lim-lomot. Eltemetjük a telet és üdvözöljük a
tavaszt, amolyan múlt századi
módra.
Alma-szuperkoncert
Február 27. 16 óra, Vodafone
Sportcentrum
Zsibongóvá alakul a Vodafone Sportcentrum, gyerekek
lepik el a küzdőteret. Lesz
ott minden: Nád a házam,
cinege, Sárga kuka és Szülinapom-pom-pom.
Az állatok nyelvén tudó juhász
Február 28. 11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház
előadása.
Babajátszó a Koronás Parkban
Február 29. 10 óra, Koronás Park
Minden hétfőn délelőtt ölbéli játékokkal, mondókákkal,
gyermekdalokkal, cirógatókkal,
dúdolókkal kényeztetheti gyermekét. Félórás foglalkozás után
tovább folytatódhat a közös
játék! 0-3 éves korig.
Négykezes kedd
Március 1. 10 óra, Hetedhét
Játékmúzeum
Horgolt csibék – amigurumi
és „normál” horgolással, Silye
Sándorné Jutka és Bernáthné
Marika segítségével.
Régi históriák a Koronás Parkban
Március 2. 16.30, Koronás Park
Kreatív játszó a történelem iránt
érdeklődő fiataloknak, melyben
a régmúlt különböző csodás
történeteit ismerhetik meg kézműves és mozgásos játékokban.
6-10 éves korig.

Zenés testgyakorlat
Március 1. 17 óra, Koronás Park
Alakformáló és erősítő torna, gerinctréning, stretching anyukáknak,
mozogni vágyóknak. Amíg anyu tornázik, a gyerekek animátorok felügyelete
mellett játszhatnak.

2016. február 25.

Programajánló február 26-tól március 6-ig

Szabó Petra

Február 26.
Ludium Pigmentum
18 óra, Pelikán Galéria
Konok Tamás Kossuth-díjas
festőművész műveiből nyílik
kiállítás. A kiállítást megnyitja
Kovalovszky Márta és Kovács
Péter művészettörténészek.
Kurátor Szegedi Csaba festőművész. Közreműködnek a
Hermann László Zeneiskola növendékei. Megtekinthető április
1-ig, keddtől péntekig, 10-től 18
óráig.
Könyvbemutató a Kisfaludi Közösségi Házban
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Bobory Zoltán bemutatja a
„Kátyúk között az úton” című
kötetét, valamint az általa szerkesztett „Ki válaszol?” című verseskötetet. A vendéggel Lukácsy
József, a Vörösmarty Társaság
alelnöke beszélget.
Mits Jazz Band Akusztik
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Vendég fellépők: Potesz Balázs,
Fekete-Kovács Kornél, Nagy
János, Oláh Zoltán.
Paraba Swingklub
18.30, Paraba
A program során a 20-as, 30-as,
40-es évek táncait tanulhatják
meg az érdeklődők.
Február 27.
III. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál
7 óra, Jancsárkert
Programok:
7 óra: Termelői piac gasztroutcával
9 óra Megnyitó – Cser-Palkovics
András polgármester
9.30: A kolbásztöltőverseny
rajtja
9.30:: Élő zene, vetélkedők, játékok, kolbászszépségverseny

XXIII. Fejér Megyei Kor-Társ
Nyugdíjas Ki mit tud?
Idén is várják azokat az öregségi
és rokkantnyugdíjasokat valamint
nyugdíjasklubokat, akiknek/amelyeknek az előadó-művészet, képző-,
ipar- és népművészet bármely ágában
bemutatásra érdemes műsora,
alkotása van. Az előadó-művészeti
kategóriában bármely zenei műfajt
képviselő énekes és hangszeres
produkcióval, vers- és prózamondással, színjátékkal, tánccal és általában
minden színpadon előadható műsorszámmal nevezhetnek. A nevezési
lap beszerezhető A Szabadművelődés
Háza portáján, illetve letölthető az
intézmény honlapjáról.
A bemutatók időpontjai:
2016. február 27. szombat 11 óra
2016. március 6. vasárnap 10 óra
2016. március 12. szombat 10 óra

12 óra: Török Ádám koncertje
14.30: Eredményhirdetés
Kisgyermekkori nyelvoktatás
10 óra, Pagony Könyvesbolt
Interaktív előadás a kisgyermekek nyelvi oktatásának fontosságáról.
Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit
tud?-kiállítás
10 óra, A Szabadművelődés Háza
A XXIII. Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud? pályamunkáiból nyílik
kiállítás A Szabadművelődés
Házában.
Kézműves húsvét
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Az intézményben működő
műhelyek bőr-, kerámia- és
tűzzománc-foglalkozásain
vehetnek részt az érdeklődők, és bármelyik technikával húsvéti tárgyakat,
ajándékokat készíthetnek
maguknak. A foglalkozás 10
és 13 óra között lesz.
Idegenvezetők világnapja
11 és 14 óra, Tourinform iroda
Ünnepelnek az idegenvezetők
– mesélj nekik! Február 27-én
rendhagyó programokkal várják
a Székesfehérvár iránt érdeklődő
látogatókat az idegenvezetők,
akik ezen a napon ünneplik világnapjukat.
Az Alma zenekar koncertje
16 óra, Vodafone Sportcentrum
Szuperkoncerttel készül az Alma
zenekar.
Mobilmánia
20 óra, Fezen Klub
A több átalakulást megélt P.
Mobil dalai annak az énekesnek az előadásában lesznek hallhatók a koncerten,
akihez a közönség nagy része
köti őket, illetve bizonyos dalokat a három énekes együtt
ad elő.

Beat-farsang
20 óra, Beat
Fellép a Soul Blaster!
Február 28.
Böjt és méregtelenítés
14 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Az ember ősidők óta igyekezett a természettel harmóniában élni, így amikor minden
tavasszal megújul az élővilág,
az ember is ehhez alkalmazkodva igyekszik megtisztítani
testét, lelkét különféle böjtökkel, méregtelenítő kúrákkal.
Jó példa erre a nyírfában meginduló nedvesség megcsapolása, amit ha elfogyasztunk, hatékonyan segíti szervezetünk
tisztulását. Vannak igazán
kemény, erőt próbáló módszerek, de olyanok is, amik bárki
számára vállalhatók. Lencsés
Rita bemutatóval egybekötött
előadása a böjtről és a méregtelenítésről.
Február 29.
A finn kultúra napja
18 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Vendég: SAMPO Székesfehérvári
Finnbarátok Köre.
Irodalmi est
18 óra, Királykút Emlékház
Bakonyi István házigazda vendége Vári Fábián László lesz,
akinek „Ereimben az idő” című
kötete kerül bemutatásra.
Március 1.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Varga Géza A magyar hieroglif
írás című előadása a Hétvezér
estek keretében.
Március 3.
Hadházi László önálló estje
18 óra, Művészetek Háza
Hadházi László önálló estje
Nekünk áll a László címmel a
Művészetek Házában. Műsorvezető: Bellus István.

Kiváló minőségű beltéri
és bejárati ajtókkal, fa
és műanyag nyílászárók
széles választékával
várjuk kedves
vásárlóinkat központi
bemutatótermünkben:

Székesfehérvár, Berényi u. 81.
Telefon: 06 (20) 996 40 70
06 (20) 996 41 41
Nyitva: H-P: 8-12 és 13 – 17 óráig
E-mail: info@rapador.hu

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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A Vörösmarty Színház műsora

Március 4.
Nyugdíjas nőnap
14 óra, Fehérvári Civil Központ
A Fejér Nyugdíjasegyesület
nyílt nőnapi ünnepséget szervez
szórakoztató műsorral. Fellép a
Marcali 3 tenor és Kovács Zoltán
énekes-színész.

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

Tojásfestőműhely a Fehérvári
Kézművesek Házában
16 óra, Fehérvári Kézművesek
Egyesülete
Radetzky Jenőné a tojásírás technikáját, az írókázást mutatja be
és tanítja meg az érdeklődőknek.
A szervezők kérik, hogy mindenki keményre főtt vagy kifújt
tojással érkezzen a foglalkozásra.

A velencei kalmár
Február 26 és 27. 19 óra, március
3. 17 óra, Nagyszínház
Pulcinella kertészkedik
Február 26., március 1., 2., 3. és 4.
10 óra, Pelikán Kamaraszínház
János vitéz
Február 27. 11 és 14 óra, március
1., 2. és 4. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház

Tündérszó meseíró pályázat
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület hetedik alkalommal hirdeti
meg nemzetközi meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő
8–15 éves gyerekek magyar nyelven írott meséit várják e-mail-ben, csatolt Word
dokumentumban vagy postai úton négy példányban 2016. február 29-ig. A pályázatra a 2001. január 1-je és 2007. december 31-e között született gyermekek meséit
fogadják. A mese mellé feltétlenül csatolják 1.) a meseíró nevét, 2.) születési idejét
(év, hónap, nap), 3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
és 4.) szülei egyikének lehetőleg e-mail-címét vagy telefonszámát. A pályaművek
terjedelme legfeljebb hatezer karakter (három nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal,
irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy
mesét küldhet be. A pályázó a mese elküldésével hozzájárul műve bármilyen formában történő, külön ellenszolgáltatás nélküli, későbbi nyilvánosságra hozásához. A
pályázat szellemi mecénása Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke.
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti
alkotással jutalmazzák. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés június
elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat május 10-ig telefonon vagy e-mail-ben
értesítik, illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb
írásokat az egyesület egy későbbi időpontban megjelenteti.

Paraba Swingklub
18.30, Paraba
A program során a 20-as, 30-as,
40-es évek táncait tanulhatják
meg az érdeklődők.
Jazz Consort-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenés kvartett A Szabadművelődés Házában.
Paddy and The Rats
22 óra, Fezen
Újra színpadon az ír punk-rock
kocsmazenét játszó miskolci
zenekar. Vendég: Crazy Rogues,
Bohemian Betyars.

Play Strindberg
Február 26. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Szutyok
Február 26. 19 óra, Kozák András
Stúdió

A távhőszolgáltatás napja
SZÉPHŐ Zrt.
A SZÉPHŐ Zrt. 2016. március
4-én szakvezetéses erőműbejárással, izgalmas, közös kvízjátékkal
és egy kreatív versennyel rendezi
meg a távhőszolgáltatás napját.

Csókos asszony
Február 28. 17 óra, Nagyszínház
Terrorizmus
Február 28. 19 óra, Kozák András
Stúdió
Augusztus Oklahomában
Március 1., 4. és 5. 18.30, Nagyszínház
Hekabé
Március 1. 19 óra, Kozák András
Stúdió
Rejtélyes viszonyok
Március 5. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Balfácánt vacsorára!
Március 6. 19 óra, Nagyszínház

Jelentkezzen márciusban induló:

Március 5.
Macskazene Ybl Miklósnak
16.30, Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Gelencsér József néprajzkutató
előadása.

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

OKJ-s tanfolyamainkra!

Fehérvár INK
18 óra, Fezen Klub
A Budapesten már 5. alkalommal
megrendezett népszerű Tattoo
The Sun rendezvény hagyományait követve a szervezők
2016-ban Fehérváron is egy ilyen
rendezvénnyel indítják a tavaszt. Fellépők: Visioned Frailty,
Wackor, Cadaveres, The Joystix,
Sleepless.

Sportprogramok

Március 6.
Nőnapi lélekfitnesz
16 óra, Beat-rendezvényterem
A program során három
előadást hallgathatnak meg
a résztvevők: Ősz Titanilla:
Nőnek lenni csodálatos; Polgár
Lili Zsuzsi: Örömterápia; Matyi
Csongor: Hogyan találj rá újra
eredeti önbizalmadra?

Kézilabda
Fehérvár KC – Siófok KC
Március 3. 18 óra, Köfém Sportcsarnok
Alba Regia KSE – CYEB-Budakalász FKC
Március 5. 18 óra, VOK
Kosárlabda
TLI Alba Fehérvár – Sopron KC

Március 2. 18.30, Vodafone Sportcsarnok
Jégkorong MOL Liga
Fehérvár AV19 – MAC Budapest
Február 28. 17.30, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Fehérvár AV19 – MAC Budapest
Február 29. 18 óra, Ifj. Ocskay
Gábor Jégcsarnok

www.fehervarmediacentrum.hu
ÚJSÁG - TELEVÍZIÓ - RÁDIÓ - ONLINE

E-000683/2014

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

A Barátság mozi műsora
Brooklyn
Február 29. 20 óra, március 1. 18 óra
Színes, feliratos, ír-angol-kanadai
romantikus film
Saul fia
Március 2. 18 és 20 óra
Magyar filmdráma.

2016. február 29-ig történő jelentkezés esetén
10% árkedvezményt adunk a képzési díjból!

Nőnapi retróbuli
21 óra, Paraba
A 70-es, 80-as évek zenéjével és
Embryoval.

Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E
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Spotlight – Egy nyomozás részletei
Február 26. és 27. 20 óra, március
3. és 4. 20 óra
Feliratos amerikai thriller.
A kórus
Február 26. és március 6. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.
A lovasíjász
Február 27. 16 óra
Magyar dokumentumfilm.
Gondolj rám!
Február 27. és március 4. 18 óra
Magyar játékfilm.
Férfiak és csirkék
Február 29. 18 óra
Feliratos dán-német fekete komédia.
Áve, Cézár!
Március 3. 18 óra, március 5. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai-angol
vígjáték.
Zootropolis – Állati nagy balhé 3D
Március 5. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi
animációs film.

FehérVár

Kultúra

Látrányi Viktória
Titok, rejtély, gyilkosság övezi a Seuso-kincs történetét. A páratlan római kori
leletegyüttes ezer szállal kötődik Fejér
megyéhez. A kincs történetéről Dézsy
Zoltan dokumentumfilmet forgatott,
melynek hamarosan elkészül a második része. A Fehérvár magazin stábja a
közelben zajló forgatáson találkozott a
rendezővel.

Dézsy Zoltán sosem mondott le arról, hogy elkészítse a film második részét. Az elmúlt másfél-két évben újabb tanúk és információk kerültek elő...

A Seuso-kincs ma ismert készlete tizennégy, étkezéshez és tisztálkodáshoz használt ezüstedényből áll. A magyar állam hét darabot szerzett
vissza a Seuso-kincsből: a vadász (Seuso) és a geometrikus tálat, a két geometrikus kancsót, a kézmosótálat, az illatszeres dobozt és a Dionysos-kancsót, továbbá a kincs ezerötszáz évvel ezelőtti elrejtéséhez használt, rézből készült üstöt. Fotónkon a névadó tál, amelyen olvasható a
Balaton latin neve, azaz a Pelso szó is.

Fotó: Látrányi Viktória

Spiclik, betörők, orgazdák,
a katonai titkosszolgálat és
a legmagasabb állami körök
ténykedése övezi a Seuso-kincs
kalandos útját. Milliárdos
műgyűjtők és alvilági kapcsolatokkal rendelkező „vállalkozók” rejtegethetik a Seuso-kincsek eddig elő nem került
darabjait. Így tudja Dézsy
Zoltán filmrendező, aki több
mint húsz éve eredt a lelet
nyomába.
A Seuso-kincs rejtélye címet
viselő dokumentumfilmjét 1997
őszén mutatták be. Dézsy Zoltán évekig kereste a koronatanúkat, és kapcsolatot teremtett
az illegális műkincs-kereskedelemben érintett orgazdákkal
is. Több mint húsz esztendeje
megszállottja a témának. A
késő római kori, felbecsülhetetlen értékű ezüstlelet története
nem ismeretlen a fehérváriak
és a térségben élők számára
sem. Dézsy dokumentumfilmje
nemcsak lenyűgöző, de a képernyő elé szegezi az embert. Igazi
kultúrtörténeti krimi, melyből
a híres polgárdi rejtély sem
hiányzik. A filmben megszólaltak a koronatanúk, szakértők,
régészek vagy például Sümegh
József testvére, de a New York-i
pert is górcső alá vette a szerkesztő. Oknyomozó riporteri
munkája során a filmben több,
eddig ismeretlen tényt tár fel és
mutat be: több mint hatvan tanút, Sümegh József feltételezett
gyilkosát és persze a Seuso-kincsek eddig rejtett történetét.
Sosem tett le azonban a film

második részének elkészítéséről. Most hamarosan végéhez
ér a forgatásokkal. A bemutatót tavaszra tervezi.
„Többé-kevésbé hitelesen tudjuk
rekonstr uálni, hogyan halt meg
Sümegh József. Be tudjuk mutatni annak a másik kiskatonának
is az igaz történetét, akiről a
kör nyéken mindenki úgy tudja,
hogy összefüggésbe hozható a
Seuso-lelettel. Megtudhatjuk azt
is, kihez kerültek innen a Seuso-kincsek, illetve bizonyítottan
annak har minc-negyven darabja. Ki az, akit megkértek, hogy
vigye ki az országból a kincset.
Bemutatjuk azt a kísérletet,
amely során volt titkosszolgálati
tisztek nekiláttak egy akciónak,
hogy ők hozzanak be Magyar-

Kép: Preszter Elemér

Seuso: kincs, ami van

2016. február 25.

Fotó: Kiss László
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Nyitójelenet a kőszerhegyi kőbányában. Dézsy Zoltán dokumentumfilmes rendező nem véletlenül
választotta ezt a helyszínt a Seuso-kincs történetét feldolgozó filmjéhez. A rendező feltételezése
szerint itt bukkant a kincsre Sümegh József. A fiatal katona halálát a mai napig rejtély övezi, mint
ahogy azt is, pontosan kik, hogyan és mikor csempésztek ki az országból a Seuso-kincsként emlegetett római kori leletet. Egy biztos, ettől a bányától néhány méterre található a Borbély-pince, ahol két mikádó övére felakasztva találták meg a meggyilkolt honvédot.

ország ra római kor i tárgyakat.
Furcsa sorsuk lett ezeknek a
szereplőknek... De ez még csak a
jéghegy csúcsa! Nagyon érdekes történet lesz, és még ar ra
is van esélyünk a premier ig,
hogy előkerüljön egy-két tárgy.”
– mesélte lapunknak Dézsy
Zoltán.
A Magyarország családi ezüstjének becézett Seuso-kincsek a
hetvenes évek közepén kerültek elő Polgárdi környékéről.
Sümegh Józsefről a faluban
köztudott volt, hogy rendkívül
értékes, hatalmas színezüst
tálakat, kancsókat talált.
1980-ban a leszerelés előtt álló
kiskatona felakasztott holttestét egy kőszárhegyi pincében
találták meg, amely akkor a
polgárdi Borbély család tulajdonában állt. A huszonnégy
éves honvéd halálát 1980-ban
öngyilkosságnak akarták beállí-

tani, de a későbbi nyomozások
gyilkosságra utaltak. A római
korból származó ezüsttárgyak
eltűntek. Hogy Sümegh halála
után mi történt a lelettel, azt
a mai napig titok övezi. Dézsy
Zoltán azt mondja, sok minden
kiderülhet a közeljövőben. Erre
pedig valóban nem kell sokat
várni, hiszen az egész estés
dokumentumfilmnek tavaszra
tervezi a székesfehérvári bemutatóját.

Seuso a Fehérvár Televízióban
Még több részlettel jelentkezik
a témában a Fehérvár Televízió
csütörtöki és pénteki Híradója. Pénteken este 19.25-től, a
Köztér című élő magazinműsorban
Nádorfy Gabriella is vendégünk
lesz. Kérdéseiket adásunk alatt
feltehetik a 22 516 110-es telefonszámon.

FehérVár

Kéklámpások

közéleti hetilap
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Süteménnyel szerelt fel Fehérvár legifjabb tűzoltója
Novák Rita

Paneltűz a Kodolányi utcában – a fehérvári
tűzoltóság „B” szolgálati csoportjának éles
helyzetben a január eleji karácsonyfatűz adta
a legtöbb munkát az utóbbi időben. A tűzoltók
minden nagyobb esemény után összeülnek,
és megbeszélik a tapasztalatokat valamint a
helyszínen nyújtott teljesítményt.

Végh Ádám, a hivatásos állomány
újonca a tűz oltásában ugyan nem
vett részt, de az elméleti oktatás
keretében tartott konzultációra
elment, hiszen tanulságos ez az ő
számára is. A tapasztalt tűzoltók
azt mondják, az ilyen és ehhez
hasonló éles helyzetekben kizárt
az egyénieskedés, csapatmunkára
van szükség ahhoz, hogy a munka
biztonságos és hatékony legyen.
Az új tűzoltónak a gyakorlati tudás
gyarapítása mellett a fő feladata
most ez: a beilleszkedés.
Végh Ádám régi vágya, álma teljesült azzal, hogy csatlakozhatott a
csoporthoz: „Egy nagyon jó barátom
ismertette meg velem és a bátyámmal
ezt a világot. Veszprémben szolgált,
és az ő történetein keresztül nyertünk
bepillantást a tűzoltólét rejtelmeibe.
A testvérem már korábban elkezdte
a szakmát, ő Budapesten dolgozik, és
most már én is tűzoltó vagyok! Nagyon tetszett a tűzoltóságban a csapatszellem, az, hogy mekkora összetartás
van tűzoltóberkeken belül. Vonzott
a hivatástudat is, hogy hasznos
dolgot csinálhatok. Nagyon szeretek
másoknak segíteni! A tűzoltók íratlan
szabálya szerint az ifjoncoknak illik

Végh Ádám tűzoltó őrmester februártól a fehérvári tűzoltóság B szolgálati csoportját erősíti. Már az első szolgálat során tüzet oltott.

süteménnyel érkezni az első munkanapra. Ezt édesanyám segítségével
teljesítettem, szóval jó volt a belépőm.
A beilleszkedéshez az első benyomás
jól sikerült, így remélem, befogad a
csapat!”
A rutinos kollégák azt mondják,
jól indított a fiatalember, hisz a
tűzoltók íratlan szabályát teljesítette. Mint a szolgálatparancsnok, Braun György fogalmazott,
tapasztalataik szerint fél év kell
ahhoz, hogy kiderüljön, tűzoltó
marad-e az ifjoncból: „Lehet, hogy
be fog vizesedni a védőruhája, lehet,

hogy meg lesz fürdetve egy kicsit
sugárral, amikor átesik a tűzkeresztségen. Persze csak finoman, mert a
cél nem a megalázás, hanem annak
kifejezése, hogy a közösség befogadta
a csapatba.”
Végh Ádám második munkanapján a létraszerelési gyakorlat
került sorra. A rábízott feladatokat
kiválóan teljesítette az őrmester,
de a fiatalembernek éles riasztása
is volt már rögtön az első szolgálat
idején. Pajtatűz oltásából vette ki
a részét: „Nagyon izgalmas volt. Egy
kicsit meg voltam rémülve, amikor

Halálos kutyatámadás
Kutyatámadásba halt bele egy asszony Nádasdladányban. A négylábú a Fejér megyei település egyik családi
házából szökött ki és támadta meg az utcán sétáló idős
nőt, aki a helyszínen életét vesztette.

valakit. Mint azt Molnár Tamásné
telepvezető mondta, szombaton
késő este nyugtatólövedék segítségével hozták be a menhelyre
a kutyát. A rendőrségi vizsgálat
miatt hétfőn újra altatni kellett az
állatot. A szerkesztőségünk által
megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy a támadás
sok összetevős dolog, és semmiképp sem lehet leegyszerűsíteni
a kutya fajtájára. Sok múlt azon,
hogy a gazda miként tartotta az
állatot, és azon is, hogy az áldozat
hogyan viselkedett a támadást
megelőzően.

Novák Rita
Iskolás polgárőröket vártak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságra a múlt hét végén. A fiatalokat utcai
szolgálatra készítették fel a szakemberek.

Az önvédelmi óra adta az ifjú polgárőrök
képzésének jelentős részét. Bár a fiatalok speciális feladatokat látnak el, ezen
ismeretek nélkül mégsem engedik őket
szolgálatba. A tanfolyam egy népszerűsítési program része, amellyel csökkenteni
szeretnék a polgárőrség átlagéletkorát
– mondta a megyei szervezet sajtóreferense. Sztronga Bettina hozzátette: térségünkben egyre nagyobb az érdeklődés a
polgárőrség iránt a fiatalok körében is.
Hushegyi Nikolett Kitti is csatlakozott az ifjú polgárőrök csapatához. Az

Árpád iskola rendészeti szakos tanulója
bevetésen egyelőre nem volt, de rendőr
szeretne lenni ugyanúgy, mint a bátyja,
ezért nem riad meg semmilyen feladattól. A diáklány azt mondta, azért
jelentkezett polgárőrnek, hogy addig
is segíthessen, amíg nem erősítheti a
hivatalos állományt.
A polgárőrség a rendőrség legfontosabb
stratégiai partnere – ezt már a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs referense nyilatkozta. Horváth
Diána szerint a bűnmegelőzésben rejlik
a polgárőrség és a rendőrség együttműködésének legnagyobb ereje. Az ifjú
polgárőrök az országos polgárőrszövetség elnökétől tanulták meg az elméleti
tudnivalókat, de lövészeti foglalkozáson
is részt vettek.

Kép: Zsiday Ádám

A kutya gazdáját gyanúsítottként
hallgatták ki a rendőrök, szabadlábon védekezik. A halálos
sérüléseket okozó kutya jelenleg
egy fehérvári telepen van karanténban, ahol igazságügyi orvos�szakértők vizsgálják, és döntenek
néhány napon belül a sorsáról.
Úgy tudjuk, ez nem az első eset
volt, hogy a kutya megtámadott

Ifjú polgárőrök Fehérváron

A hároméves staffordshire terrier az ASKA ebrendészeti telepén várja, hogy döntsenek a sorsáról

Kép: Zsiday Ádám

Stefkó Krisztina

hajnalban megszólalt a riasztás.
Abban a pillanatban nem volt időm
gondolkodni, igazából nem is tudtam,
kinek szól, de én öltöztem és mentem.
Miután felültem a fecskendőre, volt
idő arra, hogy egy kicsit helyrerázódjak. A többiek pedig elmondták,
mire készüljek, mire figyeljek, és azt
is, hogy mit csináljak. Így mire a
helyszínre értünk, helyreállt a szívritmusom. A pajta szinte teljes terjedelmében égett, mikor megérkeztünk. Én
a sugárvezetőmnek segítettem a tűz
oltásában. Ekkor bizonyosodtam meg
arról, hogy jó helyen vagyok!”

A legnagyobb érdeklődés az önvédelmi képzés iránt mutatkozott
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Utoljára decemberben találkozhattak olvasóink rejtvénnyel lapunkban, most azonban újra
sűrűbb lesz a rejtvényes újságok száma. Decemberi feladványainkban Böjte Csabáról és a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekmentő munkájáról kérdeztük az olvasókat. Első
megfejtésünk az alapítvány első gyermekotthonának helyszínét rejtett: Déva. Székesfehérváron olyan segítőközpont működik, amely nem bentlakásos, hanem a gyermekek
nappali foglalkoztatását vállalja. Ennek az intézménynek a neve volt a második megfejtés:
Szent Imre Iskolaház. Böjte Csaba és kollégái immár huszonkét éve segítenek nehéz sorsú
gyermekeken, családokon. Harmadik megfejtésünkből megtudhatták, hogy az alapítvány
napjainkban több, mint ötezer gyermeket nevel. A negyedik megfejtésből kiderült, hogy
Böjte Csaba a ferences rend tagja.

Rejtvény

2016. február 25.

Székesfehérvár bővelkedik történelmi eseményekben, hiszen sokáig az ország legfontosabb
települése volt. Királyokat koronáztak itt, és ez volt az állam irányításának központja is. Pontosan 875 éve egy 11 éves fiú, II. Géza fejére került itt korona, akinek édesapja a koronázás előtt
három nappal hunyt el. Ki volt az apa? Első megfejtésünkből megtudhatják.
Második feladványunk Fehérvár „Székes” előtagjának eredetére kíváncsi: mire utal a „Székes”
kifejezés? A középkori Székesfehérvár a mainál jóval több templommal bírt, ráadásul egyházi
központ is volt. Ennek köszönhető az az elnevezés, amellyel akkoriban városunkat illették,
és amely harmadik feladványunk megfejtése. A török időkben a legtöbb templom muzulmán
„funkciót” kapott, a Szent Anna kápolna tetején lévő félhold ma is erről tanúskodik. Negyedik
megfejtésünkből megtudhatja, mi lett a fehérvári templomok sorsa a török hódoltság alatt.

Életmód

közéleti hetilap
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Gáspár Péter
A hétköznapi élet története címmel indított népszerű blogot Fónagy Zoltán, aki
húsz éve az MTA BTK Történettudományi
Intézetének kutatója. A 19. századi magyar történelem szakértője Fehérváron, a
Hiemer-házban tartott előadást a boldog
békeidők nyaralási, utazási szokásairól,
amikor még hat hétig élvezték a pihenést
– igaz, az utazás is jóval több időt vett
igénybe, mint napjainkban.

Feltöltődés a természetben – ha a városi ember pihenni vágyott, a „wellness” hetekig eltarthatott

Fotó: Gáspár Péter

Fónagy Zoltán a XIX. századi
magyar társadalom- és művelődéstörténet kiváló kutatója, akit különösen érdekel a
hétköznapi élet. Tudományos
ismeretterjesztő írásai olvasmányosan szólnak az átlagemberek mindennapi életéről, tárgyi
világáról és mentalitásáról.
Fehérvári előadásán a boldog
békeidők nyaralási, utazási
szokásairól hallhattak az ér-

A Hetedhét Játékmúzeum Réber-terme a polgári szalonok teadélutáni hangulatát varázsolja az
érdeklődők elé különböző ismeretterjesztő előadásai révén

deklődők.
A polgári nyaralás szokásának
kialakulását vázolva Fónagy
Zoltán a legfontosabb előzmények között említette az
erőteljes városiasodást és az
ezzel párhuzamos technikai
fejlődést, ami megkönnyítette
az utazást.
„A vasút elterjedése előtt az
emberek túlnyomó többsége egész
életében nem járt szülőhelyétől
néhány tíz kilométernyi távolságnál messzebb, az utazás a rossz
útviszonyok és a közlekedési
eszközök fejletlensége miatt sem
volt vonzó kaland.” – mondta el
az előadó, aki szerint az utazás
korábban csak kevesek kiváltsága volt, az arisztokrácia és a
nagykereskedők járhattak csak
távoli vidékeken. Fónagy Zoltán blogján olvashatjuk, hogy
„az úthálózat gerincét a postautak adták, amelyek azonban
még a XIX. század közepén is
csak minden tizedik települést
érintettek. A mainál háromszor
nagyobb történelmi Magyarországon mindössze négyezer
kilométert tett ki az úthálózat.”
„Micsoda sorscsapás, hogy egyre
gyanúsabb lett minden örömféle!
Ezentúl a munkának lesz egyre

jobb és jobb a lelkiismerete: az
örömre való hajlandóságot ezentúl
„pihenési igénynek” bélyegzik, és
az még saját maga előtt is szégyelli
önmagát. „Ennyivel tartozom az
egészségemnek!” – így beszélnek az emberek, ha véletlenül
rajtakapják őket, hogy vidéki
kiránduláson vesznek részt.”
– idézett Nietzsche Vidám
tudomány című művéből az
előadó a XIX. századi viszonyokat jellemezve.
Az előadásból kiderült, hogy
az „egészségturizmus” már a
polgári nyaralás kezdeteitől a
legerősebb irányzat volt, a polgári középosztály tagjai közül a
legtöbben a nyaralásuk céljaként az egészség megőrzését
vagy helyreállítását tüntették

A bikini akkoriban legalább annyira volt ismeretlen, mint ma a hathetes nyaralás

fel. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy az ember tehet
valamit a saját egészségéért,
ennek megőrzéséért, leginkább
Istenhez imádkoztak. A nyaralás egyfajta vágyódás is volt a
természetben való rekreáció,
feltöltődés iránt, amitől egyre
messzebb kerültek az emberek
a fejlődő városokban. A legfontosabb nyaralóhelyek kezdetben Balatonfüredtől Karlovy
Vary-ig mind az ivókúrára használt gyógyvizek körül alakultak
ki. A „wellness” általában hat
hétig tartott, a férfiak néhány
hét után visszamentek dolgozni
a városba, de a feleség és a gyerekek az üdülőhelyen maradtak, és hétvégenként látogatta
őket a családfő.
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Valami új azoknak, akik még mindent akarnak, de hallásuk már nem a régi…
Egy kiváló kezdeményezés ért ide
hozzánk Székesfehérvárra, ez pedig
a Nyílt Napok.

A legújabb (Smart Phone
kompatibilis eszközök) hallókészülék technológia terén
Közép-Európa legnagyobb
tapasztalattal és tudásbázissal bíró szakembergárdája
– Fekete Zoltánnal, a terület
elismert szaktekintélyével az
élén, – azt az eszközt hozza
el nekünk, mely forradalmat
indított el azok körében, akik
„mindent akarnak” a hallásuk terén. Azoknak, akik
aktívak, dolgoznak, tárgyalnak, zenét hallgatnak, társaságba járnak, esetleg sportolnak, netán zúg a fülük és
mindezek mellett szükségük
van a diszkrét készülék meg-

jelenésre. Ez a forradalmi
hallást segítő eszköz bizonyos szituációkban
(pl. zajos beszédkörnyezetben) ma már jobb hallást
tesz lehetővé viselőjének,
mint amit éphallóként hallanak az emberek. Ezért rendezvényünket főleg a dolgozó korosztály részére és
olyan aktív idősek
számára ajánljuk,
akik a mindennapokra keresnek egy
n e m
min-

dennapi MEGOLDÁS-t hallásukhoz. Ügyvédeknek, üzletembereknek, orvosoknak,
tanároknak, és mindenki
másnak, akiknek életében,
vagy kedvtelése során fontos
az, hogy jól értsék a környezetüket, ettől függhet egyéni
sikerük, boldogulásuk és
szakmai előrejutásuk, - nekik feltétlenül érdemes élni a
lehetőséggel.
A

Nyílt Napon mindenkit
vár Fekete Zoltán és az
őt segítő szakmai csapat,
ahol ingyenesen kipróbálhatják, megtapasztalhatják
ezt az élményt. A próba
során lehetőség lesz nemcsak felpróbálni, de TV-t
nézni, telefonálni is az
eszköz segítségével. Zoltánék bemutatják majd azokat a videokat is, amelyek
során a készülékeket vizes környezetbe helyezve
tesztelték, illetve a készülék külső behatásoknak is
ellenálló kialakítását tették
próbára.
Kérjük, mindenképpen jelentkezzen be telefonon,
mert nagy érdeklődésre számítunk!

Nyílt napok

az Otonet szaküzletben,
az Orvosok Házában
Közép-Európa legjobb
nálunk csak

Beltone First

Ha hallás, akkor

szakembere

március 7-9-ig!

Ezen alkalommal

kipróbálhatja

ingyenesen

azt a hallásélményt,

amelyben sem hallókészülékesként,

sem hallássérültként nem volt még része.
Beltone First - az élmény garantált!
Jelentkezzen be, limitált résztvevő
létszámot tudunk fogadni!

Otonet Halláscentrum:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-5179

FehérVár
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Szombaton filmforgatás a Zichy ligetben
László-Takács Krisztina

a monarchia kétségbeesett lépése
volt az olasz túlerővel szemben,
illetve egy olyan hadszíntér eseményeit is feldolgozzák, amely később
a „halál hegye” elnevezést kapta.
„A csatajelenetek helyszínéül szolgál
például Pákozdon a Katonai Emlékpark, ahol van egy első világháborús
lövészárok, de forgatunk a Várpalota
fölötti katonai kiképzőhelyeken is.” –
mondja Burján Zsigmond.
A produkció negyven-ötven embert
mozgat meg, főszereplői pedig
fehérvári kötődésű színművészek:
az idős Sipos Gyula szerepében
Matus György lesz látható, a fiatal
Sipos Gyulát Tűzkő Sándor alakítja. A film jeleneteinek forgatása
folyamatos, az utómunkákat pedig
úgy ütemezték, hogy elkészüljön
július 18-ra, az ezred napjára.

Szombaton forgatják a filmnek azt
a jelenetét, amikor 1918. november
18-án délután az ezred hazaérkezett maradékával Sipos Gyula az
akkor már a helyén álló oroszlános emlékművet felavatja. Ez az
emlékmű egyébként azóta ott van,
és a 17-es gyalogezred első világháborús harcokban hősi halált halt
katonáinak emlékét hirdeti.
A forgatás a korabeli dokumentumok alapján megírt forgatókönyv
szerint történik. Erről a jelenetről
azonban kevés írásos emlék maradt, így a jelenet részben fikció.
„Egy meglehetősen rövid újságcikkben
ír erről a székesfehérvári sajtó. Azt
tudjuk, hogy Sipos Gyula, a 17-esek
legendás parancsnoka egy szívhez
szóló beszédet tart a katonáknak és a
fehérvári polgároknak, a beszéd azonban elveszett. Korabeli feljegyzések
szerint arra kérte a várost, hogy – bár
a háborúnak vége, és nem tudja mi
lesz az ezred sorsa – ezt az emlék-

Fotó: Horváth Renáta

„Csak még egyszer előre!” Sipos Gyula, a 17es gyalogezred legendás parancsnoka buzdító
mondata lesz annak a filmnek a címe, amit a
Fehérvár Médiacentrum munkatársa, Burján
Zsigmond rendez. Az alkotás hiánypótló, hiszen
ilyen nagyszabású produkció még nem készült
Fehérvár első világháborús hőseiről.

A pákozdi Katonai Emlékpark a forgatás egyik helyszíne

művet őrizzék meg mementóként az
utókor számára.” – árulta el Burján
Zsigmond, a film rendező-operatőre.

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

A készülő mozi a 17-esek történetének főbb motívumait mutatja be:
az első és a második isonzói csatát,
egy legendás gáztámadást, amely

A Csak még egyszer előre! című film
forgatása miatt február 27-én, szombaton reggel nyolc órától lezárják a Zichy
liget parkolóját a 17-esek emlékműve
környékén, ezért arra kérik a fehérváriakat, hogy időben álljanak el az esetlegesen ott parkoló autóikkal. Délután
a korcsolyapálya sem lesz látogatható.
A lezárások este hatig tartanak. A stáb
ezúton is köszöni a környéken élők
türelmét és megértését!

A FehérVár mindenkinek jár!

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!
A recept lehet:
•
•
•
•
•

leves
főétel körettel
egytálétel
sós sütemény
édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt bekerülhetnek a Fehérvár magazinba, a szekesfehervar.hu
oldalra, a Fehérvár TV-be és a Vörösmarty Rádióba.
Jelentkezni folyamatosan lehet névvel, az étel nevével,
telefonszámmal, ha van, saját e-mail-címmel, „Családi
recept” jeligével a recept@fmc.hu e-mail-címen, illetve a
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A címre küldött
levélben.

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu
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Sufnituning helyett irány a szakszerviz!
Kurucz Tünde

Valentini Gyula, az Ivanics Csoport szervizvezetője elmondta,
hogy az elmúlt évtizedekben a
gépkocsik sokat változtak. Az
egyik legfontosabb különbség,
hogy ma már egy adott autótípusba akár húsz-huszonöt féle
elektronikai rendszert is terveznek, amelyek meghibásodása
esetén szükség van a naprakész
szaktudásra és tapasztalatra: „A
napjainkban gyártott gépjárművek
javítását otthon, műszaki hozzáértés
és készség hiányában nem javaslom.
Gyakran előfordul, hogy az eredetileg
tervezett helyett sokkal nagyobb költségeket okoz a tulajdonos „bátorsága”,
mintha előtte szakszervizbe került
volna az autó. Ezeket a hibákat néha
teljesen egyszerűen, pár perc alatt
lehet orvosolni, máskor viszont több
nap alatt sikerül megoldani a hiányos
szakértelemből eredő problémákat.
Sajnos arra is szép számmal akad
példa, hogy az ügyfél feleslegesen
költ el több százezer forintot, aztán
kiderül, hogy nincsen műszer vagy
célszerszám, amivel meg tudnák
javítani a járművet. Végül a gépkocsi
a márkaszervizben landol, ahol bebizonyosodik, hogy teljesen értelmetlen
javítások történtek korábban.”
A házi bütykölgetésből eredő hibákat gyakran az adott típus nem
megfelelő ismerete okozza: „A
márkaszervizek óriási előnye, hogy az
ott dolgozók folyamatos képzésekre
járnak, ahol megtanulják a legújabb
gépjárművek újdonságainak működését és ezek javítási folyamatát. A
rendelkezésükre állnak olyan műszaki
leírások és műszerek, célszerszámok,
amelyek a szakszerű javításhoz

A szakszerviz előnyei
teljes körű szolgáltatás: diagnosztika, mechanikai javítás,
karosszéria-munkák, műszaki
vizsga, mosás egy helyen
kiszámítható árak, amelyek
normaidő-katalógusból vannak
számlázva, nem „hasra ütésre”
készülnek
garancia a javításra és az alkatrészekre, melyek elbírálására
nem kell napokat várni
ingyenes állapotvizsgálat és
szaktanácsadás
Horoszkóp
február 25. – március 2.

Fotó: Kiss László

Speciális egyedi műszerek, naprakész
műszaki ismeretek és precíz szolgáltatás – ha
az autónkban valami elromlik és cserélni kell,
akkor a házi „bütykölés” vagy a szomszéd
autószerelő helyett sokszor érdemesebb egy
szakszervizt felkeresni.

A márkaszervizben dolgozók szaktudása mindig naprakész

nélkülözhetetlenek. Néhány független
autószerelő, aki korábban szakszervizben dolgozott, ugyan rendelkezik
némi rutinnal, de a márkaspecifikus,
naprakész információk hozzá sokkal
később vagy egyáltalán nem jutnak
el.”
A szakszervizek számára a gépjármű gyártója a legújabb speciális
és egyedi műszereket, célszerszámokat folyamatosan elküldi. Ezek
speciális eszközök, általános autószerelők számára nem hozzáférhetők. Az autógyártótól naponta
érkeznek műszaki információk a

www.holdfenyek.hu

minél gyorsabban és hatékonyabban tudják orvosolni.

Így változtak az autók a nyolcvanas évektől kezdve
A mai autókba többek között aktív és passzív biztonsági rendszereket építettek be. A
légzsákrendszerek egyre több elemmel bővültek (kormány-, utasoldali-, oldal-, függönyés térdlégzsák, hátsó utasok védelme) valamint megjelentek pirotechnikai övfeszítők is.
A gépkocsik károsanyag-kibocsátása a környezetvédelmi fejlesztéseknek köszönhetően
drasztikusan csökkent. Ezen kívül egyre több lett a kényelmi és a vezetést segítő berendezés.
Ilyenek az automata távolsági kanyarkövető fényszórók, a gumiabroncs-nyomás felügyeleti
rendszerei, a négy kerékre ható blokkolásgátló, a fűthető, első szenzoros szélvédő, az elektromos tükrök, a navigációs rendszerek, a sebességszabályzó rendszerek, stb.
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

Kihelyezett műszaki

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.
Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen a héten egy kicsit nehezére esik irányítani,
kontrollálni az eseményeket. Mintha ezekben a
napokban az Öntől megszokott határozottság, magabiztosság alábbhagyna. Nincs értelme azon törnie a
fejét, hogy mi lehet a baj.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

szakszervizekhez, hogy az egy-egy
típusnál felmerülő problémákat

Amennyiben még egyedülálló, mostanában elég sok
ajánlatot kap, csupán az velük a gond, hogy egyikük
szándéka sem komoly. A karrierjében várható pozitív változás egy új megbízás kapcsán.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában sokkal többet aggódik, ami le is fárasztja.
Ez azt váltja ki Önből, hogy eltúlozhatja a felmerülő
problémákat. Úgy érzi, hogy most végre kezdenek a
dolgai jó kerékvágásban haladni. Legyen toleráns az
egyik fárasztó szomszédjával vagy testvérével.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Próbáljon meg mindent időben elintézni és ne halogasson semmit holnapra! Jobb, ha semmit sem bíz
mostanában a véletlenre. Próbáljon jobban figyelni
az egészségére is! Bármit is csinál ezen a héten,
legyen fokozottan körültekintő a részletekre!

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt az ideje, hogy magasra törjön és célozza meg a
legmagasabb lépcsőfokot! Ami nem az Ön terhe,
ideje letenni! A jótékonyságából ideje most egy kis
szabit kivenni és most csak saját magára gondolni.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy kicsit most eltávolodhat az emberek nyűgös
bajaitól, figyelmét saját magára és a közvetlen
szeretteire fókuszálja! Rá kell jönnie arra, hogy egyik
ismerőse egyre több mindent meg szeretne oldani az
Ön életében Ön helyett. Ez egy idő után lehet, hogy
elkezdi idegesíteni Önt.

közéleti hetilap
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Így ajánljuk fel az egy százalékot!

A személyi jövedelemadó kétszer egy százalékát az idén is fel lehet ajánlani valamelyik
egyháznak, esetleg a kiemelt költségvetési
célra, illetve különféle civilszervezeteknek.

A szükséges nyomtatványokat az
adóbevallással együtt kell leadni.
Ha valaki már beadta a bevallását,
de elfelejtett rendelkezni az egy
plusz egy százalékról, május 20-ig
egy külön nyomtatványon pótolhatja.
Az szja egy plusz egy százalékát
bárki felajánlhatja, akinek adófizetési kötelezettsége van, az adóját
határidőre befizette, vagy pedig
részletfizetési, esetleg halasztási
engedélyt kapott a NAV-tól. Az
„első” egy százalékot egyházak, felekezetek vagy a kiemelt költségve-

Gyakori adóbevallási hibák
hiányzik az aláírás
nincs rajta adószám
a visszaigényelhető adót tartalmazó
bevallásban nem szerepel sem a
bankszámlaszám, sem az utalási cím
nincs jól kiszámolva a családi
adókedvezmény keretösszege
rosszul van kitöltve az eltartottakra vonatkozó lap
tési cél – idén a Nemzeti Tehetség
Program – részére lehet felajánlani.
A „második” egy százalékkal pedig
különféle tevékenységet végző civilszervezeteket támogatni.
Tavaly óta minden szervezetnek,
amely az adott évben részesülni
szeretne az szja-felajánlásokból,
az előző évben regisztrálnia kell az
adóhatóságnál. Ha ezt elmulasztja,
akkor nem kaphat egyszázalékos
juttatást.
Éppen ezért még a papíron készülő vagy az elektronikus bevallás
kitöltése előtt célszerű végignézni
a kedvezményezett civilszervezetek listáját a NAV honlapján.
Ha valakinek nincsen kapcsolata
egyetlen támogatható egyesülettel
vagy alapítvánnyal, akkor érdemes először kiválasztani egy hoz-

Hasznos linkek
• www.ado1szazalek.com – lakóhely és
tevékenység szerint lehet keresni az
egy százalékra jogosult civilszervezetek és elismert egyházak között.
• www.birosag.hu – meg lehet nézni,
hogy az adott civilszervezetet mikor
jegyezték be, és jelenleg milyen
státusza van.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Olyan emberek is kereshetik az Ön társaságát,
akikkel nem szívesen áll le beszélgetni. Főképp
személyes kérdésekről nem, mert tudja róla, hogy
kibeszélné. Rövidre zárhatja ezt a témát azzal, hogy
megmondja, hogy nincs közös témájuk és nem
szeretné tovább a barátságát.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Valaki olyan személlyel találkozhat, akivel kölcsönösen
vonzódnak egymáshoz. Minden jel arra utal, hogy
Önnek ez az időszak nagyon kedvező úgy gazdaságilag,
mint a privát életét illetően.

Fotó: Kiss László

Kurucz Tünde
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Az adó egy százalékának felajánlása nem kerül semmibe

zá közelálló célt, tevékenységet,
majd megnézni, hogy a közvetlen
lakókörnyezetében pontosan
melyik szervezetek foglalkoznak
az adott tevékenységgel. Ezután
célszerű megkérdezni a tágabb
ismerősi kört, hogy tudnak-e
valamit a kiválasztott szervezet
munkájáról. Esetleg személyesen,
telefonon vagy e-mail-ben is meg
lehet őket kérdezni a jövőbeli
céljaikról, projektjeikről. Az
alapos utánajárást nem érdemes
„megspórolni”, mert mindenkinek
az a célja, hogy az a bizonyos egy
százalék a lehető legjobb helyre
kerüljön.

Székesfehérvár önkormányzata évek
óta kampányt folytat az adóbevallási időszakban, hogy a fehérváriak
éljenek a kétszer egy százalék feletti
rendelkezés jogával, támogassák a
hitük szerinti egyházakat, a másik
egy százalékkal pedig olyan – lehetőleg fehérvári – civilszervezeteket,
melyek tevékenysége révén városunk
gazdagodik, a helyi közösség élete
válik szebbé, jobbá. Lapunk is segíteni szeretné ezt a törekvés, ezért
kedvezményes hirdetési lehetőséget
kínálunk a civilszervezeteknek és az
egyházaknak. A részletekről érdeklődni a marketing@fmc.hu e-mail-címen lehet.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nyugodtan szakítson több időt gyerekeire, párjára,
hiszen ők az Ön mindenei. Lehet, hogy mostanság
nem a legfelhőtlenebb a kapcsolata a szomszédjaival
vagy a testvéreivel. Ne foglalkozzon mások gyerekes
viselkedésével!

Elég sok tennivalója akad ezen a héten, ha meg
szeretne felelni a hét elvárásainak. A munkahelyén is felhalmozódnak a teendői, ami
mellett még a többi kollegái is Önhöz fordulnak
segítségért.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A régebbi befektetései kezdenek lassan dolgozni
Önnek. Amennyiben Ön még független és nyitott
párkapcsolat irányába, ezen a héten egy különleges
találkozásban lehet része, mely kapcsán hosszú időre
is tervezhetnek együtt majd.

Pénzügyeiben egy jól megcélzott befektetés nagy
szerencsét hozhat Önnek. Ezen a héten reflektorfénybe kerül. Nagyon szerelmesnek érzi magát a hét
során és nem is tudja, hogyan mutassa ki.
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A pörkölttől a csúcsgasztronómáig

Kurucz Tünde
Volenter István, a fehérvári 67 Étterem és
Bistro séfje a Bocuse d’Or szakácsverseny
hazai fordulóján harmadik helyezést ért el.
Pedig fiatal fejjel sokkal szívesebben lett volna
katonatiszt vagy magasépítész, de végül teljesen hatalmába kerítette a konyha kívülállók
számára titokzatos és varázslatos világa.

Aki szeret jókat enni, az megtanul főzni!
„Gyerekként nem sokat tüsténkedtem
a konyhában. Szerintem még egy
szendvicset sem csináltam. Igazából
a kóstolás és az evés jobban izgatott,
mint maga a főzés. A közhelyeknek
megfelelően – hogy a konyhában
meleg van és mindig lehet kóstolgatni
– lettem végül szakács.” – nosztalgiázott István, majd hozzátette, hogy
a tanulóéveit a móri Bormúzeum
étteremben töltötte.

Bonyolult szabályrendszer
Hogy ez a megmérettetés mennyire
komoly, jól mutatja, hogy a szabályrendszer több tíz oldal hosszú. Mindig
húsból és halból kell valami finomat,
élvezeteset és emlékezeteset alkotni.
Idén klasszikus hazai alapanyagokkal: dunai kecsegével és kaviárjával
illetve szarvasborjúval kellett
dolgozni. Az értékelésnél a zsűri az
ízvilágot hatvan, a konyhai munkát
és a látványt húsz-húsz százalékban
veszi figyelembe.
Ez egy kis családias, barátságos
hely volt, ahol igazán megszerette
a szakmát. Olyan emberek vették
körül, akik teljes mellszélességgel
azért küzdöttek, hogy kiváló szakácsot neveljenek belőle. Hagyták
önállóan dolgozni, így harmadéves
tanuló korában már a gyakorlatos
hetében egyedül vitte a konyhát:
„Egyszerű ételeket, gulyást, pörköltet,
rántott húst vagy fritőzben sült hasábburgonyát csináltunk. Később, mikor
már jöttek az étlapok, akkor a saját
kreációimmal is tudtam varázsolni.
Mindegyiknek volt fantázianeve, ami a
kilencvenes évek végén vidéken nagy
divat volt. Ugyan az elnevezésekre
már nem emlékszem, de az ételekre
igen. Ilyen volt többek között a hátszín,
amely vörösboros hagymaszósszal
készült. Akkoriban ezek a fogások
nagyon jól működtek, ma már inkább
csak mosolygok rajtuk.”

Fő a pozitív hozzáállás!
A fiatal szakács a gyakorlóévek
után beiratkozott „nappali érett-

Fotók: Kiss László

A decens séf szempillantásával
irányítja a konyhai csapatot. Az
étterem nyitásáig még két óra van.
Szól a zene, csattognak a kések,
forognak a főzőkanalak. István
kóstol, ellenőriz, hogy minden tökéletes ízben és állagban kerüljön
majd a vendég elé. Pedig nem erre
a pályára készült. Annak idején,
tizenéves fejjel sokkal szívesebben lett volna magasépítész vagy
katonatiszt, de végül a nevelőszülei
meggyőzték: legyen szakács!

Három a magyar igazság

A konyhában István a főnök

ségire” úgy, hogy közben folyamatosan dolgozott. Később átkerült
az Öreg Prés Étterembe. Aztán
rábízták az ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó, újonnan
nyíló móri szálloda konyhájának
vezetését.
„Elsőre hallani sem akartam róla.
Könyörögtem, hogy tegyenek vissza
az anyaétterembe, az Öreg Présbe, de
nem engedtek vissza. Így utólag jó volt,
hogy így történt, hiszen fokozatosan
beleszoktam az új feladatkörbe.”
Ekkortájt döntötte el: elég a pörköltből és a rántott húsból, igazi
kihívásokat szeretne! Mint a népmesében: a legkisebb fiú elindult
szerencsét próbálni. Megfordult
a fehérvári Diófa Étteremben, a
Bölénytanyán illetve a budapesti
Szent György Fogadóban is.
„Nem voltam és nem vagyok az a fajta
ember, aki egy-egy rosszul sikerült
próbálkozás után összetörik. Minden
egyes csalódásból igyekszem tanulni, a
pozitívumokat leszűrni.”
A séf a siófoki Mala Gardenben
eltöltött évek alatt megismerkedett a mediterrán és az ázsiai
konyha fűszereivel, alapanyagaival, ízkombinációival: „A Malában
nagyon jó volt a csapat. Szinte nem
is a szakmáért, hanem egymásért
dolgoztunk. A nap nem ért akkor
véget, amikor bezárt a konyha.
Sokszor munka után be sem mentünk a városba, csak bent maradtunk
az étteremben, ahol egyszerűen jól
éreztük magunkat. Három év után
pont ez lett a dolog veszte. Nekem a
szakma egyre fontosabbá vált, ezért
váltottam.”

A fine dining nem a hatalmas
adagokról szól
István útja ismét Budapestre
vezetett. Ezúttal az akkor nyíló
Mezzo – egy „süppedős szőnyeges”,
arany dekorációs étterem – séfje
lett. A közönséggel azonban nem
találta meg a közös hangot, ezért
körülbelül egy év után továbbállt.
Egészen a szlovákiai Nyékvárkonyig, ahol egy ötcsillagos szálloda
konyhafőnökévé avanzsált: „Nem a

technológiáról szól. Egy tányéron
nemcsak egy hús, nemcsak egy köret
és jobb esetben egy mártás szerepel,
hanem sokkal alaposabban kidolgozott
kis köret- és húselemek kombinációja sorakozik, amelyek több fogáson
keresztül átívelnek. Mindegyiket végig
kell kóstolni, hogy teljes képet kapjunk
a menüsorról, a séfről vagy az adott
ételsorhoz kötődő gondolatról. Erre a
fajta kultúrára azonban a vendégeket
is tanítani kell. Lehet, hogy ez most
nekünk nehéz, mert valamilyen szinten
úttörők vagyunk, de bízom benne,
hogy az utánunk következő generációnak már könnyebb lesz.”
István Szlovákia után a karrierjét a
perbáli Walter vendéglőben folytatta. Tavaly nyár óta pedig a szakmai
kihívás, no meg a lakhelyéhez,
Csókakőhöz való közelség miatt
a fehérvári 67 Étterem és Bistro
konyháját vezeti.

fine dining légkörében nevelkedtem.
A kastélyban viszont volt lehetőségem
arra, hogy ezen a téren képezzem magam. Megvettem, elolvastam a vezető
külföldi séfek könyveit. Tanulmányoztam a receptúrákat. Megpróbáltam
azokat a gyakorlatban is alkalmazni.
Kísérletezgettem, hiszen a fine dining
az alapanyagok minőségéről és a

A sok munka és tanulás mellett
István évek óta rendszeresen
versenyez. Az idei Bocuse d’Or
már a harmadik volt, amin részt
vett. Most is – ahogy korábban már
kétszer is – harmadik helyezést ért
el. Ennek ellenére teljesen elégedett: „Nagyon megkönnyebbültem,
hogy túl vagyok ezen a nagyon nehéz
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baleset: „Lőrinc a második percben,
ráadásul nagyon komolyan elvágta
az ujját. Ezt először észre sem vettem,
mert háttal dolgoztunk egymásnak.
Húsz-huszonöt percbe telt, mire
sikerült a sebét teljesen ellátni. Utána
rövid idő múlva az áram is megrázta.
Ennek ellenére is hősiesen helytállt,
és szerencsére mind a halnál, mind a
húsnál percre pontosan ki tudtuk az
ételt tálalni.”

felkészülési időszakon. Két hónapunk
volt kitalálni és gyakorolni a menüt.
Igyekeztünk minden időt kihasználni.
Ebben a versenyben nem elég kiválóan
megfőzni az ételt, de nagyon komoly
logisztikára is szükség van ahhoz,
hogy minden falat a megfelelő hőmérsékleten kerüljön a zsűri elé.”

Vér és áram
A versenyen minden séf munkáját
egy commis, vagyis kukta segíti.
István Sándor Lőrinccel, a balatonszemesi Kistücsök étterem szakácstanulójával volt egy csapatban. A
kapcsolatuk kicsit nehezen indult,
hiszen korábban nem ismerték
egymást, így időbe telt, mire a
konyhában összecsiszolódtak. István versenymenüje finoman szólva
is komplikáltra sikeredett. A halétel harmonikus fúzióként ötvözte a
magyar és a japán konyhát. A dunai kecsege mellé a tányérra körülbelül tizennyolcféle köret került az
elsőre felettébb egzotikusnak tűnő

Fakanál átadva

Kedvenc étele a rakott kel és a tökfőzelék

Volenter István tanácsai gyakorló háziasszonyoknak
Lehetőség szerint minél többet főzzünk!
Vegetát csak mértékkel használjunk, de inkább egyáltalán ne!
Részesítsük előnyben a szezonális alapanyagokat!
A zöldfűszereket csak a végén tegyük bele az ételbe, hogy megmaradjon az aromájuk!
A zöldségeket ne főzzük túl!

vaníliás spárgával, japán szójával
és wasabival az élen. A hústál sem
volt egyszerűbb, hiszen a szakács
szarvasborjúgerincet épített össze
bélszínnel, majd ízlésesen gombával és zöld dióval töltötte.
A menüket összesen öt óra és harmincöt perc alatt kellett elkészíteni,
tálalni. Így Istvánéknak minden
percet előre alaposan be kellett
osztani. A koncentráció ellenére
a megmérettetésen történt egy kis

A szakács otthon nem olyan gyakran főz, mint ahogy elsőre gondolnánk. A terepet inkább átengedi az
anyósának és a feleségének: „Már
eljutottunk odáig, hogy otthon sosem
kérik tőlem, véleményezzem az ételt.
Azért ha valami számomra durva
dolgot tapasztalok, azt nyilván szóvá
teszem.” – jegyezte meg István félig
mosolyogva. Később sietve hozzátette: ha mégis fakanalat ragad,
akkor általában valami háziasat,
például somlóit vagy halászlevet
készít, mert a család azt szereti.
Egy dolog azonban nem enged:
bármilyen hagyományos ételről
is legyen szó, egy biztos: vegetát
sosem használ!

Ajánló
Volenter Istvánnal készült teljes
interjúnkat nézze meg a Fehérvár
Televízióban február 25-én, a 19.45kor kezdődő Együtt magazinban!

Vakler Lajos
Ötödik alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Toros- és Pálinkafesztivált. A rangos
gasztronómiai találkozóra az ország minden
területéről érkeztek kiállítók. Bár az időpont és
a tematika párosítása lehetne szerencsésebb,
közönség így is volt szép számmal.

Február közepe a régi falusi hagyományok megidézésének ideje.
Ilyentájt országszerte különböző
fesztiválokkal köszöntik a tavasz
közeledtét. Székesfehérváron, a
Palotai kapu előtti téren immáron
ötödik alkalommal került sor arra a
találkozóra, amelyen három napon
keresztül kóstolhattuk meg a legfinomabb ételeket és italokat.
A fesztivál egyik legkelendőbb
terméke mégis a sajt volt. A széles

választék nem véletlen, a sajtfélének
egyre nagyobb kultusza van hazánkban is. Fülöp Tibor sajtkészítő
Budapestről érkezett: „A jó sajt az
étkezés olyan eleme, amely kihagyhatatlan hazánkban is. Mi odafigyelünk
az ízesítésre is! Ma már nem kell a
mediterrán országokba vagy a hegyekbe utazni ahhoz, hogy minőségi sajtot
fogyasszunk.”
Nem kell „gasztromániásnak” lenni
ahhoz sem, hogy esküdjünk az ősi
magyar étkekre. A házilag készült
húskészítmények ma is a magyar
konyha mindennapos, kedvelt ételei,
főleg ha olyan hiteles receptúrák
alapján készülnek, mint a mezőberényi Adamik János termékei: „Most
vagyunk itt először Székesfehérváron.
Négy nemzetiség fűszerezésének titkait
ötvözzük a termékeinkben, de arra

A magyar étkezés alapja ma is a kiváló minőségű magyar hústermék

Fotók: Simon Erika

Böjti tor pálinkával

Ezen a napon nem maradhatott étlen-szomjan sem a juhász, sem a csikós

törekszünk, hogy húskészítményeinkben visszaköszönjenek a békési ízek. A
kolbász, a sonka, a szalonna, a szalámik
mind azt a különleges ízvilágot képviselik, amelyeket nagyapáinktól tanultunk.
Szerencsére az elveinket soha nem
kellett feladnunk!”
Savanya Géza, a Magyar Pálinkarend
megbecsült tagja. A mestert ezúttal
Klára lánya képviselte a fesztiválon:
„Jó magyar pálinka nélkül elképzelhetetlen egy tradicionális étkezés. A mi
pálinkáink édesapám jóvoltából – aki a
főzőmester – a legkiválóbb alapanyagból
készülnek. Ő ügyel arra, hogy csak a
különleges, fahordóban érlelt pálinkáink
kerüljenek az asztalokra, a fogyasztókhoz.”

A népi mondás úgy tartja, a jó bornak
nem kell cégér. A XXI. században
azonban ez már régen nem igaz, ezt a
borosgazdák is tudják. Lakatos Tibor,
a dörgicsei Echo Pince tulajdonosa
mindenesetre felismerte ezt, és az
egykor városunkban szolgáló katona
állandó vendége a fesztiválnak: „Dörgicsén és Tihanyban vagyok termelő, negyven éve foglalkozom borászattal. Viccesen
azt szoktuk mondani, itt már kétezer éve,
a civilizáció kezdete óta termelnek bort.
Mindenesetre ennek a területnek speciális
a mikroklímája, Isten is szőlőtermelő vidéknek teremtette. A mészkőről visszatükröződő fény is sokat segít abban, hogy az
itt őshonos fajták, a rizling, a juhfark és a
szürkebarát ma is népszerűek.”
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Az olimpiák története – 1. rész

Ókori és újkori kezdetek
Somos Zoltán

Ennek az atlétikai, egyben vallási
ünnepnek kezdetben egyetlen
szám, a stadionfutás szerepelt a
programján, és az első lejegyzett
eredmény Kr. e. 776-ból származik.
A program idővel kibővült: ökölvívás, pankráció, kocsiverseny is került a számos futószám mellé, és a
pentatlon keretein belül távolugrás,
gerelyhajítás, diszkoszvetés egészítette ki a stadionfutást és birkózást.
A versenyek már akkor négy évente
voltak esedékesek, és 393-ig,
vagyis több mint egy évezreden át
megrendezték őket. Az olimpiai
játékok eszméje és gyakorlata tehát
szinte egyidős az emberi kultúrával, ám miután I. Theodosius római
császár a kereszténység pogányság
elleni harcának nevében betiltotta,
ezerötszáz évig emlék, muzeális
érdekesség maradt.
1894-ben egy ősi nemesi család sarja, báró Pierre de Coubertin – akinek akkor már évek óta meggyőző-

Fotó: Hagymásy András

Ha az irodalomban, történetírásban, művészetekben olyan tökéletes alkotásokat hoztak létre
az ókori görögök, mint Homérosz, Szophoklész,
Hérodotosz máig alapvetésnek számító munkái,
miért éppen a testkultúra, a sport maradt volna
ki a hatásuk alól? Az emberiség történelmének
legnagyszerűbb „találmányai” között az olimpiai játékoknak is kiemelt helye van.

Az ókori Olümpia monumentális romterülete mai állapotában is lenyűgöző

versenyei. Ami talán furcsa, ha azt
nézzük, hogy az úszókat ellenben
beleengedték a Pireuszi-öböl vizébe, amely akkor éppen tizenkét
fokos volt. És igen, ezen a ponton
már emelhetjük is kalapunkat a
jeges fürdőt nemhogy túlélő, de
százhúsz évvel ezelőtt az első két
magyar olimpiai aranyérmet szerző
Hajós Alfréd előtt. A Guttmann
Arnold néven született, később
építészmérnökként is nagyot alkotó, akkor tizennyolc éves fiatalember 1896. április 11-én előbb 100,
majd 1200 méteren ugrott vízbe és
nyert – közben meg az 500 méter
rajtját lekéste… Kettőt így is elvitt
az első újkori olimpia negyvenhárom aranyérméből, melyekért
tizennégy nemzet összesen 263
sportolója csatázott. Csak összehasonlítás végett: négy éve 204
országból 10244 versenyző érkezett
Londonba. Száztizenhat év alatt
egy bájos álomból monumentális
valóság lett.

modója is. De amikor a NOB megalakításakor úgy döntöttek, 1896-ban
a görög főváros rendezze az első
újkori olimpiát, még nem szerepelt
a programon sem ez, sem számos
más olyan sportág, amely nélkül ma
elképzelhetetlen lenne az olimpia.
Ami viszont már akkor is kellett
a rendezéshez, az a pénz volt. A

A Kr. e. 330-ban épült, majd újjáépített Panathenaic-stadionban rendezték 1896-ban az
atlétikai versenyeket

dése volt, hogy az olimpiai játékok
újjáélesztése hozzájárulna a nemzetek békéjéhez – a görög Dimitriosz
Vikélasszal közösen megalapította
a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.
Coubertin neve örökre összeforrt az
olimpiai mozgalommal, főtitkára,
majd 1896-tól 1925-ig elnöke volt
a NOB-nak. Művészeti, filológiai, archeológiai tanulmányainak
hatására az ókori olimpiát álmodta
újra – olyannyira, hogy kezdetben
a nők kizárásában is követni akarta
az antik példát... Ő volt a modern
pentatlon, vagyis az öttusa megál-

gyengélkedő görög gazdaságot
kisegítendő, Georgiosz Averoff üzletember karolta fel az athéni nyári
játékok ügyét. Apropó: véletlenül
sem nyáron... Az első modern
olimpia ugyanis 1896. április 6.
és 15. között zajlott, mindössze
kilenc sportágban. Ezek ma is
részei a programnak: atlétika,
birkózás, kerékpár, sportlövészet,
súlyemelés, tenisz, torna, úszás,
vívás. Az evezés csak azért nem dicsekedhet azzal, hogy már az első
újkori olimpián is jelen volt, mert
a rossz idő miatt elmaradtak a

Úszott, tornázott, és az első magyar labdarúgó-válogatottnak is tagja volt Hajós Alfréd, a
„Magyar Delfin”

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Búcsú az EBEL-től és egy ikontól

Somos Zoltán

A Volán szerdán vereséggel kezdett a MOL Liga elődöntőjében

Albamerika

Kaiser Tamás

Fotó: Kiss László

A Fehérvár AV 19 győzelemmel búcsúzott az
EBEL-től, míg a klub történetének egyik legszimpatikusabb játékosa, Frank Banham góllal
köszönt el a fehérvári közönségtől. Mostantól
minden figyelem a MOL Ligára összpontosul,
ennek ellenére a Volán szerdán kikapott az
elődöntő első meccsén, a MAC vendégeként.

A Fradi sima ügy volt, a MAC már nagyobb falat

Fradinál sokkal nehezebb ellenfél várt
Tyler Dietrich legénységére. A MAC
az alapszakaszban a második helyen
zárt, így automatikusan az elődöntőbe
kvalifikálták magukat, ennek köszönhetően a budapestieknek egy hét
pihenőjük volt.
Az első, szerdai, idegenbeli mérkőzésen
jól kezdett a Volán, Sárpátki révén a vezetést is megszerezte. Majd még az első
szünet előtt Qiunn egyenlített. A második harmad elején Terbócs gólja után
már a MAC volt előnyben, de Shupe hamar egalizált. A 27. perc derekán Hayes
talált be, de a Volán megint egyenlített,

Kisorsolták a fehérvári EB csoportjait
Samu Miklós
A városháza Dísztermében tartották az EMF
EURO 2016 kispályás labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos sorsolását. Az Országos Minifutball Szövetség grandiózus pályázatát sikeresnek ítélte az európai szövetség, így 2016.
augusztus 21. és 28. között Székesfehérvár
adhat otthont a felnőtt kispályás Európa-bajnokságnak. A szerdai sorsoláson eldőlt, hogy a
felnőtt kispályás magyar válogatott Szlovénia,
Törökország illetve Szerbia csapatával került
egy csoportba.

Fotó: Simon Erika

Thanos Papadopulos, az Európai
Minifutball Szövetség ügyvezető
igazgatója köszönetet mondott a
magyar szövetségnek valamint Székesfehérvárnak, hogy itt rendezhetik meg a 2016-os Eb-t.
Az Országos Minifutball Szövetség
elnöke, Tibor Dávid elmondta, tele

vannak ambícióval, hogy minden
idők legjobb Európa-bajnokságát
rendezhessék meg Székesfehérváron. Kiemelte: ehhez elengedhetetlenül fontosak a jó csapatok és a
rengeteg szurkoló.
Az augusztus 21-től 28-ig tartó
rangos eseményen harminckét
nemzet válogatottja kápráztatja
el a közönséget. A nívós tornára
kvalifikált harminckét együttes az
EMF rangsora alapján négy kalapba
került, majd ezt követően nyolc
négyszereplős csoportba sorsolták
ki őket. A magyar válogatott, mint
házigazda a legerősebbnek számító
első kalapba került. Hazánk válogatottja az A-csoportban küzdhet a
legjobb eredmény eléréséért, ahol
Szlovénia, Törökország és Szerbia
válogatottjaival kell megküzdenie a
továbbjutásért.

A magyar válogatott neve erős ellenfelek mellé került

ezúttal Grieve lőtt gólt. Negyven perc
után mégis kétgólos előnybe került a
MAC, előbb Nagy Krisztián, majd ismét
Hayes vette be Janis Kalnins kapuját.
A záró harmadban mindent megtett a
felzárkózásért a Fehérvár, még a kapust
is lehívta Dietrich mester, de csak csökkenteni sikerült a különbséget – Holmberg talált be a 60. percben – egyenlíteni
nem, így 5-4-re nyertek Tokajiék. A négy
győzelemig tartó párharcban 1-0-ra vezet tehát a MAC. Folytatás csütörtökön,
újfent a Tüskecsarnokban, vasárnap és
hétfőn azonban már Székesfehérváron
játszanak egymással a felek.

Chery, Myles, Pearson, Spurlock,
Wright. Kíváncsian várom, lesz-e
pillanat a kosárlabda-bajnokság hátralévő meccsein, amikor ez az ötös lesz
pályán az Alba Fehérvár színeiben.
Vagyis öt tengerentúli kosaras. Történelmi pillanat lenne! Figyelembe véve,
hogy a hazai bajnokságban jónak
számító játékosokról van szó, ráadásul
Dzunics Braniszlav egy mérkőzésen
belül rengetegszer cserél, szinte biztos,
hogy lesz is ilyen pillanat. Még az
is lehet, hogy kezdőként látjuk az
„Albamerikát”. Nem fogom levédetni
ezt a fantázianevet, tessék nyugodtan
használni!
A sportágat legmagasabb szinten űző
kontinens reprezentánsai a fehérvári
kosártörténelemben szinte mindig
közönségkedvencek voltak, mert az
Alba stílusához, vagy ha úgy tetszik,
filozófiájához az attraktív, látványos,
sokszor atletikus játék és erre képes
játékosok illenek. Akik már önmagukban garanciát jelentenek a jó szórakozásra, nem ritkán az eredményre
is. Ráadásul jó srácok, szimpatikus
játékosok a mai keret légiósai, lazaság
terén méltó folytatói a Shannonal kezdődő és legutóbbi bajnokcsapatunkban
Hollisszal záruló irányzatnak. Legyenek azok a sikert tekintve is!

A Puskás FC ellen kell javítani
Németh Zoltán
Jól indult a tavasz a Videoton számára, a Ferencváros elleni Magyar Kupa-győzelem után a bajnokságban azonban botladoznak a piros-kékek.
Az idei meccseken a megszerezhető hat pontból
mindössze egyet kasszírozó piros-kékek a Puskás FC ellen léphetnek a győzelem ösvényére.

Az Újpest elleni 1-0-s vereség után
az elmúlt héten pályaválasztóként
játszott a csapat a Pancho Arénában. A sereghajtó viharsarkiak
elleni 1-1-es döntetlent azonban
egyértelmű kudarcként könyvelhették el a piros-kékek. A következő fordulóban már vendégként
utazik Felcsútra Horváth Ferenc
együttese, mely a Puskás Akadémia ellen szeretné begyűjteni idei
első bajnoki sikerét, mellyel újra
harcba szállhatna a dobogóért zajló
versenyfutásban. A feladat nem

lesz könnyű, hiszen Robert Jarni
vezetőedző együttesének is égető
szüksége van a pontokra. Ami bizonyos, hogy egymásnak bemutatkozni nem nagyon kell majd a két
csapat játékosainak.
„Nagyon nehéz mérkőzés lesz, ebben
biztos vagyok. A Puskás Akadémia elleni találkozók mindig presztízsmeccsnek
számítanak. Nagyon jól ismerjük őket,
ahogy ők is minket. Sok olyan játékos
szerepel mindkét csapatban, aki korábban éppen a másik gárda mezét viselte.
A mi szemszögünkből természetesen
a három pont megszerzése a legfontosabb, csak ez lehet a célunk!” – foglalta
össze várakozásait Szolnoki Roland,
a Vidi felcsútiaknál nevelkedett
védője.

A Puskás FC – Videoton FC labdarúgó
bajnoki február 27-én 15.30-kor kezdődik a felcsúti Pancho Arénában

Fotó: Simon Erika

Vasárnap véget ért a Fehérvár AV 19
számára az EBEL idei szezonja. A Volán az Olimpija Ljubljana elleni 5-2-es
sikerrel zárta az osztrák liga középszakaszát, ezzel pedig a szlovén gárdát és
a Grazot megelőzve a tizedik helyen
végzett. Frank Banham azonban nemcsak a szezontól, de a klubtól és a szurkolóktól is elköszönt. A nagy kedvenc
bejelentette visszavonulását, igaz, ha
térde engedi, akkor a májusi A-csoportos világbajnokságon még pályára lép
a magyar válogatott mezében. Banham
stílszerűen góllal köszönt el. A Volánban töltött négy idénye alatt összesen
183 meccsen 150 pontot termelt. De
nemcsak eredményes játéka, vélhetően
személyisége is hiányozni fog majd az
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokból.
A jégkorongszezonnak azonban még
koránt sincs vége! A Fehérvár MOL
ligás együttese simán, 2-0-val jutott
tovább a Ferencváros elleni negyeddöntőből. A legjobb négy között azonban a
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Az Újpest ellen megsérülő Kovács Istvánnak a válogatott összetartását ki kellett hagynia, de a
Puskás FC ellen már van esély, hogy újra pályára léphet.
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Megint egy „lehetett volna...”

Somos Zoltán
Egyetlen kosáron múlt, hogy nem nyerte meg a
Szolnok elleni kupameccset az Alba Fehérvár. A
csapat így nem jutott a legjobb négy közé sem a
budapesti nyolcas döntőben. Ha az az egy kosár
megszületik, talán a döntő is meglett volna.

Nem is nehéz elképelni, hogy ha
múlt pénteken az Alba – amely
már tíz pont fölött is vezetett, és
még az utolsó negyeden belül is
komoly előnyben volt a favorit
Olajjal szemben – végül behúzta
volna a meccset, akkor kupagyőztes is lehetett volna. Hiszen az elődöntőben a gyengébb játékerejű,
ráadásul tartalékos Pécs várt volna
rá, a döntőben meg egy addigra
alaposan kifáradó Körmend, akiket
nemrég Fehérváron simán vertek
Spurlockék. Lám, ilyen egyszerű
elképzelni!
Csak hát, mint annyiszor korábban, az „egylabdás” meccs végén
megint nem mi örülhettünk.
Valahogy ismét kicsúszott a fehérváriak kezéből a győzelem. Pedig
tényleg nem játszottak rosszul a
fiúk, nem is tudott szemrehányást
tenni nekik Dzunics Braniszlav
vezetőedző. Csak éppen a végjátékban ismét az ellenfél talált be
a legfontosabb dobásból, az Alba
kísérletei meg kimaradtak. Jó lenne

megfejteni, mi okozza rendre ezeket a balszerencsés végjátékokat,
hiszen egyértelműnek tűnik, hogy
alkalmas a társaság eljutni a
„meccslabdáig”. Tizenegy statisztikai kategóriából hétben jobb
is volt, mint a Szolnok. Sajnos a
dobott pontokat tekintve nem,
márpedig az elég fontos...
Így aztán merő nevetség tárgya lesz
a fehérvári szurkoló, aki kiszámolja, hogy ha nekünk pattan jobban
a labda a végén, tutira kupagyőztes
lett volna az Alba. A „ha”, mint
tudjuk, nem játszik a sportban.
Hogy legközelebb ne kelljen emlegetni, azért tenni kell!
A vezetők cselekedtek is, egy
újabb igazolással erősítették meg
a fehérvári keretet. A sokak által
hiányolt erős centert hozták a palánk alá (legalábbis bízzunk benne)
Jarrell Wright személyében. „Már
a nyáron is felmerült a szerződtetése,
most sikerült megszereznünk, az utolsó
pillanatban.” – mondta az osztrák
listavezetőtől érkező amerikai játékosról Dzunics. – „A Güssing német
edzőjétől informálódtam róla, más
csatornákon keresztül is érdeklődtem,
és csak jót hallottam. Biztos vagyok
benne, hogy húzóember lesz a palánk
alatti játékban.”
Wrigth érkezésével a maximális,
ötfős lett az Alba légióskontingen-

2016. február 25.

Fotó: Vágvölgyi Bálint (bb1.hu)
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Szenzációsan játszott Kenny Chery (kékben) a Szolnok ellen, de ez is kevés volt a győzelemhez

se, hasonlóan a legtöbb riváliséhoz. Akár az is előfordulhat – a
klub történetében először – hogy
öt tengerentúli kosaras lesz pályán

egyszerre kék-fehér színekben. Ez
legelőször Pécsen következhet be,
ahol pénteken játszanak bajnokit
Cheryék.

Halmozzák az érmeket a párbajtőrözők
Németh Zoltán

Hosszabb téli kihagyás után a 3.
fordulóval folytatódott Budapesten
az Olimpici Grand Prix nemzetközi
utánpótlás párbajtőr-versenysorozat. A viadal felvezetéseként
megrendezett Kópé Kupa hazai
utánpótlásverseny kiválóan sikerült
a Székesfehérvári Vívó SE versenyzőinek: két aranyéremmel térhettek
haza Budapestről, Büki Lili és Joszkin Péter is megnyerte a korosztályában a küzdelmeket.
Ennek köszönhetően jó előjelekkel
kezdődött az Olimpici Grand Prix
is Budapesten, és nem is zárult
eredménytelenül. Törpici korosztályban Vas Barnabás a 22. helyen
végzett, míg gyerek korosztályban
Kiss Emma a 36. helyet szerezte
meg. Ebben a korosztályban életük
első versenyén szereplő gyerekek,
Balogh Csenge és Tehrani Léna is
szépen teljesítettek, és megállták
a helyüket a népes nemzetközi
mezőnyben.
Az újonc fiúk között ezúttal nem
jött ki annyira a lépés, Háder Ro-

Fotó: Székesfehérvári Vívó SE

Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan
valamelyik lakberendezési áruház törzsvásárlója lesz a Székesfehérvári Vívó SE. A klub
versenyzői ugyanis sorra nyerik az érmeket,
melyeknek hamarosan új vitrint kell keresni.
A fiatal párbajtőrözők legutóbb a nemzetközi
Olimpici sorozat budapesti állomásán és a
szolnoki Vidékbajnokságon szereztek értékes
dobogós helyezéseket.

A Vidékbajnokság csapatversenye után a Székesfehérvári Vívó SE párbajtőrözői, Büki Lili, Kollár
Kincső, Demény Kata és Kiss Emma léphettek a dobogó legfelső fokára

land a 27., Joszkin Péter a 32., míg
Lakatos Levente a 65. helyen zárta
a küzdelmeket a 99 induló közül.
A lányok viszont a nap folyamán
kimagaslóan teljesítettek. Kollár
Kincső és Büki Lili – a két váloga-

tottkeret-tag versenyző – nagyszerű
teljesítményt nyújtva a legjobb
négy közé jutott. Itt Kollár a döntőbe kerülésért kikapott Tóth Jázmintól, mint ahogy a fináléba került
Bükit is megverte az MTK verseny-

zője. Így Büki ezüstéremmel, Kollár
pedig bronzéremmel zárta a napot.
E korcsoportban Kiss Emma a 24.
lett, míg Demény Kata az 53. helyet
szerezte meg.
Másnap a serdülő korosztályú
gyerekek álltak pástra, ahol a fiúk
mezőnyében Joszkin a 59. lett, míg
Háder a 64. helyen zárt a 91 fős
mezőnyben.
A lányoknál Büki ezen a napon
is fantasztikus teljesítménnyel
rukkolt elő Kollárral együtt, aki
azonban a nap végére már elfáradt.
Büki viszont végig bírta, aminek
eredménye az eggyel nagyobb
korosztályban az lett, hogy megint
a döntőbe jutásért vívhatott. Itt
szoros asszóban maradt alul, de így
is éremmel, bronzzal térhetett haza.
Kollár a nyolcas döntőbe jutásért
a végső győztestől kikapott, a
versenyt a 14. helyen zárta. Tóth
Zsófia 37. lett, míg Demény Kata az
58. helyen fejezte be a viadalt.
Az Olimpici nemzetközi versenyt
követően Szolnok felé vették útjukat a fehérvári vívópalánták, ahol
a korosztályos párbajtőr Vidékbajnokságon léptek pástra. A Székesfehérvári Vívó SE versenyzői itt
is kitettek magukért, a klub végül
tizenegy éremmel zárta a versenyt,
nyolc egyéni és három csapatmedáliával térhettek haza. A fehérváriak
legeredményesebb versenyzője
Szolnokon Büki Lili volt, aki két
arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a Vidékbajnokságot.
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Beindult a szezon az ARAK-nál

Kaiser Tamás

A téli időszak atlétikában a fedett
pályás szezoné: az elmúlt hétvégén
Budapesten rendezték a felnőtt Országos Bajnokságot. Bár a verseny
nem szerepelt kiemelt helyen az
ARAK Utánpótlás-akadémia életében, a fehérvári atléták több érmet
is szereztek, sőt a 4x400-as női váltó kizárólag ifjúsági korú lányokkal
megvédte bajnoki címét.
„Mátó Sára kezdte a fejenként kétkörös
távot, és kiválóan teljesítve az élen
adta át a botot. Punk Adriennek az
egyik leggyorsabb felnőtt magyar
sprinterrel, a gödöllői Kaptur Évával
kellett felvennie a ritmust a maga
400 méteres távján. Ez nagyon jól
sikerült, de váltáskor így is a második
helyen álltunk, a hátrány viszont nem
tűnt ledolgozhatatlannak. Közben fél
szemmel a mögöttünk álló Budapesti
Honvéd futóit is figyelnünk kellett,
hogy ne érjen meglepetés. Darabos
Alíz szorosabbá tette a versenyt,
támadó helyzetbe hozta a befutó Budai
Boglárkát, aki lépésről lépésre tüntette
el a hátrányt. A célegyenesre maradt a

Fotó: Bácskai Gergely

Felpezsdült a hazai atlétikaélet, és ebből az
ARAK is kiveszi a részét. A hétvégi felnőtt
Országos Bajnokságon több érem is fehérvári
versenyzők nyakába került, de az egyesület
legifjabb atlétái sem maradtak ki a „jóból”.

A legkisebbek a háziversenyen, az idősebbek az Országos Bajnokságon remekeltek

döntés, ahol az ARAK üdvöskéje nem
kegyelmezett, és lehajrázta a gödöllőiek befutóját. Ekkor még nem tudtuk,
hogy az elért 3:50,79-es idő elég-e a

győzelemhez, hátra volt még két futam,
köztük az esélyesnek vélt veszprémiekkel. Azt tudtuk, hogy jobb időt futottunk, mint egy évvel korábban, amikor

Kettő ide, kettő oda
Felemás érzésekkel zárták a legutóbbi fordulókat
Székesfehérvár kézilabdacsapatai. Míg a Fehérvár KC
kétgólos vereséget szenvedett a Dunaújváros elleni
megyei rangadón, addig az Alba Regia KSE ugyanilyen
különbséggel legyőzte a Vecsés együttesét.

Felkészülés a Földkerülésre

három bajnokijából kettőt is győzelemmel
zárt. A tavaszi harmadik fordulóban az
NB I/B Nyugati csoportjában a középmezőny elején álló Vecsés volt a kiesés elöl
menekülő ARKSE ellenfele. A találkozó
első félidejében a hazaiak szétzilálták
riválisukat. Az Alba remek támadásai és
hatékony védekezése nem kevesebb mint
tíz gólos különbséget jelentett: a szünetre
21-11-es előnnyel vonultak a hazaiak.
Fordulás után feljavultak a vendégek,
nagy rohamot indítva fel is zárkóztak, de
a fehérvári gárda okosan gazdálkodott
előnyével, és végül 31-29-re nyert. Az
ARKSE 16 fordulót követően 12 pontjával
a tabella 11. helyén áll. Németh István
együttesére most valóban nehéz meccsek
várnak, hiszen előbb a harmadik helyezett
Csurgó U23 vendége lesz a csapat, majd a
listavezető Budakalász FKC-t fogadja.

Somos Zoltán
Kilenc nemzet versenyzői állnak rajthoz az idei, egyben nyolcadik Vendée Globe-on, a világ legrangosabb, legkeményebb és legnézettebb, egyszemélyes
Földkerülő vitorlázó versenyén. Magyarországot
Székesfehérvár többszörös Földkerülője, Fa Nándor
képviseli a Spirit of Hungary fedélzetén.

Kilenc hónappal a rajt előtt már hivatalosan is harmincegy skipper regisztrált,
közülük ketten még csak az előnevezésig jutottak a hosszú és alapos nevezési
procedúrában. A vitorlázók összesen
kilenc nemzetet képviselnek: Franciaország, Magyarország, Nagy-Britannia,
Spanyolország, Olaszország, Egyesült
Államok, Új-Zéland, Svájc és Hollandia
hajósai vágnak neki a versenynek. A
Vendée Globe történetében eddig ez a
legszínesebb mezőny, ez is bizonyítja,
hogy a legendás verseny egyre több

nemzetet ér el világszerte. Fa Nándor
a legrutinosabbak közé tartozik a mezőnyben, hiszen 1992-93-ban ő volt az
első nem francia vitorlázó, aki teljesítette a Vendée Globe távját, ráadásul
maga tervezte, építette és kormányozta
hajóval. Háromszor kerülte meg a
Földet (kétszer szólóban), hatszor szelte
át az Egyenlítőt.
Legújabb hajója, a Spirit of Hungary
felkészítése a decemberben rajtoló
versenyre javában zajlik. Az új árboc
ezekben a napokban érkezett meg,
kezdődnek a munkálatok Les Sables
d’Olonne-ban, a Vendée Globe városában. Természetesen „élesben” is teszteli
hajóját Fa Nándor: rajthoz áll a május
29-én induló New York-Vendée transzatlanti szóló vitorlásversenyen, amely
Manhattan egyik kikötőjéből indul. A
mezőny az Atlanti-óceánt átszelve érkezik majd meg Franciaországba.

Fotó: Kiss László

A Magyar Kupa elődöntőjébe bejutó Fehérvár KC a bajnokságban nem tudta folytatni
jó szereplését. Bakó Botond együttese 2826-os vereséggel zárt Dunaújvárosban. A
folytatásban egy újabb komoly idegenbeli
erőpróba vár Tápai Szabináékra: a hatodik
FKC ugyanis a legjobb nyolcba igyekvő
Vác vendége lesz február 27-én 18 órától.
Sokkal jobb a hangulat az uraknál. Úgy
tűnik, az Alba Regia KSE vezetése jó döntést hozott Németh István kinevezésével:
a vezetőedző irányításával a csapat idei

elsők lettünk. Öt perccel később aztán
kiderült, hogy a VEDAC eredménye
a harmadik helyre lett elég, így ismét
Fehérváré, az ARAK-é a felnőtt 4x400
méteres bajnoki cím! Az elismerés
pedig a 16-17 éves hölgyeket illeti, akik
az aranyérem mellett nemcsak az ifjúsági, hanem egyben a junior korosztály
országos csúcsát is megjavították!” –
mondta el Tölgyesi Előd, az ARAK
szakosztályvezetője.
Az ob-n László Dávid idei legjobbjával, 15,53 méterrel ezüstérmet
szerzett hármasugrásban, Szabó
Dániel 60 méteren javította meg
szezonbeli legjobbját, és lett
harmadik, de bronzérmet szerzett
a hármasugró Huszár Kitti és a
rúdugró Siskó Zsófia is.
De nem tétlenkedtek a legkisebbek sem: az ARAK az ob előtt a
legnépesebb, azaz a 9 és 12 év
közötti korosztály számára rendezett háziversenyt. Tölgyesi Előd
elmondta, a cél az volt, hogy olyan
feladatokon keresztül tudják felmérni a kicsik tudását, képességeit, amelyek nem hagyományosak,
de a gyerekek számára élvezetesek. Az ARAK fedett futófolyosóján tartott versenyen több mint 140
fiú és lány mérte össze tudását.
A legjobbak érmet, oklevelet és
kis ajándékokat vihettek haza az
élmény mellé.

Fotó: www.christophefavreau.com

Németh Zoltán
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Csóka Balázs (66-os mezben) és az Alba Regia KSE szárnyalt a Vecsés ellen. A vendégek nagy
hajrája csak a felzárkózáshoz volt elegendő.

Fa Nándor (középen) a Vendée Globe párizsi sajtókonferenciáján

FAehér
Vár
Hirdetes február 27-től március 4-ig 2016. február 25.
Fehérvár
Televízió műsora 2016.

32
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

2016. 2. 27. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa
– ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
a Robinzon Cirkusz
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Illényi Katica
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Mohai Tamás
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Rockenbauer Lajos
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Peresztegi Nagy Zsófia
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Krinolin, turnűr,
halcsont – a babák
és a divat I-II. rész
17:40 Lúdas Matyi
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Silló István
18:30 A Fehérvár TV

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazinműsor
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat
(12) 18.rész
20:50 PVSK – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:40 Képes hírek, benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2016. 2. 28. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Silló István
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Robinzon Cirkusz
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Rockenbauer Lajos
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
13:50 Vác – Fehérvár KC
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
15:20 Székelyföldi verstábor
16:10 Kolonics György, a
kenus legenda
16:25 Napi színes

16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Illényi Katica
17:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Mohai Tamás
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am. bűnügyi
sorozat (12) 19.rész
20:50 Puskás Akadémia
– Videoton FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 A hét hírei
23:00 Képes hírek

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Horváth-Winter Diána
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Gorsium – dok. film
20:50 A tánc világnapja 2015
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Kondor Kati – portréfilm
20:40 Fehérvár AV 19 – MAC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:45 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:30 Képes hírek

Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
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

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• LAKATOS
• TETŐSZIGETELŐ
• VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
• VILLANYSZERELŐ

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

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

2016. 3. 4. pénTeK

Kiemelt ajánlatunk: február 29. 20:50 A tánc világnapja 2015

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

Hóügyelet:
(22) 513-483

2016. 3. 3. CSüTörTöK

közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
2016. 3. 2. SZerdA
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
minden egész órakor
10.00
Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:00 Jó estét, Fehérvár!
10:45 Együtt – ismétlés
– ismétlés
– ismétlés
2016. 3. 1. Kedd
11:15
A Fehérvár TV
10:45 Bajnokok városa
07:45 Képes hírek – benne
archívumából
– ismétlés
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne egész
11:15 A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
órakor a Híradó ismétlése
archívumából
10:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
11:40 Képes hírek – benne egész 13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
órakor a Híradó ismétlése
10:45 Paletta – ismétlés
– ismétlés
minden egész órakor a
2016. 2. 29. Hétfő
13:00 Híradó 1-kor
11:15 A Fehérvár TV
07:45 Képes hírek – benne
Híradó 1-kor ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
archívumából
minden egész órakor
16:30
Fehérvári beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
11:40 Képes hírek – benne egész
a Híradó ismétlése
– ismétlés
minden egész órakor
Híradó 1-kor ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Kurucz
A hét hírei ismétlése
15:10 Alba Fehérvár – Sopron
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
Tünde. Vendég:
10:00 A hét hírei – ismétlés
kosárlabda-mérkőzés
13:10 Képes hírek – benne
10:45 Agrárinfó – ismétlés
Volenter István
10:20 A szomszéd vár
minden egész órakor a
11:15 A Fehérvár TV
közvetítése felvételről
17:00
Együtt
– ismétlés
– ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:30 Esti mérleg – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv
11:40 Képes hírek – benne egész 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
17:50 Napi színes
archívumából
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
18:00 Hírek
Műsorvezető: Kaiser
11:30 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Németh
13:00 Híradó 1-kor
18:05 Fehérvári beszélgetések
Tamás.
Vendég:
Bőke
Béla
egész órakor A hét
Zoltán. Vendég:
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler
17:00 Bajnokok városa
hírei ismétlése
Szabados Zsolt
minden egész órakor a
Lajos. Vendég:
–
ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
17:00 Paletta – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
Bekő
Balázs
17:30
Esti
mérleg
–
ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
17:50 Napi színes
egész órakor a Híradó
17:50 Napi színes
– ismétlés
archívumából
18:00 Hírek
1-kor ismétlése
18:00 Hírek
Műsorvezető: Heiter
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:00 Jó estét, Fehérvár!
14:50 Fehérvár AV 19 – MAC
18:05 Fehérvári beszélgetések
Dávid Tamás. Vendég:
19:25 Köztér – közéleti magazin
Műsorvezető: Kurucz
jégkorongmérkőzés
Műsorvezető: Kaiser
Horváth-Winter Diána
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Tünde. Vendég:
közvetítése felvételről
Tamás. Vendég: Bőke Béla
17:00 Agrárinfó – ismétlés
magazin
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:30 Esti mérleg – ismétlés
Volenter István
18:30 A Fehérvár TV
20:15 Hírek
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
17:50 Napi színes
20:20
Fehérvár KC – Siófok
Műsorvezető: Szabó
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Hírek
kézilabda-mérkőzés
Miklós Bence. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:45 Bajnokok városa –
közvetítése
felvételről
Mohai Tamás
19:45 Együtt – családi magazin 21:40 Jó estét, Fehérvár!
sportmagazin
Műsorvezető: Németh
17:00 A szomszéd vár – ismétlés
20:15 Hírek
20:15 Hírek
Zoltán. Vendég:
–
ismétlés
17:30 A Fehérvár Tv
20:20 Videoton – Ferencváros
20:20 III. Fehérvári
Szabados Zsolt
22:25 Köztér – ismétlés
archívumából
labdarúgó-mérkőzés
Kolbásztöltő Fesztivál
18:30 A Fehérvár TV
23:40 Képes hírek

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

20:45 Dalmát vizeken
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek, szabadterületek
Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig
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

