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Választókerületi programok
Fogadóóra

2016. március 4-én, pénteken 16 és 17 óra
között fogadóórát tart Hegedűs Lorántné
országgyűlési képviselő, melynek helyszíne a Piac tér 12-14. fsz. 3. alatti képviselői
iroda.

Elkezdődik az uszoda korszerűsítése

Heiter Dávid Tamás

Felsőváros – fogadóóra

A városi közgyűlés múlt csütörtöki ülésén a Csitáry
G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítésének terveire közbeszerzést írtak ki. Beszámolt
tevékenységéről az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia és az Alba Volán SC jégkorongszakosztálya. Az ellenzék mindeközben saját belharcával
volt elfoglalva: Földi Judit, a baloldal képviselője
lemondásra szólította fel a jobbikos Horváth-Tancsa
Ágnest és a válaszos Juhász Lászlót.

Feketehegy, Szárazrét, Szedreskert fogadóóra

A csütörtöki közgyűlés elején Földi
Judit, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője felszólította
Horváth-Tancsa Ágnest, a Jobbik és
Juhász Lászlót, a Válasz önkormányzati képviselőjét, hogy mondjanak le
tanácsnoki címükről, mert az előző

Felsőváros önkormányzati képviselője,
Földi Zoltán március 3-án, csütörtökön
17 órától fogadóórát tart a Királykút
Emlékházban. A képviselő a 10. számú
választókörzetben élőket 19 óráig várja
a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatti
épület emeletén található irodájában.

Szigli István képviselő két helyszínen tart
fogadóórát: március 8-án, kedden 12 óra
30 perctől 15 óra 30 percig a Farkasvermi
út 2. szám alatt, az új közösségi házban
várja a körzetben élőket. A Szedreskert
lakói a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola ligetsori épületében kereshetik fel
a terület önkormányzati képviselőjét március 8-án kedden 16 és 17 óra között.

2016. március 3.

Közélet

közgyűlésen nem határolódtak el a
szélsőséges rendezvényektől. Juhász
László válaszában kifejtette, hogy nem
ért egyet azzal, ahogyan a hetekkel
ezelőtti rendezvény zajlott, de szavai
szerint minden elesett magyar katona
megérdemli azt, hogy megemlékezzenek róla. A Jobbik önkormányzati
képviselője arról beszélt, hogy az előző
közgyűlésen már kifejtette álláspontját
a témával kapcsolatban.
A képviselő-testület döntött egy bizottság létrehozásáról, mely az egyetemes
reformáció ötszázadik évfordulója
alkalmából tartandó események előkészítését koordinálja majd.
A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítésére terveket készíttet a város önkormányzata.

A közgyűlésen beszámolót fogadtak
el, ami az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia és az Alba Volán SC
Jégkorongszakosztálya tevékenységéről
szólt. Ocskay Gábor szakosztályvezető
arról is beszélt a közgyűlésen, hogy
jövőre lesz a negyvenedik évfordulója
a fehérvári jeges sportágak elindulásának. A tavaly átadott C pálya pedig
nagy segítséget jelent, hiszen így az
óvodások és iskolások tornaóra keretében használni tudják a jégpályát.
A közgyűlésen Szigli István független
önkormányzati képviselő szóba hozta,
hogy a rendőrség nem kíván élni az állomány számára felajánlott önkormányzati szociális bérlakásokkal a Mura
utcában. A témával kapcsolatban megkerestük a rendőrséget is, kérdésünkre
elmondták, hogy a Mura utcában hét
lakást használnak munkatársaik. Nagy
Gábor, a megyei főkapitányság gazdasági főkapitány-helyettese kiemelte,
hogy új alapokra kívánják helyezni a
lakásgazdálkodást az önkormányzattal.

Ráchegy, Búrtelep, Börgönd – fogadóóra

Tóbiás Fehérváron

Maroshegy, Sóstó – lakossági fórum

Kedden Fehérváron járt Tóbiás József.
Az MSZP elnöke Valódi Magyarország
címmel tartott fórumot, ahol kiemelte:
a jelenleg napirenden lévő ügyek – a
vasárnapi boltbezárás, a népszavazás, az
oktatás helyzete, a salgótarjáni választás – egyaránt mutatják, hogy változásra van szükség az ország vezetésében.

Felsőváros, Fecskepart, Fáy- és Almássytelep, vezér utcák – lakossági fórum
Közös lakossági fórumon ismerhetik meg
a városi közösségi közlekedésre vonatkozó új hálózat- és menetrendterveket a 10.
és a 11. számú választókörzetben élők.
Földi Zoltán és Deák Lajosné önkormányzati képviselők 2016. március 10-én,
csütörtökön 17 órakor várnak mindenkit
a Királykút Emlékházban.

Víziváros – lakossági fórum

A Vízivárosi Általános Iskola aulájában 2016. március 10-én, csütörtökön
17.30-kor kezdődik a lakossági fórum,
melynek témája a „Közbiztonság
fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem
előtérbe helyezésével” című pályázat
megvalósítása. A fórumot Horváth
Miklósné önkormányzati képviselő
nyitja meg.

Ünnepi hivatali munkarend
A többi közhivatalhoz hasonlóan a
közelgő nemzeti ünnep kapcsán változik
Székesfehérvár polgármesteri hivatalának
ügyfélfogadási rendje is. Március 5-én,
szombaton pénteki munkarend szerint
fogadják az ügyfeleket, míg március 14-én,
hétfőn zárva tart a hivatal.

Földi Judit a baloldal képviseletében lemondásra szólította fel a Jobbik és a Válasz politikusait

Huszár János az új parancsnok

Szabó Miklós Bence

Két és fél év után elköszönt Fucsku Sándor.
Utódja, Huszár János március elsejétől fél évig
megbízottként irányítja az Összhaderőnemi
Parancsnokságot.

Március elsejétől új vezetője lett a
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának. Két és fél
év után Huszár János váltja Fucsku
Sándort. Február 29-én délelőtt
tartották a laktanyában a parancsnoki
átadás-átvételt.
Fucsku Sándor vezérőrnagy 2013
novembere óta vezette a parancsnokságot. Mint mondja, mozgalmas időszak zárul le az életében. Legnagyobb
kihívásként az utóbbi fél év migrációs
válságának megoldására irányuló
tevékenységet említette, valamint
azokat a kapcsolatokat, melyek ez
alatt az idő alatt még inkább megerősödtek: „Úgy érzem, hogy Székesfehérvár közössége és a társadalmi szervezetek
is befogadtak. Az önkormányzattal, az
egyházakkal is mondhatom, hogy baráti
viszonyt ápolunk. Ez sokat segít abban,
hogy katonáink meg tudjanak jelenni
a városi rendezvényeken és a helyi
ünnepségeken is.” – mondta a vezérőrnagy. Külön kiemelte a Honvédség
és Társadalom Baráti Kör és a Tiszti
Kaszinó fehérvári tevékenységét is.
„Fucsku Sándor egész katonai pályafutását a folyamatos tanulás, a szakmai
képességek elsajátítása jellemezte. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola elvégzését
követően 1987-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folytatta tanulmányait. A
hódmezővásárhelyi gépesítettlövész-ezred

Fotó: Bácskai Gergely

Brájer Éva és Mészáros Attila önkormányzati képviselők 2016. március 7-én,
hétfőn közös lakossági fórumot tartanak.
A városi közösségi közlekedés és a Sóstó
Természetvédelmi Terület rehabilitációja
témákban szervezett találkozóra 17 órától
a Táncsics Mihály Általános Iskolában
kerül sor. Mészáros Attila önkormányzati
képviselő az 5. számú választókörzethez tartozó többi városrészben – az
Alsóvárosban és az Őrhalmi szőlőkben,
valamint a Tóvárosban – élőknek március
folyamán külön lakossági fórumokat
szervez majd.

Fotó: Simon Erika

Fogadóórákat tart Dienesné Fluck
Györgyi, a 14. számú választókörzet
önkormányzati képviselője. 2016. március
7-én, hétfőn 15 és 18 óra között az Erzsébet út 12. szám alatt, majd március 8-án,
kedden 17 és 19 óra kedden 17 és 19 óra
között a Köfém lakótelep 1. szám alatt
fogadja az érdeklődőket.

Fucsku Sándor átadja a parancsnoki feladatokat Huszár Jánosnak

állományából indult és érkezett második
beosztási helyére, Tatára, a harckocsidandárhoz, majd Nyíregyházára, a
gépesítettlövész-dandárhoz. 1991-ben az
Összhaderőnemi Parancsnokság állományában kapott beosztást, innen helyezték
1995-ben Budapestre, ahol a Felderítő
Csoportfőnökség állományában különböző beosztásokban teljesített szolgálatot.
Számos nemzetközi tanfolyam sikeres
elvégzésével is bizonyította a magyar
tisztképzés korszerűségét, és nemzetközi
viszonylatban, hivatásának gyakorlásával
is volt alkalma igazolni a magyar katonák
felkészültségét, szakmai megbízhatóságát. A belgiumi külszolgálat után, 2013.
november elsején ismét Székesfehérváron köszöntöttük, mint összhaderőnemi

parancsnokot.” – méltatta a korábbi
vezetőt Vargha Tamás honvédelmi
államtitkár.
„A közelmúlt eseményei arra figyelmeztetnek, hogy az elkövetkező években új
típusú kihívásokkal kell szembenéznünk.
Ezért azzal a gondolattal gratulálok és kívánok Huszár János vezérőrnagy úrnak,
megbízott parancsnoknak jó munkát, hogy
a 2016-os év egyik legnagyobb kihívása
a migráció kezelése, a magyar emberek
biztonságának kérdése, annak szavatolása.” – tette hozzá Vargha Tamás.
Fucsku Sándor a továbbiakban
a Többnemzeti Összhaderőnemi
Parancsnokság parancsnok-helyettesi
feladatait látja el a honvédség kötelékén belül.

közéleti hetilap

Közélet

Végre megoldódnának a parkolási gondok
Bácskai Gergely

Székesfehérvár minden évben egyedülálló programmal
tiszteleg a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az
ünnepi megemlékezéseket és az egész napos belvárosi,
József-napi vásárt idén is különleges programok színesítik.

A tervek szerint a Koch László utca mellett a
Jávor Ottó téren és a Panorama Offices – volt
Alba Regia Szálló – mögött is épülne parkolóház. A megoldás szerte a világon elterjedt
és közkedvelt. Városképi szempontból is
kedvező, ha a közterületeket nem borítják el
a minden talpalatnyi helyen parkoló autók.
A károsanyag-kibocsátás is csökken, hiszen
nem kell kilométereket keveregni, mire
helyet találunk.

igyekvő autók károsanyag-kibocsátása miatt, azonban jelenleg
hasonló nagyságrendben parkolnak
az utcán járművek, és mivel nehéz
helyet találni, a keresgélés közben
sokkal több kipufogógáz kerül a
levegőbe.
A beruházással együtt a várkörúti kerékpárutat összekötnék a
megújuló Liget sor kerékpárútjával
is, továbbá a Koch László utca
burkolata és járdája is megújulna.
A tervek szerint a parkolóház megépítése után a Koch László utcai tízemeletes mögötti parkolóhelyeket
csak a lakók használhatnák majd.

Reggel kilenc órától fél tizenegyig a
Palotavárosban, a Halász utca és a Rác
utca közti füves területen ismét megnyílik
a Huszárpark, ahol a lovasbemutatók
mellett lovagoltatás is lesz.
A közkedvelt zenés, táncos műsorok sem
maradnak ki a repertoárból: reggel kilenc
órától a Városház téren rögtönzött táncházat tart a Tilinkó zenekar és a TáncolKodó
táncegyüttes. Délután pedig Lendvai Tibor
hangszerbemutatója, a Bakony Népzenei
Együttes előadása és a Kákics Együttes
Én is Kossuthtal tartok! című verbuváló
műsora szórakoztatja az ünneplőket.

Róth Péter alpolgármester lapunknak
elmondta, hogy Fehérvár önkormányzata
mozgalmas nappal igyekszik emlékezetessé tenni március 15-ét, amikor a hagyományokhoz hűen egész napos programokkal
várják az ünneplőket a belvárosba.
„Nemcsak emléket szeretnénk állítani, hanem
megmutatni valamit a nap hangulatából,
erejéből. Öt épített színpadon, mindenki által
láthatóan idézzük meg a forradalmi eseményeket. Megmutatjuk azt a folyamatot is, hogy
vajon az elzárt falak mögött a hatalom hogyan
értékelte a nap eseményeit.” – mondta Matuz
János, az idei műsor rendezője.
Tizenegy órától kezdődik az ünnepi
megemlékezés, amin a város polgármestere és a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
mond ünnepi beszédet, majd a Fekete Sas
Szállónál lesz közös koszorúzás.

A részletes programot keresse lapunk
15. oldalán!

Fotó: Simon Erika

A Koch László utca és Színház utca
közé tervezett, kicsivel több mint
ötezer négyzetméteres parkolóház
jelentősen enyhítene a belváros
parkolási nehézségein. Összesen
170-180 helyet alakítanának ki a parkolóházban, előtte pedig még négy
mozgássérültek számára fenntartott
parkolóhely is elférne.
Előre gyártott elemekből tervezik
az építést, ami gyors kivitelezést
eredményez. A parkolóházban nem
lesznek pillérek, így biztonságosan és könnyen használható lesz
mindenki számára. A szintek közti
áthaladást biztosító rámpákat sem
tervezik meredekre. Kettő lift és egy
lépcsőház szolgálná a parkolóhelyek
megközelítését. A nyitott homlokzat
miatt nem lenne szükség elszívó és
szellőztető berendezésre sem, ami
zajterhelést jelentene a környéken.
A tervek szerint kialakítanak egy
elektromosautótöltő-állomást is az
épületben.
A fórumon többen aggodalmukat
fejezték ki a tervezett parkolóházba
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Együtt vernek a szívek
Bácskai Gergely

Megtelt az osztályterem a Rákóczi iskolában
tartott lakossági fórumon, ahol először ismertették a Koch László utcába, a Vörösmarty Színház
mögé építendő parkolóház terveit. A belváros
környékén évtizedek óta súlyos parkolási gondok
vannak. Most végre javulhat a helyzet, és a
környéken lakóknak is mindig lenne helyük a
házuk közelében.

FehérVár

Egész napos programokkal várják az ünneplőket március tizenötödikén

Nyolcszáz közös év
Budapest és Zadar után a Szent István Művelődési Ház
és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Székesfehérváron is bemutatták a budapesti Horvát
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium irodalmi és
táncszínháza, a Tamburica Táncegyüttes és a Horvát
Hagyományőrző Egyesület Időutazás című táncjátékát.

Az időutazáson megismerkedhettünk
Zvonimír államalapító horvát király és
gyönyörűséges hitvese, Árpád-házi Szép
Ilona történetével. Figyelemmel kísérhettük Könyves Kálmán és Mátyás uralkodásának máig ható emlékeit, verselhettünk Zrínyi Miklós költőfejedelemmel,
eljutva a tánc és a dal nyelvén egészen a
monarchiáig és a perszonálunióig.
Jakubek Tiborné kettős minőségében –
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
tagjaként és a Szent István Művelődési Ház igazgatójaként – örömmel
üdvözölte a budapestiek vendégjátékát:
„Nagy-nagy várakozással és izgalommal
készültünk erre a rendezvényre, hiszen közös történelmi múltunk és kultúránk hatása
a mai napig érezhető. Ma különösképpen
fontos feladat hárul a nemzetiségekre. Egyre
inkább látjuk, hogy a kulturális értékek
megőrzése terén kell erőre kapnunk. Nemzeti identitásunkhoz hozzátartozik nemzeti
nyelvünk, irodalmunk, néptáncunk, történelmünk. Ez az előadás lehetőséget biztosít
arra, hogy minden szinten megtapasztaljuk
az együttgondolkodás szépségét.”
Gojtán Anna, a darab szerzője számára
fontos, hogy a két nemzet nyolc évszázados gyökereit bemutassa: „Horvát
nemzetiségi intézményként legfontosabb

célunk a hagyományok ápolása, a horvát
identitás erősítése, hiszen diákjaink többsége
horvát származású, Magyarország horvátok
lakta településeiről érkezett. Szerencsére
egyre nagyobb az érdeklődés a horvát nyelv
és kultúra iránt, és mi valóban tudatosítjuk
is diákjainkban, hogy a kettős kultúra, a
kettős identitás igenis megbecsülendő érték,
és mindkét nyelv ismerete növeli versenyké-

pességüket. A darab ötlete onnan jött, hogy
tapasztalataim alapján egyre kevesebbet tudunk egymásról mi, horvátok és magyarok,
ezért alakítottuk meg iskolánkban a horvát
irodalmi ás táncszínházat, melynek egyik
legjelentősebb darabja éppen az Időutazás.
A nyolcszáz éves közös történelmünkből
villant fel eseményeket, mutatja be a legjelesebb személyiségeket. Mi ezzel szeretnénk

közelebb hozni egymáshoz a két népet. Azt
tarjuk a legfontosabb küldetésünknek, hogy
kulturális hidakat építsünk a két nép és a két
ország között.”
A hangulatos estén ismét megtapasztalhattuk: ha az elv gyakorlattá válik,
könnyebb, sokkal egyszerűbb megélni és
megérteni a két baráti nép közös gyökereiben rejlő igazságokat is.

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Közös címer, közös történelmi múlt, több száz éves barátság

FehérVár

Kultúra

Sikeres a a Hangszervarázs

Vakler Lajos
A Zenei Nevelésért, Mihályi Gyuláné Emlékére
Alapítvány, az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral közösen Hangszervarázs címmel hangszerbemutató sorozatot szervezett székesfehérvári
óvodások részére.

Hartyányi Judit, az alapítvány elnöke elsődleges feladatuknak tekinti,
hogy megteremtsék a zenei alapok
mihamarabbi megismerésének
feltételeit a legfiatalabbak számára
is: „Ebben a programban nem csak énekelünk. Itt most a hangszereken van a
hangsúly. Kodály Zoltán országában az
óvodai nevelés az éneklésen, a dalokon,
a népi játékokon és a hagyományok
megismerésén alapul. Mi most a hallásfejlesztést próbáljuk segíteni, és azt
szeretnénk elérni, hogy a gyermekek
„belegyönyörödjenek” azokba a művészeti részletekbe, amiket a zenészek
eljátszanak.”
Nagy Mária, az Állami Operaház
brácsaművésze jókedvű, játékos
foglalkozásokon vezette be a
hangszerek bűvös világába a gyerekeket. Az ötletgazda művész úgy
fogalmazott, kivételesen fontosnak
tartja, hogy már óvodáskorban
megkezdődjék az a folyamat, amely
zeneszerető felnőttekké teszi a
töpörtyűket: „A Hangszervarázs
foglalkozásain hangszercsoportokat

mutatunk be: vonósokat, fafúvósokat, rézfúvósokat, ütősöket. Ez az a
korosztály, amellyel ezt el kell kezdeni.
Először még nagyobb gyerekekkel
próbálkoztunk, ott indítottuk el, de
rájöttünk, hogy erre a fajta tudásanyagra a kisebb gyermekeknek van
szükségük. Legalábbis az a jó, ha már
egészen kis korban megadjuk az alapot,
ami ahhoz kell, hogy zeneszerető
emberként nőjenek fel. Nagyon örülök,
mert olyan kincseket láthattam meg a
gyerekekben, amelyek megerősítenek
abban, hogy érdemes volt elindulnunk
ezen az úton. Minden csoport, minden
gyermek más volt. Volt, ahol hangosan
kezdődött, mindenki zajjal várta az
eseményt, hogy aztán egy óra múlva
néma csendben fejezzük be. Máskor
pontosan fordítva történt. Mindenből
tanulok én is. Látom, hogy nem az
idő a fontos, hanem az addig megélt
történet. A gyerekek közege, ahogy ők
csoportként összeállnak, az maga egy
tanulmány. Itt olyan dolgok történnek,
amelyek megismételhetetlenek. Ez a
varázsa.”
Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatójaként jelentős előrelépésnek tartja, hogy olyan
programot sikerült megvalósítaniuk, amely komoly szakmai munkával teremt példát, miként lehet
és kell a jövőbe mutató, klasszikus
tanítói metódussal megszerettetni

2016. március 3.

Fotó: Simon Erika
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A zene és a játék összetartozik

a zenét egy teljes korosztállyal:
„Székesfehérváron az óvodásoknak
ilyen jellegű program eddig még nem
volt. Rendkívül fontosnak tartom, hogy
minél kisebb korban találkozzanak a
gyermekek az értékes hangszerekkel,
hogy rácsodálkozzanak, megismerkedjenek velük, aztán próbáljanak
mélyebben érdeklődni irántuk. Ebben
segítenek azok a művészek, akik professzionálisan meg tudják szólaltatni és
érzékletesen bemutatni ezeket.”
Rab Dénesné, a Szárazréti Óvoda
vezetője biztató és hiánypótló kezdeményezésnek tartja az interaktív
programot, azt a módszert, amely
könnyeden mutatja be a zene
különleges világát az ovisoknak:

„Nagyon jó kezdeményezésnek tartom
ezt a programsorozatot, hiszen az óvodáskor nagyon szenzitív időszak, amikor a gyermekeket a leginkább tudjuk
nevelni és jó irányba terelni, ami nekik,
nekünk, s bizonyos értelemben az
országnak is megfelelő. A Kodály-módszer tökéletes arra, hogy a gyermekekkel megszerettessük a zenét.”
A gyermekek a három napon át
megismerkedhettek a különböző
hangszerekkel, s tanúbizonyságát
adhatták improvizációs készségüknek is. A Hangszervarázs foglalkozásait a Rákóczi úti, a Szárazréti és
a Gyöngyvirág Óvodában rendezték, összesen tizenöt székesfehérvári óvoda gyermekeinek.

A Saul fia Kolos István szemével

Fotó: fidelio.hu

Harmincnégy esztendő után ünnepel a magyar
filmszakma. Nemes Jeles László Saul fia című
filmje az idei Oscar-díj kitüntetettje.

Kolos István tevékeny részese volt a világsikernek

Kolos István, akit a Vörösmarty
Színház művészeti vezetőjeként,
rendezőként és színészként ismerhettünk meg, együtt ünnepelt a Saul
fia stábjával. Nemes Jeles László első
asszisztenseként ő volt az összekötő
kapocs a rendező és a stáb között.
Mikor kapcsolódtál be a csapat munkájába?
Lászlónak már volt egy rövidfilmje,
a Türelem, ami tulajdonképpen az
előtanulmánya volt ennek a filmnek. Én magam a forgatás előtt egy
évvel ismerkedtem meg a forgatókönyvvel, és igazán komolyan a

filmbe két hónappal a forgatás előtt
léptem be.
Mi volt az, ami megfogott ebben a
filmben?
Nagyon érdekes volt a forgatókönyv, és nagyon izgalmas volt az
is, amit László elmondott arról,
hogy ezt ő hogy képzeli, miként
kívánja megvalósítani. Szokatlanul
hosszú beállításokban gondolkodott – hiszen az egész Saul fia egy
emberre koncentrál – és ez végtelenül izgalmas volt. Már akkor éreztük, hogy egy nagyon átgondolt és
erős koncepció mentén fogjuk ezt a
filmet megcsinálni. Azt, hogy a film
ilyen sikert ér el, akkor senki az
égvilágon nem gondolta és nem is
számított rá. Én a magam részéről
azt gondoltam, hogy ez egy nagyon
sikeres fesztiválfilm lesz, de azt
nem hittem volna, hogy a közönség
körében ilyen érdeklődésre tart
majd számot. Ez eszünkbe sem jutott. Leginkább egy nagyon érdekes
kísérleti, újító filmnek tartottam az
elején. Bíztam benne, hogy nagyon
szép sikereket fog a különböző
fesztiválokon elérni, de még egyszer
mondom, nem ilyen fesztiválokra
gondoltam, hanem kifejezetten
művészfilm-fesztiválokra.
Annak tükrében, amit most mondtál,
felmerül a kérdés: mikor talált egymásra a rendező, a stábtagok, a szereplők, a
forgatókönyv és a közönség?
A stábtagok és a szereplők azonnal, ezt személyesen tapasztaltam.
Ilyen alázatot és összeszokottságot,

együttgondolkodást ritkán tapasztal az ember a filmes világban,
mint ami itt létrejött. Ez nagyban
segítette a munkánkat. Az pedig
egy óriási dolog, hogy a közönség
a nézőtéren ülve is bekapcsolódott
ebbe a filmbe, tulajdonképpen ők is
végigcsinálták a szereplőkkel együtt
a történéseket. Ez egy nagyon
megterhelő film, de a közönség
mégis végigmegy Saullal, és minden
lélegzetvételében, minden pillanatában vele tud lenni. Ez a legnagyobb
dolog, amit megélhettünk.
Azzal, hogy ez az alkotás a Mephisto
után harmincnégy esztendővel megkapta az Oscart, a legrangosabb filmes

díjat, nemcsak dicsőséggel, de felelősséggel is jár.
A felelősséget Nemes Jeles László
rendezőként és Erdély Mátyás
operatőrként viseli. Ilyen fiatalon,
első filmes rendezőként és a pályája
elején járó operatőrként meg kell
birkózniuk ezzel. Szerintem ez nem
nyomaszt, sokkal inkább felemel.
Ez a hatalmas siker biztos, hogy
tovább segíti őket az úton, amit
választottak. Biztos vagyok benne,
hogy ez erőt ad nekik, ahogy nekem
is, hiszen mielőtt Lászlóék elutaztak Los Angelesbe, már megkaptam
az újabb felkérést: a jövőben is
együtt fogunk dolgozni.

Fotó:magyaridok.hu

Vakler Lajos

Nemes Jeles Lászlót és a Saul fiát ünnepli a világ

Kultúra

közéleti hetilap

Vissza magunkhoz
A Szent István Művelődési Ház Szent Korona
Galériájában nyílt meg Kubinyi Anna Kossuth- és Príma Primissima díjas gobelintervező és textilművész emlékkiállítása.

Fotó: Simon Erika

Kubinyi Annát, a maga nemében
egyedülálló alkotót egy esztendeje veszítette el a művésztársadalom. Alkotásai azonban örökre
megőrzik azt a csodát, amellyel
szembesültünk a tárlaton, s
amellyel megajándékozott, elhalmozott bennünket. Spányi Antal

Egymásra talál a mű és közönsége

megyés püspök köszöntőjében
kiemelte azt az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló erőt is,
amely Kubinyi Anna alkotásainak sajátja: „Nagyon izgalmas
nézni Kubinyi Anna személyiségét,
annak fejlődését. Alkotásain keresztül, azok tükrében láttatja velünk az
általa megteremtett új technikát. Azt
a folyamatot, ahogy emberségében
és művészetében is érik, ahogy az
alkotások száma gyarapszik. Egyre
újabb és újabb motívumok jönnek be,
amelyek feszítik belülről az élet és
az elmúlás, a gyengeség és az erő, a
megújulás és a hanyatlás titkait. Találkozunk azokkal az elvekkel, gondolatokkal, amelyek az ősmagyarsághoz kötődnek, amelyek a magyarság
gyökereit keresik és kutatják, hogy
aztán eljusson a hit világához, és
megpróbálja éppen a székely kapukon keresztül összekötni a különböző
világokat. Ember és ember világát, a
fenti és a lenti világot, az Isten és az
ember világát. Így valóban valami
nagyon szép emberi utat látunk,
amelynek kézzelfogható formában
történő megtapasztalása mindazon
alkotás, amit ő ránk hagyott.”
Kubinyi Anna számára az idő,
az örök mozgás, az átalakulás, a
természetben szunnyadó energia,
az éledő, életerőt sugalló fák, a
burjánzó, plasztikus felületek
örök szimbólumok, vele – és
fájdalmas kimondani, de – nélküle is.
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A repülés száz éve
Gáspár Péter
Székesfehérvár nemcsak a királyok városa, hanem a
repülésé is. A százéves jubileumra nagyszabású programokkal emlékezik a város.

A sóstói katonai bázis születésétől napjainkig több korszakot különböztethetünk
meg. A katonai légibázisok kialakításá
1916 és 1945 között illetve a második
világháborús harcokat, a világégés utáni
éveket nagyjából a rendszerváltásig, majd
napjaink sport- és polgári repülését. A
2016-os ünnepi év eseményeinek szervezői ennek szeretnének emléket állítani.
„Büszkék vagyunk arra az évszázadra, ami
nem volt a legszebb a magyar történelemben,
mégis vannak fontos értékei. Például az első
világháború idején jött létre a repülés, aminek
idén ünnepeljük a százéves évfordulóját.” –
mondta el Róth Péter alpolgármester.
Viza Attila tanácsnok, az emlékévet koordináló munkacsoport vezetője felidézte,

hogy száz évvel ezelőtt Székesfehérvár
lett a repülés fővárosa. Józsa Dávid, a
Székesfehérvári Repülésért Alapítvány
titkára elmondta, hogy a centenárium
programjai között vetélkedő is helyet kap
majd, amit iskolásoknak szerveznek a
repüléssel kapcsolatban. A programokat
szakmai konferenciák is színesítik, a
legfontosabb rendezvény pedig a 2016
szeptember 11-én megvalósuló Börgöndi
Repülőnap lesz.
Szilády Dezső, az Albatrosz Repülőegyesület elnöke kiemelte, hogy Székesfehérváron olyan személyiségek alkottak
maradandó dolgokat a repülés fejlődéséért, akik világraszóló eredményeket
értek el. Rotter Lajosnak is méltó emléket
kívánnak állítani az emlékévben: a kitűnő szakember a harmincas évek zseniális
repülőmérnöke, két világhírű, Székesfehérváron készült és világcsúcsokat elérő
vitorlázó gép, a Karakán és a Nemere
tervezője és megépítője volt.

Fotó: Fortepan

Vakler Lajos
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Sóstón már a két világháború között fontos légibázis működött

Versünnep: várjuk a jelentkezéseket!
Látrányi Viktória

Szívesen kipróbálnád magad a színpadon?
Ne tétovázz, itt a helyed!

Jelentkezz a
VII. Fehérvári Versünnepre!
Jelentkezés: 2016. március 7-tôl 29-ig.

www.versunnep.hu

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

A HETILAP

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

A VÁ R O S É S H Í R E I

„Számomra a tavasz minden évben
akkor kezdődik, amikor a Versünnep
megrendezésre kerül. Annyi értékes fiatallal találkoztunk az elmúlt
években, hogy alig várom, hogy idén
is újra átéljük közösen a gyönyörű
pillanatokat. A tavalyi döntő olyan
emlékezetes maradt – köszönhetően az erős mezőnynek – hogy az
eltelt hónapokban is számtalanszor
emlegettük egymás között az ott átélt
élményeket. A Fehérvári Versünnep jól
mutatja, hogy rengeteg értékes fiatal
tanul, lakik ebben a városban, ebben a
megyében, akikre érdemes odafigyelni. Akiktől lelkileg is nagyon sokat
kaphatunk a versmondásaik által.”
– véli Keller János. A Vörösmarty
Színház művésze műsorvezetőként
és mentorként évek óta részese a
Fehérvári Versünnepnek.
Sokan osztozunk Keller János véleményében, és várjuk a visszatérő
versenyzőket – és természetesen
azokat is, akik most lépnek majd
fel először a Versünnep színpadára.
A hetedik alkalommal életre hívott
megmérettetésre 2016. március
7-től március 29-ig jelentkezhetnek
a fiatalok.

Fotó: Simon Erika

Középiskolás vagy, és szereted az irodalmat?

Számtalan érdeklődő telefonhívás futott be
szerkesztőségünkhöz az elmúlt napokban, hogy
mikor indul a jelentkezés a VII. Fehérvári Versünnepre. Jó hírünk van, már csak néhány nap,
és március hetedikén startol a tehetséggondozó
program! Ekkortól fogadjuk a jelentkezési
lapokat akár online, akár postai úton. Az
adatlapok és a részletes kiírás már letölthető a
www.versunnep.hu oldalról.

Keller János színművész idén is részt vesz a
Fehérvári Versünnep produkciójában
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Hogy jó legyen Fehérváron diáknak lenni!
Stefkó Krisztina

„Az ifjúsági célú feladatok finanszírozása terén
nagy előrelépést tett Székesfehérvár vezetése.
Komoly célokra tudunk fordítani komoly
összegeket, az erre vonatkozó javaslatot a
közgyűlés el is fogadta. Idén minden eddiginél
nagyobb összeget, több mint kétszázmillió
forintot fordít a város az ifjúsággal kapcsolatos
feladatok és a felsőoktatási célok támogatására.” – mondta el Mészáros Attila.
A Székesfehérvári Diáktanács működésére, programjainak szervezésére ötmillió
forint áll rendelkezésre. Szintén ötmillió jut
egy kutatás elkészítésére a város új ifjúsági
stratégiájának összeállításához. A legnagyobb tétel az a százötven millió forint,
amit az új felsőoktatási koncepcióval ös�szhangban a Budapesti Corvinus Egyetem
székesfehérvári campusának elindítására
és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Karának megerősítésére fordít a város.

Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást kötött kedden a szabadegyházi
székhelyű Hungrana Kft. a Székesfehérváron
működő Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Karával. A duális képzés keretében született
megállapodást a Hungrana a szakember-utánpótlás legfőbb eszközének tekinti.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár önkormányzata minden eddiginél
nagyobb összeget, több mint kétszázmillió forintot
fordít 2016-ban az ifjúsággal kapcsolatos feladatok és a
felsőoktatási célok támogatására.

Minden eddiginél nagyobb összeget fordít a város az idén a fiatalokra – mondta el Molnár Tamás ifjúsági és civil tanácsnok és Mészáros Attila alpolgármester

Idén is kiemelten figyel az önkormányzat
a tehetséges fiatalok támogatására, ezért
a Fehérvár Médiacentrummal közösen
ismét megrendezik a Fehérvári Versünnepet és a székelyföldi verstábort. Jelentős
összeggel támogatja Székesfehérvár az
idén a Dunaújvárosban megrendezésre kerülő Fejér Megyei Diáknapokat.
Januárban közel háromszáz résztvevővel
másodszor rendezték meg a Városi
Diákbált, amit egymillió forinttal segített

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

az önkormányzat. A támogatott rendezvények között van a bolondballagás és
a sulizenekarok versengése az Arany
Dobverő díjért is. Jelentős költségvetési
tétel a Petőfi mozi épületének egyetemi
klubbá történő alakítása. Ennek engedélyezése már folyamatban van, a kivitelezés
tavasszal kezdődik, hogy az új tanévre
már elkészüljön a klub.
A város ifjúsági és civil tanácsnoka
szerint Székesfehérváron jut az egyik

legmagasabb összeg az ifjúság támogatására. Molnár Tamás egy újfajta
szolgáltatásfejlesztésről is beszélt. Mint
elmondta, új honlapot indítanak a Fehérváron élő és tanuló diákok számára,
amelyre olyan diákprogramokat, eseményeket, információkat töltenek fel,
melyek kizárólag a fiataloknak szólnak.
Az oldal fő profilja az iskolai közösségi
szolgálattal kapcsolatos tájékoztatás
lesz.

Jubilált a Diáktanács
Samu Milkós
Jubileumi közgyűlését tartotta csütörtök este a
Városházán a Székesfehérvári Diáktanács, mely
idén ünnepli fennállásának ötödik évfordulóját.

Új fejezet kezdődött a székesfehérvári ifjúság életében azzal, hogy 2011
októberében a helyi általános és
középiskolák diákelnökeinek részvételével megalakult a Székesfehérvári
Diáktanács. Az elmúlt esztendőknek
köszönhetően közvetlen, személyes,
együttműködő kapcsolattartás alakult ki a fiatalok és a döntéshozók
között. A diákok számos szakmai,
közösségformáló programon vettek
részt, és kapcsolódtak be a város
rendezvényeibe.
„Ha megadjuk a keretet és a lehetőséget
a fiataloknak, akkor ők élnek is ezzel!
Van véleményük a világról, a városukról,

és ezt szeretnék is megosztani. Ha azt
tapasztalják, hogy a javaslataikat beépítik
a döntésekbe, akkor egyre több ötlettel fognak előállni.” – mondta Cser-Palkovics
András polgármester.
Korompai István, a Diáktanács egyik
alapító tagja és első elnöke a társadalmi felelősségvállalásról, a kirekesztésről, az egyéneket és csoportokat érintő
igazságtalanságokról és ezek megoldási lehetőségeiről beszélt. Bódig Péter,
a Diáktanács jelenlegi elnöke pedig
beszámolót tartott a testület elmúlt
féléves működéséről, és megköszönte
társainak az eredményes munkát.
Mészáros Attila ifjúsági ügyekért is
felelős alpolgármester kiemelte: a
legfőbb cél, hogy Székesfehérvár sikeresen szerepeljen az „Európa Ifjúsági
Fővárosa 2019” címre kiírt pályázaton,
és megrendezhesse a megyei jogú
városok diákvezetőinek találkozóját is.

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707
telefonszámokon!

Fotó: Simon Erika

e-mail-címen
illetve a

A diáktanács tagjainak munkáját pedagógusok is támogatják, de nagy segítséget kapnak a
város ifjúsági irodáitól is
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A gyerekek környezettudatossága fontos a jövő szempontjából

Egyre rutinosabban, egyre nagyobb
kedvvel és lelkesedéssel gyűjtik
szelektíven a hulladékot a fehérvári
gyerekek. A Depónia Nonprofit Kft.
által kezdeményezett folyamatos hulladékgyűjtési akció 2014-ben indult.
Azóta félévente hirdetnek győzteseket, akik az elismerés mellett pénzjutalomban is részesülnek. Március első
napján már a harmadik féléves ciklus
legjobbjai vehették át jutalmukat a díjátadó sajtótájékoztatón Juhász László
környezetvédelmi tanácsnoktól.
Arányaiban a legtöbb hulladékot a
Napraforgó Bölcsőde gyűjtötte, egy fő
átlagosan 31,8 kg szelektíven válogatott PET-palackot és vegyes papírt vitt
be az intézmény gyűjtőedényeibe. A
második helyet a Felsővárosi Óvoda
közössége szerezte meg 21,45 kg/
fővel, a harmadik legjobb pedig a
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi
Tagóvodája lett 12,26 kg egy főre jutó

Fotó: Kiss László

Újra nyerteseket hirdetett a Depónia Nonprofit
Kft. – lezárult a folyamatos hulladékgyűjtési akció
harmadik szakasza. Dobogós helyen a legkisebbek,
bölcsődések és óvodások állnak, a különdíjat
viszont iskolások vitték el.

Másfél éve próbajelleggel indult az akció, és a számok azt mutatják, nem volt hiábavaló a
gyűjtés. Az első versenyen összesen huszonhét tonna, a másodikban harminchárom tonna, a
harmadikban már negyvennégy tonna volt a gyűjtött mennyiség.

gyűjtött hulladékkal. A különdíjat
ezúttal a Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola csapata vihette haza. A
legszorgosabb intézmények között ös�szesen négyszázezer forintot osztottak
szét a szervezők.
A díjátadón Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője örömmel
számolt be arról, hogy az eredmények

felülmúlták legszebb reményeiket is. A
szelektíven gyűjtött hulladék tekintetében az első és a harmadik verseny
eredményei között majdnem hatvan
százalékos növekedés tapasztalható.
A folyamatos verseny következő, azaz
negyedik szakasza már el is kezdődött
február elején, és a tanév végéig, június
17-ig tart. Eredményhirdetésre szeptem-

berben lehet számítani. A feleslegessé
vált papír és műanyag folyamatosan
elhelyezhető az intézményekben
található gyűjtőedényekben, ezeket a
Depónia munkatársai rendszeresen
elszállítják.
Mivel a Depónia Nonprofit Kft.
partnerintézményei automatikusan
részt vesznek a versenyben, ezért
egyre többen kötnek megállapodást a
céggel. Tavaly ötvenöt intézmény vette
ki a részét a gyűjtési munkából, ebben
az évben újabb hat megállapodás vár
aláírásra.
Megdöbbentő adat, de jól érzékelteti a jelenlegi helyzetet, hogy csak a Magyarországon
keletkező lakossági hulladékkal két év alatt
megtölthetnénk a Velencei-tó medrét. Ha az
ipari termelés hulladékával is számolunk,
akkor kevesebb mint egy évre lenne szükség
ehhez. Éves szinten minden magyar ember
átlagosan 250 kg hulladékot termel. Ebből
110 kg csak a különböző termékek csomagolóanyaga. Egyes országok már képesek
száz százalékban hasznosítani a felhalmozott
lakossági hulladékot, nálunk egyelőre a
hasznosítható hulladéknak csak a húsz-huszonöt százaléka kerül újra felhasználásra.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Hóügyelet:
(22) 513-483
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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. partnerintézményei (székesfehérvári bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák) körében, immár
negyedik alkalommal, szelektív hulladékgyűjtési akciót (nem kampányszerű)
szervez a folyamatos (járatszerű) szelektív hulladékbegyűjtés keretében.
Az akció lényege, hogy cégünk 2014. október 1-től kezdődően az iskolai
félévekhez kapcsolódóan folyamatosan/félévente díjazza az első három
helyezettet. A begyűjtött hulladék mennyiségét a gyermeklétszám (egy főre
jutó hulladékmennyiség) arányában vesszük figyelembe.
Az akció időtartama: 2016. február 1-től 2016. június 17-ig, a tanév végéig tart.
A következő eredményhirdetésre 2016 szeptemberében kerül sor.
Az akció végén az első három helyezett ismét értékes nyereményben részesül.
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

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

Tisztelt Intézményvezetők!
Tisztelt Kapcsolattartók!

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

150 000 Ft értékű nyeremény
100 000 Ft értékű nyeremény
50 000 Ft értékű nyeremény

Az akcióban való részvételhez külön jelentkezés nem szükséges, minden
partnerintézményünk, mellyel szerződéses viszonyban állunk, automatikusan részt vesz a folyamatos versenyen. Amennyiben olyan intézmény is
részt kíván venni a versenyen, amely még nem a Depónia Nonprofit Kft.
partnere, úgy szerződéskötést követően csatlakozhat a versenyhez.
Önöknek nincs más dolguk, mint a gyerekek és szüleik körében meghirdetni a versenyt, hogy minél nagyobb esélyük legyen az értékes nyereményekre.
Az összegyűjtött hulladékot a megszokott ürítési napokon szállítjuk el.
További információk: az intézményekben és a Depónia honlapján (www.deponia.hu)
E-mail: ovisuli@deponia.hu

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Milyen fejlesztések várhatók a belvárosban?
Leffelholcz Marietta

Stabil lábakon áll a város költségvetése. Ön
szerint minek köszönhető ez az adósságkonszolidáción kívül?
A tavalyi adóbevételek csúcsot döntöttek. Látszik, hogy jól működnek a városi
vállalatok, így a kötelező feladatok mellett lehetőség nyílik saját erőből történő
fejlesztések megvalósítására is. Székesfehérvár második az országos rangsorban,
több cég biztosítja bevételi forrásait. Az
idei év különleges, hiszen 17,6 milliárd
forint értékben saját maga mondhatta
meg a város, milyen fejlesztéseket szeretne indítani. Ehhez jön még a Modern
Városok Program – ezek a tételek is
egyre-másra kerülnek be a költségvetésbe. Ezen kívül egyedi kormánydöntések
is meghatározzák Székesfehérvár fejlesztését, gondolok itt a Sóstói Stadion és a
Természetvédelmi Terület megújítására.
De a vasúti és az autóbusz-közlekedés
is jelentősen átalakulhat, ugyanis az ún.
intermodális csomópontról is döntés
született: Fehérvár bekerült abba a szűk
körbe, hogy a megújuló vasútállomás
mellett megvalósulhat egy modern
közlekedési központ. Ennek egyik
legfontosabb fejlesztése a Mártírok utat

Fotó: Kiss László

Égi Tamás alpolgármestert, az 1. sz. körzet önkormányzati képviselőjét kérdeztük Székesfehérvár idei
költségvetéséről valamint a belvárosban várható
beruházásokról. Szóba került egy új kulturális negyed
megvalósítása és az Arany János utca felújítása is.

Az Égi Tamással készített interjúnkat a Fehérvár TV-ben is megnézheti március hetedikén
este hat óra után öt perccel

és az Új Váralja sort összekötő felüljáró
megépítése.
Milyen fejlesztések várhatóak a szűken vett
belvárosban?
A Fő utca és a Várkörút felújításával
nem állt meg a belváros fejlesztése. A
legégetőbb helyzet a Távírda és a Kégl
György utcáknál van, a kátyúk miatt
fel kell újítani mindkét útszakaszt. Itt
még a közművek állapota is gyalázatos,
ezért ezek cseréjére is sor kerül az idén:
augusztus körül indulhatnak el szakaszosan a munkálatok.

Az Arany János utca felújítása régi ígéret.
Mikor kezdődhetnek meg a munkálatok,
van-e rá forrás?
Az Arany János utcában több éve várjuk
a felújítást, nyertünk is egy pályázaton,
ám közben a bazilika tetejével adódott
a probléma, így a nagy építkezés miatt
ezt a pályázatot vissza kellett adnunk. A
bazilika felújítása jól halad: a tetőkérdés
már megoldódott, de az egyház megnyert
egy pályázatot, így az épület külsejét is
megújíthatja. Régészeti feltárás is zajlott
az utcában, ami a régi, négykaréjos
templom romjait kutatta. Ha minden
régészeti vizsgálat lezárul, utána kezdődhet az utca felújítása. A tervek megvannak: várhatóan egy speciális, ívelt üvegfelületet fog kapni a templom előtti rész.
Ez a forgalmat nem fogja akadályozni,
és nagyon látványos is lesz. A régészeti
kutatás másik tanulsága az volt, hogy a
közművek a romokon keresztül mennek
engedély nélkül, így teljes közműcserére
lesz szükség a területen. Jövőre kezdődhet el az utca rekonstrukciója, az erre
szánt összeg rendelkezésre áll.
Tavaly megújult a Városház tér 2., de akkor
megállapították, hogy a városháza épülete is
nagyon rossz állapotban van.
Így van, nagyon rossz állapotban van az
épület, és a szomszédos épület megszépülése után a kontraszt is élesebb. Ez
egy hatalmas épület, felújítása több mint
egymilliárd forintba kerülne. Idén száztíz
millió forint áll rendelkezésre, amiből a
nyílászárók cseréjét tudjuk megoldani.

Mivel műemlék jellegű épületről beszélünk, a teljes felújítás nem gyors és nem
is olcsó munka lesz: a homlokzat és a tető
is rekonstrukcióra szorul.
Az Árpád-ház program alapjait az idén fektetik le. Mi vár a Nemzeti Emlékhelyre?
Régóta folynak a tárgyalások, döntés
egyelőre nincs. Mi szeretnénk egy megfelelő múzeumot és kőtárat létrehozni,
ami az Országzászló tér és a Köztársaság
mozi épületében lenne kialakítva, és
megnyitnánk a látogatók előtt is.
Az inda sokak kedvence, a turisták szerint
igen látványos, ám az ott élők és arra sétálók
látják, tudják, a mai napig nem működik
tökéletesen.
Három különböző indát fektettek le a
szakemberek, és vizsgálták a működését.
Tudtuk, hogy ez egy úttörő technológia és
akadhatnak problémák a működésében.
Úgy tűnik, hosszabb folyamat a garanciális javítása, de hibái ellenére szerencsére
mindenki szereti. Reméljük, hamarosan
teljes pompájában tündököl majd.
A tervek szerint egy kulturális negyed kapna
helyet a belvárosban, a Fekete Sas Szálló épületében. Mi árulható el ezzel kapcsolatban?
2017-ben minden bizonnyal helyet kap a
Modern Városok Programban a Fekete
Sas Szálló. Addig is lesz egy pár millió
forintos forrás arra, hogy az udvarában
egy ideiglenes parkolót alakíthassunk ki.
Nagyon nagy esély van itt a jövőben egy
kulturális központ létrehozására hangversenyteremmel és az azt kiszolgáló
vendéglátóipari egységekkel.

„Egymást segítve könnyebben tudunk boldogulni”
Stefkó Krisztina

Mi a véleménye a város 2016-os költségvetéséről?
Mindenki számára, aki már hallott
Székesfehérvár idei költségvetéséről, tiszta lehet, hogy egy nagyon
stabil helyzetben lévő városról
beszélünk. Kiváló lehetőségek
előtt áll a város, és ezeket a legjobb
eszközökkel és a lehető legjobb
formában fogja kiaknázni. A
milliárdos hiányról szóló ellenzéki
híresztelés rosszindulatú hangulatkeltés, a valóságban a városnak
több milliárdos tartaléka van.
Nézzük a 4-es számú választókerület fejlesztéseit! A legtöbb panel- és
társasházas körzetben – mint amilyen
ez a terület is – a parkolók kérdése az
egyik legfontosabb napi probléma. A
közelmúltban is történtek lépések ennek magoldására, de vannak-e további
tervek a parkolóhelyek számának
növelésére?
A parkolók kérdése az egész városban problémát okoz. Nálunk annál
is inkább, hiszen ez egy lakótelepi
környezet. Harminc-negyven-ötven évvel ezelőtt, amikor ezeket a
tereket tervezték, nem gondolták,
hogy ekkora autóforgalom lesz.
Most már jól látjuk, hogy ezek
a területek nagyon szűkösek.

Fotó: Kiss László

Interjú Molnár Tamással, a vasútvidék képviselőjével az idei költségvetésről, a tervezett
városrészi fejlesztésekről.

A Molnár Tamással készített teljes interjút a
Fehérvár Televízióban március 7-én 18 óra 30
perctől láthatják

Az elmúlt években sok parkolót
alakítottunk ki a Lövölde utcában,
a Deák Ferenc utcában, a Horvát
István lakótelep környékén, és
a Kölcsey utcában a teniszpálya
helyén is parkolókat hoztunk
létre. Próbáltunk minden olyan
helyet kihasználni, ami nem megy
a zöldterület rovására, de lassan
beszűkül a tér. Megvizsgáljuk
azokat a helyeket, ahol még tudunk
parkolót kialakítani úgy, hogy az a
lakóknak is jó legyen, de azt is látni
kell, hogy sokszor azon buknak el

ezek a fejlesztések, hogy a lakók
nem egyeznek bele a beruházások
létrejöttébe. Vannak terveink:
például a Horvát István lakótelepen
mindenképpen kell valami megoldást találni, hiszen ott rettenetes
állapotok uralkodnak. A Deák
Ferenc utca és a Lövölde utca között is mindenképpen lesznek még
parkolók, illetve a Gáz utcában, a
Németh László Általános Iskola
környékén is kell megoldást találni
a parkolásra.
Zöldfelületekből, közösségi terekből
elegendő van?
A körzet ebből a szempontból
szerencsés, hiszen a lakóházak
között sok játszótér, pihenőpark
van. Amiben javulnunk kell,
az nem is annyira a zöldfelület,
hanem a közösségi terek kérdése.
A Deák Ferenc és a Lövölde utca
között gondolkozunk egy nagyobb
közösségi tér kialakításán. Azt
szeretném, hogy ezzel elindítsunk
valamit, és egy évente megrendezett programmal tudjuk egy kicsit
a körzet közösségét építeni. Látom,
hogy együtt, egymást segítve sokkal
könnyebben tudunk boldogulni.
Vissza kell nyerni azt a húsz-harminc évvel ezelőtti attitűdöt, amit a
lakótelepeken lehetett érezni, hogy
sokkal erősebb és konstruktívabb
közösséget alkottak a lakók.
A nagy egész mindig apróbb dolgokból
áll össze, ezért beszéljünk a járdafelújításokról is!

A járdafelújítások kérdése azért
is hangsúlyos, mert ez a körzet a
belváros peremén található, nagy
átmenő forgalommal bír a gyalogos és biciklis közlekedés szempontjából is. Tavaly a legnagyobb
volumenű ilyen felújítás a Lövölde
utcában volt. Ez a munka most
is folyik. Az első ütem március
végére készül el, de a második
ütem is tervezés alatt van, ami
azt jelenti, hogy év végére a teljes
járda megújul a Lövölde utca azon
szakaszán, ahol a bicikliút is van.
Ez összességében egy huszonötmillió forintos beruházás. De
kisebb járdaszakaszok felújítása is
tervben van.
Komoly tervek vannak a Salétrom utca
felújítására is.
A Salétrom utca felújítása régóta
időszerű, hiszen nagyon rossz állapotban lévő felületről beszélünk. Ez
a belváros peremén egy olyan hely,
ahol szép sétány alakítható ki. Ennek a beruházásnak az első üteme
negyvenöt millió forint, ami szerepel is a 2016-os költségvetésben,
majd a következő években is ehhez
hasonló összeggel folytatódik a
Salétrom utca felújítása. Összesen
mintegy kétszázmillió forintot
fordít majd erre a város. Megújul az
egész Németh László iskola előtti
tér, a zöldfelületek, tervben van egy
KRESZ-tanpálya is, illetve ha belefér a keretbe, akkor a közvilágítást
is tudjuk korszerűsíteni.
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Fókuszban a parkolók

Novák Rita

Mennyire elégedett a 2016-os költségvetéssel? Jut elegendő forrás a Palotaváros déli felének fejlesztésére?
A költségvetés mindig izgalmas
dolog egy város életében. Azt
szoktam mondani, hogy ez az év
legfontosabb rendelete, mert itt
dől el, mekkora a torta, mekkorát
lehet belőle hasítani, mennyi jut
a városnak, egy-egy városrésznek. Örömmel mondom, hogy
ebben az évben is – az elmúlt
évekhez hasonlóan – szép nagy
ez a torta, amiből lehet a szeleteket vágni és lehet a városra,
a városrészekre költeni. Ezt a
folyamatot megelőzte egy nagyon
fontos dolog: nem tudtunk volna
ilyen jó költségvetést elfogadni,
ha évekkel ezelőtt a kormányzati
adósságkonszolidáció nem történik meg az országban. Az olyan
városok, mint Székesfehérvár,
ahol nagyon sok a saját bevétel,
erős a város, erős a gazdaság, van
adófizető-képesség, nagy nyertesei az adósságkonszolidációnak.
Ha ez nincs, akkor 2016-ban 3,8
milliárd forintot tőke- és adósságtörlesztésre kellett volna fordíta-

Fotó: Kiss László

Dél-Palotaváros idei beruházásairól a körzet
önkormányzati képviselőjét, Farkas Lászlót
kérdeztük.

Farkas László a Fehérvár Televízióban is mesél
az idei tervekről, a beszélgetést március tizedikén tizennyolc óra után öt perccel láthatják

ni, így viszont ez az összeg felszabadult, és vissza lehet forgatni
a város fejlesztésére. Körülbelül
ekkora nagyságú az az összeg,
amit az idén a város önerőből a
utakra, parkokra, intézményekre tud fordítani. Szép összegek
jutnak fejlesztésekre!
Mennyit fordít a város az ön körzetének fejlesztésére, és melyek a
legfontosabb beruházások?

Az egyéni képviselői keret ebben
az évben is tizennyolc millió
forint. Az egyéni körzeti önkormányzati képviselők ekkora
összeget tudnak kimondottan
lakossági igényeket kielégítő beruházásokra fordítani. A nagyobb
beruházásokat a városi költségvetés tartalmazza. 2014-ben készült
el Dél-Palotavárosban a Sütő utca
előtt a Háry János park, ami a
Petőfi parkkal együtt a város legnagyobb és legszebb ligete lett.
Az volt az elképzelésem, hogy
nem egy szokványos parkot kell
ide építeni, hanem egy olyanra
van szükség, amire az emberek
felkapják a fejüket, és ha hazatérnek az ott élők, úgy érezzék,
hogy szép környezet veszi őket
körül. Nagyon fontos volt a
parkolók építése és felújítása is.
Pont a tavalyi év végén sikerült
plusz tízmillió forintos forrásból
megvalósítani a Sütő és a Jancsár
utca előtti, nagyon régi parkolók
aszfaltréteggel való megerősítését
illetve felfestését. Ezt szeretném
az idén is folytatni: befejezni a
Jancsár utcát, és a kopott parkolófestést mindenütt megújítani.
Milyen fejlesztési elképzelések mentén folytatódnak itt a beruházások?
A Cserepes köz 5-ös szám előtt
van egy terület, amit átadtunk
a kivitelezőnek, hogy parko-
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lót hozzon ott létre. A munka
néhány napon belül elkezdődik.
További parkolófejlesztési lehetőség a Tolnai utca hátsó bejárata,
a Sziget utca és a Tolnai utca
közötti terület, itt még ebben a
ciklusban szeretnék egy komoly
parkolót építeni. Illetve a legnagyobb parkolóépítés majd a
Jancsár-csatorna partján lehet,
a volt MÉH-telep és a Spar által
bezárt területen. Ez egy nagyobb
lélegzetű fejlesztés lesz a jövőben. Hogy itt a kivitelezés megkezdődhessen, módosítani kell a
Helyi Építési Szabályzatot, mert
jelenleg ez zöldterület. A rendezési terv módosítása várhatóan
még márciusban megtörténik,
ezután kezdődhet a térkövezéssel és fásítással járó korszerűsítés. Ez lesz a körzet legnagyobb
fejlesztése ebben a ciklusban.
Ezek mellett a közösségi terek
és a játszóterek fejlesztésére,
járdafelújításra, parkosításra,
padok kihelyezésére valamint
fitnesz játszóterek kialakítására
lesz lehetőség, de a közösségi
programok támogatására is nagy
hangsúlyt fektetek. A Cserepes köz 2-4. mögött lesz egy új
szabadtéri kondipark, ez még az
idén átadásra kerül, és felújítjuk
a Sziget utcai iskola tornatermét
is.

Utak, terek, biztonság
Nagy Zoltán Péter

Olyan érzésem van, hogy a város azon területein, ahol
az épületek tömbben állnak, nincs mód a látványos
fejlesztésre, szemben a kertvárosi övezetekkel vagy a
történelmi belvárossal. Kérem, cáfoljon meg, ha nem
így van!
Először is le kell szögeznem, hogy a Palotaváros a
két választókerületével a legnagyobb lakóövezete
Székesfehérvárnak. Itt él a legtöbb ember. Bízom
benne, hogy mire a beszélgetés végéhez érünk,
ön is belátja, hogy volt és ma is van mit fejleszteni
ebben a városrészben!
Még az előző ciklusban sikerült olyan fejlesztéseket kezdeményezni, amelyeket az integrált településfejlesztési programba be tudtunk illeszteni. Azt
a célt tűztem ki a ciklus elején, hogy korszerűsítsük a meglévő zöldterületeket, lássuk el azokat
játszóterekkel, futópályákkal, fitneszparkokkal,
rekreációs központokkal, amik a városrészben
élők életminőségét javítják.
Ha már említette a korábbi időket, nézzük meg néhány
mondat erejéig az előző esztendő fejlesztéseit a Palotaváros északi felén!
A sűrűn lakott városrészek állandó gondja a parkolás. A tavalyi évben öt parkolóterületet tudtunk
átadni polgármester úr hatékony közreműködésével. A parkolók telepítését az idei évben is
folytatjuk. Néhány hete mondtam el egy nyilvános
sajtótájékoztatón, hogy nagyjából a végére értünk
az új parkolóhelyek kialakításának, mert elfogytak
a lehetőségek, mire a palotavárosiak közül többen
is jelentkeztek, hogy tudnak ki nem használt
területeket mutatni. Azóta bejártuk a lakók kínálta

Fotó: nzp

A 2016-os esztendő költségvetési elképzeléseiről és az előző
év eredményeiről a Palotaváros északi felének önkormányzati
képviselőjét, Viza Attilát faggattuk.

Ha meg szeretné nézni a Viza Attilával
készített teljes beszélgetést, március tizedikén este fél héttől megteheti a Fehérvár
Televízióban!

területeket, s mára már a tervezés folyik! Itt is
megköszönöm a palotavárosiak aktivitását, amivel
segítenek egymásnak és persze nekem is! Az
Ybl-program keretén belül befejeztük az István Király Általános Iskola tetőfelújítását, és előreszaladva megemlítem, hogy 2016-ban a Vasvári Általános
Iskolára vár hasonló tetőfelújítás. Folytatnám olyan
beruházással, ami tavalyról húzódott át 2016-ra.
A Palotai útról – közlekedésszervezési okokból
– megszüntették a balra kanyarodás lehetőségét
a Kelemen Béla út és a Mészöly Géza utca kereszteződésben a lakótelep felé. Ezzel megnövekedett
a Tobak utca forgalma. A benzinkút előtti utca

befejezetlen, hiszen „fennakad” a Varga-csatornán.
Ide építenénk egy hidat, amin az autós, kerékpáros
és gyalogosforgalmat is biztosítjuk. Ez a fejlesztés
a terület képét is megváltoztatja, de biztosítja a
Jankovics utcáig az akadálymentes közlekedést.
Ha jól belegondolok, ez már nagyon régi problémája az itt élőknek, de idén pont kerül az i-re. Bár ez
a kis földtüske – ahol a fejlesztés lesz – nem az én
képviselői területem, de az út oda vezet majd, éppen ezért eddig is segítettem a képviselői keretből
a terület rendbetételét, javítását.
Bár a szakasz rövid, mégis tekintélyes beruházásnak
tűnik a szavai alapján.
Hatvanmillió forintos beruházásról beszélünk,
amit az idei költségvetés tartalmaz, és remélem,
el is lesz költve! Én már tavaly szerettem volna
a hidat ott látni, de ez lehet, hogy csak a fiatal
képviselő türelmetlensége volt...
Az új útszakasz közlekedési súlypontáthelyezést is
jelent?
Nem vagyok szakértő, de azt gondolom, igen.
A reggeli Kelemen Béla utcai torlódás biztosan
enyhül az új útszakasz révén. De ha már a hídnál
járunk, alatta van a Varga-csatorna, ami nem felel
meg a környezeti követelményeknek. A költségvetésünkben száztíz millió forint szerepel a csatorna
felújítására, ami a mederkialakítás mellett sétányt
is biztosít, és a belváros közelében nőhet az úszkáló vadkacsák száma.
Apropó kacsák! A palotavárosi tavak környezetébe ön
már több rendezvényt is szervezett. Várható-e a tavak
környékén fejlesztés, beruházás – gondolok elsősorban
a közösségi terek kialakítására?
Ez a terület lehetne a város legnagyobb rekreációs
parkja. A polgármester szerint kis Halesz lehet, de
szerintem egy kicsit nagyobb lesz, ami nemcsak a
városrész lakóit csalogatja majd, hanem az egész
várost. A víziók szerint futópályák, játszóterek,

sportlétesítmények gazdagítják majd a tavak
környékét.
Mi várható még a Palotaváros északi részén?
Említettem már a parkolókialakításokat lakossági
kezdeményezésre. A területek felülete még nincs
burkolva, ez az idei év feladata. Itt említem meg
a piac melletti részt, ami nyáron poros, télen
sáros, ám a város segítségével ezek a jelenségek
megszűnhetnek. De ezt meg kell, hogy előzze
a közbiztonságot elősegítendő a közvilágítás
kialakítása. Ilyen terület a Rác utca mögötti rész
is az áruház mellett, ilyen a Kelemen Béla utca
14-20. mögött lévő sötét terület illetve a Kodolányi
utca hátsó fele, a tízemeletes mögött. Azt azért
el kell mondanom, hogy a kormány konszolidációs programja nélkül ezek a beruházások nem
valósulhatnának meg!
Nem szeretném a jövő nemzedékét sem kihagyni
a felsorolásból, ezért megemlítem, hogy a Beszédes József téren a játszóteret tavaly felújítottuk, és
telepítettünk egy fitneszparkot. De új játszóeszközöket is szeretnék a gyerekeknek! A Halász,
a Bátky Zsigmond és a Kelemen Béla utca ölelésében található nagy zöldterületen létrehozzuk
Palotaváros legnagyobb és legszebb játszóterét
fitneszparkkal, amelynek kialakítási terveit a
polgárőrökkel és rendőrökkel is egyeztettük.
Pár éve még neuralgikusnak találta a városrész közbiztonságát. Van változás?
Azt hiszem, a közbiztonság mindig neuralgikus
ügy. Abban már egyezségre jutottunk, hogy ezt a
kérdést nem hathatja át a politika. Rendvédelmi
és közbiztonsági feladatra közel kilencvenmillió
forintot költünk az idén, tehát jó úton haladunk.
Április 2-án ismét Halünnepre várják nemcsak
a palotavárosiakat, hanem minden fehérvárit a
palotavárosi tavakhoz!
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Ez már nem drog, hanem méreg

Látrányi Viktória, Leffelholcz Marietta

Idei első ülését tartotta a szakmai
testület. A tanácskozáson Östör
Annamária alelnök beszámolt a
tavalyi tevékenységükről. Az elmúlt
évben pályázati forrásból a város
oktatási intézményeiben tartottak
kilenc alkalommal börzét, melynek
elsődleges célja a megelőzés volt. A
prevencióra a szervezet továbbra is
nagy hangsúlyt szeretne fektetni.
Elsősorban a szabadidő hasznos eltöltésére fókuszálva alternatívákat
kívánnak nyújtani a fiataloknak.
„Új szemlélet az iskolai egészségfejlesztésben címmel egy kiadvány készült
a múlt évben, valamint a börzéken is
megismerhették a tanintézmények a
drogmegelőzés terén aktív szervezeteket és programjaikat. A fórumokra
meghívást kaptak az általános és
középiskolák valamint a magániskolák
vezetői is. Volt olyan börze, ahol részt
vettek a diáktanács tagjai, illetve a
diákélet alakításában szerepet vállaló

Fotó: Simon Erika archív

Szinte havonta lehet hallani újabb és újabb
drogok megjelenéséről. Néhány éve kezdtek
el terjedni Magyarországon az úgynevezett
dizájnerdrogok. Olcsóságuk és könnyű beszerezhetőségük miatt rövid idő alatt elterjedtek.
A jelenség mindennapi problémát jelent. Erről
is szó esett a Székesfehérvári Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum ülésén.

A szakmai grémium tanácskozásán kiemelték a megelőzés jelentőségét a kábítószer elleni küzdelemben. Egy ilyen program részeként nyílt meg a Köztes átmenetek című kiállítás is, amelyet
mintegy ezerötszáz fiatal tekintett meg a tavalyi évben.

pedagógusok is megjelentek. Emellett
szerveztünk a pedagógusok és a szakemberek számára közös találkozókat.
Megvitatásra került például a szülői
felelősség, a családi kapcsolatok és az
elidegenedés anomáliái is.” – emelte
ki Östör Annamária.
Az önkormányzattal közösen
rendezte meg az Egészségdokk

Közhasznú Alapítvány és a Köztes
Átmenetek Nonprofit Kft. azt az
egyedülálló, másfél órás interaktív
programmal egybekötött prevenciós tárlatot, amit közel ezerötszáz
diák nézett meg. De volt olyan előadás is, amit mentősök szerveztek,
és aminek részeként újraélesztéssel
kapcsolatos ismereteket is átadtak.

Ezen hétezer diák és mintegy ötszáz pedagógus és szülő vett részt.
Östör Annamária azt is elmondta, hogy továbbra is a rendkívül
veszélyes dizájnerdrogok okozzák
a legnagyobb problémát. Az idei év
kapcsán az ülésen szó volt arról is,
hogy 2016. áprilisáig megújítják a
KEF stratégiáját, de sor kerülhet a
cselekvési terv aktualizálására is. A
pedagógusokat és a szülőket segítő
kiadvány publikálását is tervezik,
valamint azt, hogy májusban két
előadásra egy ismert toxikológust
hívjanak meg.

A dizájnerdrog-jelenség
Mindez röviden összefoglalva azt
jelenti, hogy ha egy molekula vagy
anyag szerepel a tiltólistán, annak a
lefoglalása jogi következményekkel
jár. Ám ha egy kicsit változtatnak
a molekulán, az már nem esik a
szabályozás hatálya alá. Így nagyon
gyakran jelennek meg vadonatúj
vegyületek az utcai anyagokban.
A felmérések szerint tavaly több
mint száz újfajta lefoglalt anyagot
jelentettek be csak Európában. A fogyasztói oldal jelenleg leginkább két
dizájnerdrogot ismer. Ezek utcai neve
kristály és herbál. Ezek hatóanyaga is
folyamatosan változik.

Látrányi Viktória, Szabó Petra
Gyermekek esetében a szülők figyelme a
legfontosabb, ők tehetnek az ellen, hogy
a drogfüggők átlagéletkora ne csökkenjen
tovább. Erre is felhívta a figyelmet Gönczi
Gábor, a fehérvári drogambulancia szakmai
vezetője. Az Egészségdokk folyamatosan nyújt
segítséget és szervez programokat a várossal
karöltve a megelőzés jegyében.

„Az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány egy olyan szervezet, mely
a szabad, tiszta, értékközpontú és
szermentes élethez segíti a fiatalokat.
A drogambulancia a Mártírok útján a
drog-, alkohol-, játék- és más függőségek esetén nyújt segítséget jórészt
fiatalembereknek. A nappali intézményben és a drogambulancián megjelennek azok, akiknek szükségük van
a drogfogyasztás alatt segítségre. Jó
esetben később őket juttatjuk ellátáshoz vagy mi segítjük őket abban, hogy
józanok legyenek. Ha például drogterápiára kerül valaki, akkor onnan vissza
is tudjuk venni. Ezen mechanizmus
alapján működünk. A későbbiekben
szeretnénk a támogatott lakhatást
bővíteni, mert nagy rá az igény, és
közösségi ellátásban gondolkodunk.
Szeretnénk járóbeteg-ellátást létesíteni
az intézményben. Sok a kliensünk, de
ez a szám folyamatosan változó. Van,
amikor a szülők és a hozzátartozók
jönnek inkább, de az is gyakori, hogy
a fiatalok kérnek segítséget. December
elsején indult el Fehérváron a tinirehabilitáció, az országban másodikként.

Erre sajnos nagy szükség volt.” –
mondta el Gönczi Gábor a Fehérvár magazinnak.
Az interneten több weboldat is
lehet találni, ahol néhány száz
forintért bárki hozzájuthat a manapság legelterjedtebb szintetikus
drogokhoz. A biofű nevet viselő
kábítószer néhány éve robbant be
a köztudatba, azóta átalakította a
drogpiacot, és elfoglalta a népszerűségi dobogó legfelső fokát. A biofű elnevezés megtévesztő, hiszen
szintetikus szerrel átitatott növényről van szó, melynek összetétele
sok esetben változó, így a hatása
is kiszámíthatatlan. Használói
könnyen válnak függővé, miközben
a szer visszafordíthatatlan károkat
okozhat a szervezetükben. Gönczi
Gábor lapunknak elmondta azt is,
hogy találkozott már olyan tizenhárom éves fiatallal, aki évek óta
rendszeresen használja a szert. „A
problémával foglalkozni kell, gyerme-

Kép:Zsiday Ádám

Egészségdokk: egy hely, ahol segíthetnek

Az Egészségdokk működéséről és a napjainkra jellemző problémákról részletesen mesél
Gönczi Gábor a Fehérvár Televízióban március 10-én, a 19:45 perckor kezdődő Együtt családi
magazinban

kek esetében a szülők figyelme a legfontosabb, ők tehetnek az ellen, hogy a

drogfüggők átlagéletkora ne csökkenjen
tovább.” – tette hozzá a szakember.

Miben tudnak segíteni?
Szenvedélybetegek nappali ellátása: Hivatalos ügyek intézése,
hozzásegítés szakellátáshoz, lelki támogatás szenvedélybetegek
és hozzátartozóik számára. Álláskeresés, pihenési lehetőség.
Elterelés: Ha droghasználat miatt eljárás indult az érintett ellen,
bizonyos törvényben meghatározott feltételek mellett a büntetés elkerülésére választhatja a megelőző-felvilágosító szolgáltatást, vagyis az elterelést. Ez egy lehetőség, hogy az alkalmi, nem
függő szerhasználók mentesüljenek az esetleges büntetés alól.
Csoportok: Névtelen Anyagosok, Névtelen Alkoholisták, Szex- és
szerelemfüggő csoport, Józanságmegtartó csoport

Előgondozás: Segítségnyújtás, hogy bekerülhessenek az érintettek a drogterápiás otthonba
Iskolai közösségi szolgálat: Az érettségihez szükséges ötvenórás
önkéntes szolgálatot itt is teljesíthetik a diákok
Drogambulancia: A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosítanak, a betegek
igényeihez alkalmazkodva rövid és hosszú távú gyógyszeres ill.
pszichoterápiát végeznek egyéni és családterápiás formában. Az
ellátás ingyenes, TAJ-kártya szükséges.
Még több infó: www.egeszsegdokk.hu
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közéleti hetilap

Születésnap négyévente?

Elismerik munkájukat

Több baba is született február 29-én

Leffelholcz Marietta
Újabb adományt kapott a Szent György Kórház
két alapítványa. Az Alpha-Vet Állatgyógyászati
Kft. segítette az intézményt egymillió forinttal.

Leffelholcz Marietta
Több apróság is február utolsó napjára
időzítette érkezését. A Szent György Kórházban összesen nyolc szülést vezettek le
február 29-én. A dátum azért is fontos,
mert ezeknek a piciknek hivatalosan
négyévente lesz születésnapjuk.

Érdeklődő tekintet, aprócska ujjak – a kis Ágoston
érkezését már nagyon várták

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden,
ami több annál
ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!
• ÉTELALLERGIA
• POLLENALLERGIA
• ÉTELINTOLERANCIA
• LAKTÓZ VIZSGÁLAT /GENETIKAI TESZT/
• LISZTÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT /GENETIKAI
TESZT/
• KÖRNYEZETI ALLERGÉNEK VIZSGÁLATA
• HELICOBACTER PYLORI /HP/ kilégzési teszt
• FOGÁSZATI FÉMALLERGÉNEK

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Rendelés helye:
Regia Dermatológia 2005 Kft.
8000 Székesfehérvár
Fiskális u. 65.

Fotó: Simon Erika

Nem ez az első alkalom, hogy a
fehérvári vállalat adománnyal segíti
az egészségügyi intézményt. Mint
azt Móré Attila, az Alpha Befektetési
Holding Zrt. elnöke mondja, személyes indíttatás is vezérelte. Decemberben ugyanis édesanyja stroke-ot
kapott, és ebben a kórházban
ápolták, ma pedig már az ápolók
és orvosok áldozatos munkájának
köszönhetően ismét kertészkedhet.
De úgy véli, a fehérvári cégeknek
egyébként is kötelessége a társadalmi felelősségvállalás keretében
lehetőségeikhez mérten segíteni az

itt működő intézményeket, alapítványokat.
„Több beruházás is megvalósult a
kórházban az elmúlt időszakban, és a
Modern Városok Programnak köszönhetően új belgyógyászati tömb épülhet a
közeljövőben. Ám a pályázati lehetőségek mellett az ilyen jellegű adományok
nagymértékben hozzájárulnak a mindennapi munkavégzés sikerességéhez és
minőségéhez.” – mondja Reiber István
orvosigazgató.
A kórház ápolási igazgatóhelyettese,
Kiss Mária Éva szerint az ilyen támogatások egyben visszajelzések is,
hogy jól végzik munkájukat. Nagyon
meghatódtak a felajánlás hallatán.
A másik kedvezményezett a Bénulás Megelőzéséért Alapítvány, az
összegből a Neurolóigiai Osztályt
szeretnék fejleszteni.

Fotó: Kiss László

Egyikük a kis Markovits Ágoston. A baba 3970 grammal
és 57 centiméterrel született,
két testvére és szülei már
nagyon várták érkezését. A
sors azonban úgy hozta, hogy
február 28-a helyett csak pár
órával később vehette édesanyja a karjaiba. A szülők
egyáltalán nem bánják, hogy
hivatalosan négyévente lesz
Ágostonnak születésnapja.
Édesanyja, Markovits Tűzkő
Boglárka szerkesztőségünknek
úgy nyilatkozott, február 28-án
köszöntik majd fel minden
évben a kis Ágostont, négyévente pedig kisebb családi
ünnepséggel emlékeznek meg
a ritka dátumról.
Hagymásy László osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint nyolc kisbabának adtak
életet február 29-én. A picik
négyévente, akár közösen is
megünnepelhetnék nem mindennapi születésnapjukat.

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. analitikus
e-mail: tere.szoboszlaine@gmail.com
www.allergia-szoboszlaine.hu
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Az állatgyógyászattal foglalkozó cég a kórház mindkét alapítványát egyenként ötszázezer
forinttal támogatta

Allergia vagy ételintolerancia?

Itt a tavasz. Ez az időszak sajnos kedvez a különböző bőrbetegségeknek. Nem is beszélve az
allergiás megbetegedésekről. Egyre több gyermek bőrén jelentkeznek különböző, úgynevezett
atópiás, endogen ekcémás bőrelváltozások.

„A bőrtünetek adhatnak okot allergia
gyanúra, ám a rutinszerűrűen
elvégzett allergiavizsgálat az eseteik
túlnyomó részében negatív eredményt
ad. Ilyenkor kell elvégeztetni az
ételintolerancia vizsgálatot. Lássunk
egy valóságos esetet! Egy nyolc
éves kislány testhajlataiban, törzsén
sárgás-vöröses színű gyulladásos bőrelváltozás lépett fel. Az allergiavizsgálatok negatív eredményt adtak. A
szülő hozzánk fordult, és az elvégzett
ételintolerancia-vizsgálat erős reakciót

mutatott búzára, rozsra, tehéntejfehérjére, középerős volt a reakció a
kakaóra is. Ez problémát jelentett,
mivel a kislány minden reggel kakaót
reggelizett. A fenti élelmiszerek orvosi
tanácsra történő elhagyása és másokkal történő helyettesítése kevesebb
mint hat héten belül a tünetek nagy
részének megszűnését eredményezte.
Ezt követően a korábban elhagyott
ételeket, így a kedvelt kakaót is, a kislány ritkábban, de újra fogyaszthatta
anélkül, hogy tünetei újra jelentkeztek
volna.” – emelte ki Szoboszlai
Istvánné.
Tehát nem allergiás eredetű bőrpanaszok esetén érdemes ételintoleranciára gyanakodni, és a tesztet
szakemberrel elvégeztetni.
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Hogy kerül a hütte a templomba?

László-Takács Krisztina

Ennek ellenére nem csappant meg
a létszám a gyerekmiséken sem:
vasárnap fél tízkor rengeteg fehérvári kisgyermekes család keresi
fel a templomot – ez a férőhelyek
számát figyelembe véve körülbelül
ötszáz embert jelent, csak a fél tízes
misén. A változás csupán annyi,
hogy az ünneplőkabátot felváltotta
a síoverall, a bőrbakancsot a bundás csizma, és állandósult a sorban
állás a teás pultnál.
„A tea a helyi karitászcsoport ötlete
volt. Először úgy tervezték, hogy a plébánián adják a híveknek a mise után.
Aztán továbbgondoltuk a dolgot, mert
szerintem miután valaki megfagyott a
templomban, már nem lesz kedve teázni a plébánián. Így aztán bátrabb lépésre szántuk el magunkat: a templomban
állítottuk fel a „teaállomást” és a mise
végén osztottuk a híveknek a forró
italt. Végül amikor láttam mise közben
a gyermekeket, akik sóvárgó tekintettel
állnak a teás pult körül, azt gondoltam,

Fotó: Kiss László

Forró teával várják a híveket a misére a
Prohászka-templomban. Az akció nem a plébánia marketing stratégiája, hanem egyszerű
segítségnyújtás azoknak, akik fáznak a misén.
Székesfehérvár leghidegebb templomában
elromlott a fűtés, és volt már olyan vasárnap,
amikor nulla fokot mértek a padok között.

A Prohászka-templom fűtésrendszerére szánt adományokat a Vasútvidéki Prohászka Római
Katolikus Plébánia 11101002-75013619-36000001 számú számlaszámára lehet utalni

ne is várjuk meg a mise végét! Az
még nagyobb kiszúrás, ha odatesszük
eléjük, és hozzá sem érhetnek! Ezért
most, aki szeretne, a mise közben is
fogyaszthat, hátha így kevésbé fázik.
Erre nem nagyon volt még példa, de
azt gondolom, hogy a szeretet és a
gondviselés bizonyos szabályokat is
felülírhat.” – mondta el lapunknak
Tóth Tamás esperes.

Fűtésre gyűjtenek
Még a téli szezon előtt észrevették,
hogy elromlott a templom fűtésrendszere. Az is egyértelművé
vált, hogy teljesen ki kell cserélni
mindent, és új technikával kell
megoldani a meleget az épületben.
Többféle fűtéstechnikát kipróbáltak, ennek alapján választották

ki a megfelelőt: „Hétről hétre újabb
és újabb fűtésrendszereket szereltek
be két padba. Megkértem a híveket,
hogy a mise végén jöjjenek be a két
fűtött sorban ülők, és véleményezzék
a fűtést. Ez alapján kiderült, hogy
az ülőfelület fűtése a legkellemesebb
a híveknek, így ezt a típust fogjuk
megrendelni.” – magyarázta a
plébános.
A beruházás mintegy nyolcmillió
forintba kerül: először bővíteni
kell az áramellátást a templomban, majd beépíteni minden
padba a fűtőrendszert. A Prohászka a város leghidegebb
temploma. Három hete nulla
fokot mértek, de a tervek szerint
jövő télen már nem lesz ilyen.
„Abban bízunk, hogy akik idejárnak,
fontosnak tartják, hogy legyen fűtés,
és lehetőségeik szerint támogatják a
beruházást. De azokra is számítunk,
akik bár nem ide járnak, vagy egyáltalán nem járnak templomba, mégis
fontosnak tartják az itt összegyűlő
családok közösségét.” – válaszolta
Tóth Tamás, amikor a támogatási lehetőségekről kérdeztük.
Beszélgetésünkkor szóba került
annak lehetősége is, hogy várják
azoknak a fehérvári cégeknek,
vállalkozóknak a segítségét, akik
megtehetik, hogy egy városi
közösségre áldoznak.

László-Takács Krisztina
Farkasfalvy Dénes nyugalmazott ciszterci
apátot ünnepelték a közelmúltban Dallasban. A
fehérvári születésű apát a Catholic Foundation,
a dallasi egyházmegye jótékonysági alapítványának kitüntetését vehette át.

„Székesfehérvárott születtem és nőttem fel. Anyámon keresztül minden
közeli rokonom Fehérváron élt. A gimnázium első két (általános iskola 7. és
8.) osztályát a cisztercieknél végeztem.
A háború majd az ún. „fordulat éve”
(1948) után szüleim sanyarú helyzetbe jutottak. Idős apám elvesztette
nyugdíját, vagyonunkat, házunkat
elvették, a család tagjait kezdték sorban letartóztatni. Legidősebb bátyám
disszidált, apám minimális fizetéssel

Dallasban is vannak ciszteres diákok

Pesten kapott állást. Bátyámat kidobták a gimnáziumból, engem fel sem
vettek. Ekkor anyám óriási tetterővel
megszervezte a család Budapestre
költözését. Én az 1950-ben visszaadott
bencés gimnáziumba kerültem, az
internátusba, de már a ciszterci rend
oblátusaként. 1954-ben érettségiztem
Pannonhalmán.” – így vall egy interjúban Farkasfalvy Dénes gyermekkoráról és gimnazista éveiről.
Papi hivatásában meghatározó volt
Kaszap István emléke, ennek hatására döntötte el tizenkét évesen,
hogy szerzetes lesz. Az 56-os fordulat azonban egyértelművé tette,
hogy nem folytathatja tanulmányait
Magyarországon. A rendi vezetőség
kérésére több rendtársával együtt
elhagyta az országot. A ciszterci

Fotók: cistercian.org

Kitüntették Dallasban a fehérvári születésű apátot

A dallasi Hilton Anatole nagytermében mintegy ezerhatszáz meghívott jelenlétében ünnepeltek

szerzeteseket tanulmányaik idejére
a római generális ház fogadta be,
majd legtöbben a ma Dallas részét
képező texasi Irvingben kezdtek
új életet. Itt építettek monostort
és rendi közösséget, emellett a
magyarországi hagyományokat
folytatva iskolát alapítottak. Ennek
a közösségnek volt a tagja, majd
később apátja Farkasfalvy Dénes,
aki idén ünnepli nyolcvanadik
születésnapját.
„Amikor Magyarországon a kommunizmus összedőlt, engem itt apáttá
választottak. Sok egyéb dolgon felül,
amit életemben tettem, most ezt is ki
kellett próbálnom. Négyszer választottak meg, minden esetben hat évre”
– meséli a fehérvári születésű apát.
Templomot építtetett, újjáépítet-

ték a monostort és az iskolát, és
tizennégy amerikai fiatalt vezetett
a noviciátustól az örökfogadalomig
és papszentelésig.
Amerikában elismerik és ünneplik
azokat, akik tesznek valamit a környezetükért, hogy a hétköznapokban is teret nyerjenek a mindenki
számára fontos értékek. Idén 34. alkalommal adták át a dallasi egyházmegye alapítványának legmagasabb
díját. Az elismeréssel járó jelentős
összeget Dénes atya egy szegény
szerzetesközösségnek ajánlotta fel,
hogy templomukon el tudják végezni a sürgős felújításokat.
A magyarországi közösség képviseletében jelen volt az ünnepen
Dékány Árpád Sixtus zirci apát és
Horváth Olga apátnő.

Egyház

közéleti hetilap

A diktatúrába nem fér bele az egyház
László-Takács Krisztina

Az egyház része a társadalomnak, tehát ami a
társadalommal megtörténik, abból az egyház is
részesül. Ugyanazokat szenvedték el papjaink,
amit a civil lakosság, ugyanúgy lesznek
hősei, mártírja, mint ahogy elbukott tagjai. A
kommunista időkről Mózessy Gergely püspöki
levéltárost, egyháztörténészt kérdeztük.

ságot olvasott. Ebben az időben az
egyházmegye új papjait sem tudta
felszentelni.
Mit akart elérni a hatalom a házi
őrizettel?
Egyfelől nem akarták, hogy a
Grősz-per alatt bármi inzultus legyen, másfelől, hogy az állam által
kijelölt új irodaigazgató nyugodtan
tehesse a dolgát. A cél az volt, hogy
az állam teljesen maga alá gyűrje
az egyházat. A házi őrizetet végül
megszüntetik, Shvoy segédpüspökét elhelyezik, és a püspök újra
elláthatja feladatait.
Vannak-e az egyházmegyének vértanúi?
Ha 1944-45-öt is belevesszük a korszakba, akkor igen. Ekkor ugyanis

Fotó: Simon Erika

Miért volt ellenség az egyház?
Erre rengeteg oka van. Amiről
ritkábban
beszélnek, az az, hogy
‚
45 után, amikor az államhatalom
újjá akarja szervezni a vagyoni
rendszereket, az egyházi birtokok
célpontok lesznek. Már ekkor
azzal sújtják az egyházakat, hogy
elveszik a földjeiket, gyáraikat, és

kompromisszumképesebb, és rá
lehet bízni az egyház vezetését. A
legrenitensebb püspököket, a vácit
és a pécsit internálják, és ez lebeg a
fehérvári püspök, Shvoy Lajos feje
fölött is. Megfélemlítés, zsarolás,
fizikai és anyagi ellehetetlenítés
voltak a korra jellemző eszközök,
de akár politikai gyilkosságokig is
elmentek.
Mennyivel voltak „finomabbak”
Kádárék?
A Kádár-korszakban annyiban
válik a dolog rafinálttá, hogy bár
vannak akkor is koncepciós perek
papok ellen, de megjelenik egy
új szál: már rábízza az állam az
egyházi vezetőkre azt, hogy bizonyos renitens papokat ők maguk

‚
Néma koszorúzás az 56-osok terén február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján

ezzel tulajdonképpen a működésük, fenntartásuk alapjait. Az új
rendszer világnézetébe sem fér bele
az egyházi világnézet, egészen más
emberképe van, így az iskolák nagy
részét is államosítják. Mivel az
egyház közösségekbe szerveződve
működik, a diktatúra pedig az atomizált, az egyes embert befolyásoló
módszerekkel működtethető, így
a közösségi, egyesületi lét élesen
szembe megy a hatalommal. Azt is
fontos megemlíteni, hogy az egyház
törvénykezésben, politikában,
nevelésben a régi rendszerrel összefonódott. A kisközösségi szerveződéseket még a nyolcvanas években
is üldözik.
Milyen módszerekkel lehetetlenítették
el a katolikus közösségeket, papokat?
A Rákosi-korszak nagyon brutális,
Kádárék már kicsit finomabbak
voltak. Rákosi úgy kezelte az
egyházat, mint amelyen bosszút
kell állni: szétszalámiztatta, hiszen
a katolikus békemozgalommal
megosztottá tette a papságot,
gazdaságilag ellehetetlenítette és
megfosztotta vezetőiktől. 1948-ban
kezdődik Mindszenty koncepciós
pere, ezután Grősz József érsekkel teszik ugyanezt. Mire Grősz
55-ben kikerül a börtönből, a benn
átéltek hatására megtörik, már

rendszabályozzanak meg, ezzel az
egyházon belülre kerül a számonkérés. Ez egyrészt kifelé azt mutatja, hogy a püspökök mellettük
állnak, másrészt össze tudják ezzel
mosni a különböző szempontokból
megítélt embereket: a politikai
renitenseket az etikailag megkérdőjelezhetőkkel.
Shvoy Lajos fölött is lebegett a bárd.
Milyen körülmények között maradhatott ő meg itt Fehérváron?
Róla köztudott volt, hogy Mindszentyhez hű volt, és amikor perbe
fogták az érseket, őt is felhívatták
és felszólították a lemondásra. Ő
és két püspöktársa azt mondta,
hogy mivel a Vatikánból kapták a
kinevezésüket, nem mondhatnak
le róla állami nyomásra. 1951-ben,
a Grősz-per idején a politikai
megrendelés Shvoyt nem bántaná,
viszont házi őrizetbe teszik. Shvoy
előrelátó volt, és már korábban
egy segédpüspököt neveztetett ki
maga mellé, aki ha kell, ellátja az ő
munkáját.
Mit jelentett a házi őrizet a napi gyakorlatban?
Nem léphette át a püspöki palota kapuját. 1951-ben például
az aranymiséjét ünnepelte, ezt a
püspöki magánkápolnában tehette,
miközben két ávós benn ült és új-

két papunkat az oroszok szabályosan kivégzik. Vannak, akiket
halálra kínoztak, és voltak olyanok
is, akik túlélték a megpróbáltatásokat. Nem mindenről tudunk, mert
a fizikai kínzás a szenvedésnek
már egy olyan vetülete, amelyről az
érintettek nem szívesen beszélnek.
Két olyan klasszikus vértanú papja
van az egyháznak, akik kötődnek
az egyházmegyéhez: az egyik
Debreceni Sixtus ciszterci szerzetes, akit Egerben gázolnak halálra
az állam egyik autójával. Egy olyan
család tagja ő, ahol mind a három
testvére egyházi hivatást választ. Őt
Fehérváron temették el. A másik
a remetekerti plébános, Bozsik
Pál, aki a Grősz-per másodrendű
vádlottja, és már a kihallgatáson is
olyan állapotban van, hogy folyamatos orvosi jelenlétre van szükség
az életben tartásához. Van másik
három olyan haláleset az egyházmegyében, ahol nem tudom bizonyítani azt, hogy gyilkosság történt,
csak sejtéseink vannak.
Miből sejthető ez?
Vagy a körülmények vagy a nekrológ áthallásos megfogalmazása
kelt gyanút, de a korabeli dokumentációk nem annyira pontosak,
hogy száz százalékosan bizonyítani
tudjam a feltételezést.
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Nagy Zoltán Péter

Nem lehet
nem emlékezni!
A kommunisták alaptétele, hogy
kibékíthetetlen szakadék tátong
a proletariátus és a burzsoázia
között, leegyszerűsítve a szegény
és a gazdag között, amit csak úgy
lehet feloldani, hogy győzzön a
szegény, és uralja a társadalmat, az
országot, a kontinenst, a világot.
E „csodálatos” eszme atyja oda is
biggyesztette remekműve végére,
hogy Világ proletárjai, egyesüljetek! Azok a ragyogó bizonyosságok
egyesültek is, és jókora ideológiává
duzzadtak. Marx nem húzta meg
a határt, hogy mettől gazdag és
meddig szegény valaki, de ez nem
is lehetett fontos, hiszen ezeknek
az ideológiaszülőknek soha sem
volt más céljuk, mint a tökéletes
anarchia.
És most maradjunk egy kicsit a
kommunizmusnál, főleg, hogy
éppen egy hete volt áldozatainak
emléknapja! Jött ez a Marx, akit ordas, szélsőséges eszméi miatt száműztek onnan, ahol született, Poroszországból, később Franciaországból
is, de Londonban haverjával együtt
kikerekítettek egy feneketlen káoszt
elindító szellemet, ami emberek
millióit pusztította el. És bizony ez
a kísértet nemcsak Európát járta
be. A tökéletes anarchia létrehozása majdnem sikerült. A londoni
komcsik briliáns ötletét megfejelte
az alkoholista Lenin, és immár
százmilliók retteghettek, hogy
vajon hova tartoznak: burzsoák
vagy proletárok. Az ideológiai
gépezet beindult, a proletariátus
egyesült, és torzszülött haláltáborokat hozott létre. A szovjet irtógép
volt a leghatalmasabb, de a kis tesó
is világra jött nemzeti szocializmus
néven. Utóbbi az egyszerű kategóriákat – szegény és gazdag – újabb
csoportra osztotta, árja és nem
árja. Persze ebben sem lehetett
„normális” rendet tartani, hát fokozódott a fejetlenség. A két édestestvér, kommunizmus és nácizmus
egy rövid időre versenyt irtott az
emberiség között, aztán a világpusztulat után csak az örök életű
kommunizmus maradt. Sátáni
lován végiggázolt két kontinensen.
Koronája Kambodzsa volt, ahol a
nyolcmilliós lakosság egyharmada
pusztult bele mocskos anarchiájába
a párizsi Sorbonne-on tanult ifjú
titán, Pol Pot jóvoltából.
Ez az ideológia most megnevezhető, de mindig is itt settenkedett,
settenkedik az emberiség megrontójaként. Ott gyilkolt, ahol
csak bírt, majd pusztításai után
a megszabadító, az emberi jogok
köntösébe bújt. Így tett azon a
földön, ahol kiirtotta az indiánokat, és most a demokrácia bajnoka,
így tett Ázsia leölt százmillióival,
s most a fejlődés atyja, s így
tesz a vén kontinensen is, ahol a
huszadik századi után a legújabb
anarchiát készíti elő!
Úgy gondolom, van kire, van mire
emlékezni, ha a kommunizmus
áldozatairól esik szó!
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Szolgálni Istent, hazát

Vakler Lajos
Bölcskei Gusztáv református püspök így
fogalmazott a tábori lelkészi szolgálatról:
„Isten embere a parancsok világába kerül. Azon
parancsok világába, amelyek arra valók, hogy
a dolgok egyértelműek legyenek. A parancsok
keretet adnak, de a parancsok világa csak addig
működik egyértelműen, amíg megvan a bizalom
a parancsot kiadó iránt. Ez a bizalom a parancsot adó és a teljesítő kapcsolatának alfája és
omegája. Ezt jelenti a tábori lelkészi szolgálat.”
Jákob János dandártábornok, protestáns tábori
püspök ennek tudatában választotta hivatásául
Isten szolgálatát és a katonaságot.

Hittel élő családban nőtt fel?
Keresztény családban nevelkedtem, heten vagyunk testvérek.
Szüleim is keresztény emberek.
Egy olyan élő közösségben születtünk és nevelkedtünk fel, ahonnan magunkkal hoztuk az Istenbe
vetett hitet. Valahogy a levegővel
lett élő valóság számunkra az,
hogy létezik a teremtőnk. Így nem
volt nehéz mind a mai napig ezt
az utat követni, mert olyan életet
éltek a szüleink velünk együtt, és
a közösség is, amelyben nevelkedtünk, ami mind a mai napig
meghatározó számomra.
1988 fontos dátum az ön életében.
Valóban. Ebben az évben felvételiztem a teológiára. Nehéz volt,
mert már felnőtt, dolgozó ember
voltam, amikor döntésre jutottam,
hogy jelentkezem. Ez volt az az
időpont, amikor elérkeztem addig,
hogy készen álltam a feladatra.
Ez a sorkatonai szolgálat után
történt, és már huszonhat éves
voltam. Érdekes, hogy miért ez az
időpont jutott nekem osztályrészemül. Mint egy nagy család első fiúgyermeke, természetes volt, hogy
mielőbb dolgozzak. Lakatosként
végeztem Székesfehérváron 1979ben, és a szakmámban kezdtem
el dolgozni. Valahogy úgy neveltek bennünket, hogy az ember
keresztyén emberként éljen. Nem
kell, hogy feltétlenül lelkipásztor
legyen, de higgyen Istenben és a
közösségben. Végeztem a mindennapi feladataimat, és eszem
ágában sem volt, hogy lelkipásztor legyek. Amikor bevonultam
sorkatonának, történt valami, ami
megváltoztatta az egész életemet.
Pár hetes katona voltam, amikor
egy szekrényszemlén megtalálták
nálam a Bibliát. Ennek akkor nagy
hercehurca lett a vége. Mi az, hogy
az ember keresztyén? Mi az, hogy
ilyen ósdi, régimódi nézeteket
vall? Ez az egész elindított bennem egy gondolatsort: miért van
az, hogy egy hadseregben probléma, ha valaki keresztyén? Hiszen
ha egy ember az életét alárendelte
az élő Istennek, ha számára szent
a családja, szent a hazája, hol
ütközik ez azzal a szemlélettel,
amit a katona képvisel? Sok belső
vívódás után arra jutottam, hogy
elmegyek a katonák lelki gondozójának. Akkor még nem létezett
tábori lelkészi szolgálat.
Amikor leszerelt, már biztos volt
benne, hogy valóban elindul azon az
úton, amit kijelölt magának?

Amikor kiléptem a laktanya kapuján, az elhatározásom szilárd volt.
Egy akadály azonban még előttem
állt: nem volt érettségim. Beiratkoztam egy szakközépiskolába,
1988-ban érettségiztem, és egyenesen jelentkeztem a teológiára.
A rendszerváltoztatás előtti időszakban – hiába tekint vissza évszázados

hanem azoknak a lelki gondozója vagyok, akik egy ország, egy
társadalom békéjének megőrzésére tettek fogadalmat.
Mi volt az a lelki többlet, amit
önöktől vártak vallási és emberi
problémák megoldásában?
1990-ben, amikor kezdtünk,
még élt a sorkatonai rendszer.

Fotó: Kiss László
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múltra – nem volt tábori lelkészi
szolgálat, önök voltak az elsők. Az
önök életében jelentkezett először a
kettősség: a katona, aki esküt tesz, és
az ember, aki keresztyén értékrend
szerint él.
Látszólag nehéz feladat ezeket
összeegyeztetni, ugyanakkor ezeknek egy vágányon kell haladniuk.
Hiszen az ember az esküjét úgy
teszi le az élő Isten és az emberek
előtt, hogy katonák között végzi
szolgálatát. Sokan feltették nekem
azt a kérdést, hogy lelkipásztorként hogyan tudom a háború
istenét szolgálni, mikor a békesség
fejedelmének tettem fogadalmat,
az ő lelkipásztora vagyok. Mindig az volt bennem, hogy aki így
gondolkodik, az tévúton jár. Én
nem a háború istenét szolgálom,

Magas volt az öngyilkosságok
száma. Nagyon sok olyan fiatal
volt, aki már nem akart katona
lenni, nem volt benne elkötelezettség, nem akarta a hazáját
szolgálni. Azt a sok feszültséget
próbáltuk kezelni, ami akkor a
katonákban felgyülemlett. Nagyon
nagy elvárás volt, hogy az ország
érdekében ezt mihamarabb megoldjuk. Nagy szerepe volt a tábori
lelkészi szolgálatnak abban, hogy
szinte nullára csökkent az öngyilkosságok száma. Természetesen
a feladatunk ennél sokrétűbb
volt. Tábori lelkészként olyan
környezetben dolgoztam, ami zárt
objektum volt, a katonák havonta
egyszer-kétszer mehettek haza.
Az állományt bent le kellett kötni,
foglalkozni kellett velük. A vallás-
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gyakorlat sem volt megszokott a
hadseregben. Lelkigyakorlatokat,
erkölcsi előadásokat szerveztünk,
és számtalan olyan beszélgetést
kezdeményeztünk, amely a mindennapi élet feszültségeit segítette
feloldani. Megtapasztaltam, hogy
családon belül olyan alapvető
kérdéseket nem tárgyalnak meg az
emberek, amik az élet fontos velejárói. Ilyen a férfi-nő kapcsolat, az
apaság, a tisztelet, a szeretet, egyegy nehéz probléma megoldásának lehetőségei. Ezek a Bibliaórák,
beszélgetések tulajdonképpen
önjárók voltak, mert nagyon sok
olyan kérdés volt bennük, amelyekre kis segítséggel ők maguk is
tudták a választ.
A hadseregben a lelki gondozónak –
ahogy ön is felvázolta – különleges a
feladata. Nemcsak a hitéleti alkalmakat tartja meg, konfirmál, esket,
temet, hanem elkíséri a katonát a
maga lelki útján.
Pont ez a lelki út az, ami érdekessé teszi a lelkipásztori szolgálatot,
hiszen nincsenek receptek, minden ember más. Más a lelkisége,
más, amit magával hozott belső
értékként, ezért minden ember
problémáját másként kell megközelíteni. Ez nagy kihívás, de ez a
szépsége is ennek a szolgálatnak:
az ember csendességben együtt
van velük. Közös az örömünk, és
elégedettség van a szívünkben, ha
egy-egy emberrel tovább tudunk
lépni a következő lépcsőfokra.
Elválaszthatatlan egymástól Isten
szava és a napiparancs?
Nagyon sok esetben találkozik. Azt gondolom, hogy olyan
országban élünk, ahol azok az
értékrendek, amelyek számomra
nagyon fontosak, adoptálhatók a
rendszerben is. Azt gondoltam,
amikor elindultam a pályán, hogy
rengeteg a szolgálattal összefüggő probléma vár rám, de ez
a legkevesebb. Belső feszültség
persze létezik, de leggyakrabban a
magánélettel kapcsolatos gondok
megoldása teszi ki a munkánkat.
Az elmúlt időszakban nagyon
sokan kerültek rosszabb helyzetbe, például a devizaadósság miatt.
Még többen vannak, akik a házasságban és a házasságon kívüli
kapcsolataikban nem találják meg
örömüket, és ezt nagyon nehezen kezelik. Ezekre a gondokra
többnyire felszínes megoldásokat
találnak, s nekünk ebben kell
segítenünk. Nem hittem volna,
hogy férfiemberek ilyen őszintén
tudnak beszélni ezekről a súlyos
lelki dolgokról. Örömteli, hogy a
törekvés, a jobbító szándék megvan bennük.
Nemrégiben úgy fogalmazott: a
keresztyén hit nem szabályrendszer,
nem tan, hanem feltétlen bizalom
Jézus Krisztus és az ember között.
Miként kapcsolódik ez a gondolat a
katonához, hiszen a katonák – mi úgy
látjuk – teljesen más szabályrendszer
szerint élnek.
Nem látok ebben ellentmondást.
Sőt. Ha valaki esküt tesz az élő
Isten előtt és valóban keresztyén
emberként él, akkor mindaz, ami
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közéleti hetilap
a Bibliában le van írva, támogatja
a szolgálatot, amit vállalt. A Jézus
Krisztusba vetett bizalom inkább
megerősít abban, hogy felelős
vagyok valamiért. A felelősségem
az, hogy megvédjem a kisebb és
tágabb közösségemet.
Négy éve iktatták be önt püspökként.
Ez pozitív megerősítést jelentett?
Nagy meglepetés volt számomra,
annál is inkább, mert más irányú
terveim voltak. Az akkori miniszter, Hende Csaba döntött úgy,
hogy kinevez püspöknek. Azért
volt meglepetés, mert bár úgy érzem, hogy addig is mindent megtettem a szolgálatért, ahhoz, hogy
az ember püspök legyen, számos
dologban meg kell változnia. A
püspök felelőssége más felelősség,
hiszen itt a munkatársaim feladatainak koordinálása vár rám, itthon és külföldön, a misszióinkban
is. Ha az ember nem vigyáz, pont
attól szakad el, amiért a lelkészi
szolgálatot vállalta. Távolabb kerül
az együttgondolkodástól. Ez a
feladatkör hajlamosít arra, hogy
kiemelje az embert ebből a körből,
és egy másik szinten mozgassa.
Említette a missziót. Itthon és külföldön teljesen más az önök feladata.
Külföldön a pszichés terheltsége
más lesz a katonának. Mindenkinek, beleértve a lelkészt is.
Az ember több száz, több ezer
kilométerre van az otthonától, egy
olyan idegen környezetben, ahol
minden olyan szálat levágnak róla,
amivel érintkezhet az itthoniakkal

– kivéve az internetet és a telefont.
Ott az ember – látva azt a miliőt,
ami körülveszi, háborút, nyomorúságot, vért, sebesültet, robbantásokat, veszélyhelyzetet – minden
pillanatot másként él meg. Ez a
helyzet elviszi néha oda, ahova békeidőben soha nem jut el: igazából
megismerheti önmagát.
Ismét önt idézem, az egyik missziós
útja előtt mondta ezt: „Bármilyen
messze is vezéreljen a parancs a családomtól, a biztonságot adó bázistól,
mennyei Atyám mindig közel, mindig
egyetlen imádságnyira van tőlem.”
Ilyen egyszerű lenne a misszióban,
vagy inkább ennyire nehéz?
Ez a mondat nekem nagyon fontos. Azért is mondom el mindenütt, mert hiszem, hogy mennyei
Atyánk mindenható hatalma
van akkora nagy, hogy minden
helyzetben békességet adhat. Ha
nem hinném és nem hirdetném
ezt, akkor rossz szolgája lennék.
De hiszem és vallom, és ezzel is
erősítem azokat a katonákat, akik
ott vannak. Hiszen amikor halálközeli helyzetben van az ember,
és nagyon közel érzi magához
a kasza suhogását, sok minden
átértékelődik benne. Ezek az állapotok nagyon át tudják formálni a
lelket, és olyan félelmeket tudnak
generálni, amiket másutt nem él
meg.
Ilyenkor jelenik meg a már-már elfeledett ima és fohász?
Igen, ez gyakran megtörténik. Az
ember, amikor érzi, hogy nincs

már semmilyen hátország mögötte, nincs, amibe kapaszkodjon,
abban az élethelyzetben csak
arra támaszkodhat, amit nem
lát. A fegyverei, a képességei, a
védettsége véges, De mégis csak
kell valami, ami biztonságot ad.
Ezt – bármilyen jól felkészült
egy katona – akkor érzi, ha hisz
önmagában, a parancsnokaiban,
társaiban, felkészültségében, s
hisz Istenben.
Az életet védeni kell, akár életünk
árán is. Ez a tézis miként fér össze a
keresztyén értékrenddel?
Nagyon sokan megkérdezték
tőlem, hogyan kell értelmezni a
negyedik parancsolatot. Az eredeti
héber ige azt jelenti, ne gyilkolj
önszántadból, élvezetből. De
ennek az igének a hirdetéséből
kimarad a katonaság és a gyilkosság, öngyilkosság, kivégzés, hóhér
általi gyilkosság kérdése. Ott egy
másik igének kellene szerepelni,
hogyha ezt bele szeretnénk érteni.
Ha egy katona életet olt ki, ő
azt nem önszántából teszi, nem
személyes bosszúból, hanem egy
érdekcsoport, egy társadalom, egy
nemzet érdekében. Parancsra teszi, hogy országának a vagyoni javait megvédje, a békéjét megvédje
és ennek a köznek az érdekében
cselekszik. Nyilván ez is gyilkosság, mert minden élet kioltása az.
De más megítélés alá esik, mert
felmentetik. Ez olyan, mint mikor
a hivatásos hóhér elvégzi a kivégzést. Utána őt is elítélik, de egy-
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ben fel is mentik. A katona szolgálata is ilyen: felmentődik, s majd
az Úristen elszámol a lelkünkkel.
Egyébként azt tartom, sokan
elfelejtik a mondást, hogy vért
vérért. A dolog ott kezdődik, hogy
a katona, amikor fogadalmat tesz,
felajánlja az ő vérét. A legszentebb
dolgot, az életét, amiből csak egy
van. Amikor pedig elmegy, hogy
megvédje a rábízott javakat, a
hazáját, a békét, akkor ő ezt teszi
kockára. Tehát van két serpenyő,
amely kiegyenlíti egymást.
Ön számtalan rangos elismerést
mondhat magáénak. Pozitív megerősítést jelent, hogy jól szolgálja hazáját
és Istenét?
Az a plusz, ami belőlem fakad
és az az elkötelezettség, amit a
honvédség iránt érzek, természetes. Szeretem a katonáimat, a
hazámat, a családomat, szeretem
mindazt, aki ezzel érintkezik és
hozzátesz valamit. Ez minden
embernek a belső kincse kell
legyen, hogy amihez hozzá tudok
tenni valamit, ahhoz hozzáteszek.
A legfontosabb, hogy ezt önzetlenül tegyem. Hiszek abban,
hogy az első számú elöljáróm
az Isten, aki kijelöli azt az utat,
amit követnem kell. Egy biztos:
szeretném tovább szolgálni ezt az
ügyet hivatásosan és önkéntesen
is, mert nagyon fontosnak tartom
a honvédelem ügyét. Ha az Isten
éltet és erőt ad, ebben a beosztásban teszem a dolgom, amíg a
bizalmat élvezem.
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Gyereksarok
Álomzug Társulás: A kesztyű
Március 6. 11 óra, Koronás Park
Előadás egészen piciknek, ovisoknak és kisiskolásoknak. Utazótáskával, napernyővel és térképpel a kezében egy bolondos,
furcsa hölgy járja a világot. Ahol
az órája teaidőt mutat, megpihen
egy kicsit, bőröndjéből különleges tárgyak, figurák kerülnek
elő, s ha már ott van, miért is ne
mesélne kicsit? Játszótársai apró
bábok, használati tárgyak – és
nem utolsó sorban a gyerekek! Ez
a mese azt a közismert történetet
dolgozza fel, melyben szeretni
való állatfigurák találnak otthonra és élnek barátságban egy
elhagyott kesztyű öt ujjában.
Babajátszó a Koronás Parkban
Március 7. 10 óra, Koronás Park
A résztvevő anyukák ölbéli játékokkal, mondókákkal, gyermekdalokkal, cirógatókkal, dúdolókkal kényeztethetik gyermeküket.
Iskolanyitogató
Március 7-8. 14.30-17.30, Kodály
Zoltán Általános Iskola
Iskolanyitogató foglalkozásra
várják a leendő első osztályosokat és szüleiket a Kodály Zoltán
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskolába a
tanító nénik.
Régi históriák a Koronás Parkban
Március 9. 16.30, Koronás Park
Kreatív játszó a történelem iránt
érdeklődő fiataloknak, melyben a
régmúlt különböző csodás és érdekes történeteit ismerhetik meg
kézműves és mozgásos játékokban. 6-tól 10 éves korig.
Álomzug Társulás: Feketefehérigennem
Március 13. 11 óra, Koronás Park
Mese pörgőszoknyásoknak és
rövidnadrágosoknak. Zelda kisasszony minden nyári reggelen
kinyitja különleges szünidei
gyermekmegőrzőjét a tengerparton gyermekkori barátja, TresJoli muzsikus úr segítségével.
Mesénk napján két vendég is
érkezik a nyári kisdedóvóba: egy
kisfiú, Flórián, és egy kislány,
Flóra. Mindkettejük szüleinek
fontos dolga akadt erre a napra,
így Zelda kisasszonyra kell
bízniuk a gyerekeket. A két Flo
megismerkedése nem éppen
zökkenőmentes, hiszen tökéletes ellentétei egymásnak: az
egyik hangos, a másik csendes,
az egyik morcos, ha a másik
kedves, tűz-víz, fekete-fehér,
igen-nem…
Csokis kölyökklub
Március 13. 10 óra, Székesfehérvári Baptista Gyülekezet
A március a csokoládé jegyében
telik (E-mentesen és szénhidrátszegényen). A program során a
résztvevők játszanak, csapatot
építenek, de lesz zene és tánc is.
EduShow – Mágikus és mulatságos
Március 13. 11 óra, Igéző
Zsiga Edward bűvész előadása.

Programajánló
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Nőnapi ünnepségek és koncertek
Programok március 4-től 13-ig

Szabó Petra

Március 4.

Nyugdíjas nőnap
14 óra, Fehérvári Civil Központ
A Fejér Nyugdíjasegyesület
szervezésében nyílt nyugdíjas
nőnapi ünnepséget szerveznek
szórakoztató műsorral. Fellép a
Marcali 3 tenor és Kovács Zoltán
énekes-színész.
A távhőszolgáltatás napja
SZÉPHŐ Zrt.
A SZÉPHŐ Zrt. március 4-én
szakvezetéses erőműbejárással,
izgalmas, közös kvízjátékkal és

Kiállítások a városban
Tündérkert
Szatzkerné Piroska kerámiakiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtárában. A
kiállítás megtekinthető március
12-ig.
„Az Égből dühödt angyal dobolt”
Székesfehérvári ezredek az I.
világháborúban. A kiállítás a Szent
István Király Múzeum Országzászló
tér 3. szám alatti kiállítótermében
látható április 17-ig. A kiállításon
megelevenednek a Székesfehérváron állomásozó ezredek I. világháborús tevékenységei és bemutatják a hátországban lévő hadiárvák,
hadiözvegyek és hadirokkantak
megsegítésére tett erőfeszítéseket és a háború székesfehérvári
emlékeit.
„Gyöngyházfényű ragyogás”
(Szolnoki Művésztelep 19001950)
Időszaki tárlat a Városi Képtár
– Deák-gyűjteményben. Megtekinthető 2016. szeptember
11-ig, keddtől vasárnapig 10-től
18 óráig. A kiállítás a Szolnoki
Művésztelep első ötven évéből ad
válogatást, huszonhárom művész
életművébe ad betekintési lehetőséget Aba Novák Vilmos grafikai
munkáitól Koszta József, Peske
Géza, Pólya Iván munkáin át Zádor
Istvánig.
Konok Tamás – Ludium Pigmentum
Konok Tamás Kossuth-díjas
festőművész tárlata a Pelikán
Galériában. Megtekinthető április
1-ig, keddtől péntekig 10-től 18
óráig.

Történelemből, filozófiából
és egyéb tantárgyakból
korrepetálást és középszintű
érettségire való
felkészítést vállalok!

Érd: 06-20-404-8063

web: www.magantanar0.webnode.hu

egy kreatív versennyel rendezi
meg a távhőszolgáltatás napját.
Tojásfestő műhely 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.
Lélek és tudatosság
18 óra, Fehérvári Civil Központ
János Alex család- és lélekállító
terapeuta előadása különböző
témákat érint: „Tudatosság vagy
minták szerinti sodródás”, „A
párkapcsolatokat akadályozó
gyakori tudatalatti minták és
megszüntetésük”.
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.
Polgár-borkóstoló
19 óra, Hotel Platán
A program során híres villányi
borokat ismerhetnek és kóstolhatnak meg az érdeklődők. Az
est házigazdája Polgár Zoltán
lesz.
Paddy and The Rats
22 óra, Fezen
Újra a színpadon az ír punk rock
kocsmazenét játszó miskolci
zenekar. Vendég: Crazy Rogues,
Bohemian Betyars.

Március 5.

Macskazene Ybl Miklósnak
16.30, Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Gelencsér József néprajzkutató
előadása.
Fehérvár INK
18 óra, Fezen Klub
A Budapesten már ötödik alkalommal megrendezett népszerű
Tattoo The Sun rendezvény hagyományait követve a szervezők
2016-ban Fehérváron is egy ilyen
rendezvénnyel indítják a ta-

JÖN A TAVASZ, ELŐ A MOTOROKKAL!
Mindenki számára kellemetlen meglepetés, ha a tél elmúltával, a jó
idő beköszöntét nem tudja megünnepelni egy jó motorozással, mert
az akkumulátora nem indít, felmondta a szolgálatot. Az Akku-Fa Kft.
segít, hogy ne érjen minket váratlan kellemetlenség.
Az akkumulátor minősége 0,2-1%-kal romlik naponta, tehát az állapota jelentősen függ a korától, de nagyban befolyásolja a külső hőmérséklet. Nem tesz jót sem a túl magas, sem a túl alacsony hőmérséklet,
önkisüléshez vezet. Tároljuk a járművünket, akkumulátorunkat
egyenletes hőmérsékleten, fagymentes helyen.
Az akkumulátor lemerüléséhez a motor egyéb meghibásodása is vezethet, például egy túl nagy áramfelvételű riasztó.
Ha az akkumulátor hosszabb ideig nincs használatban, vagy töltés
nélkül tároljuk, szulfátosodás jön létre, mely regeneráló töltéssel
megszüntethető, azonban olyan mértéket is ölthet a károsodás, mely
cellazárlatot okoz, ezen már nem lehet segíteni.
Szintén ez tapasztalható, ha túl nagy méretű (autókhoz ajánlott) töltőt
használunk.
Az eddig leírtakból egyértelműen látható, hogy a motorakksik életét
leginkább egy megfelelő töltővel hosszabbíthatjuk meg.
Ennek jellemzője, hogy az akkumulátor kapacitásának legfeljebb egy
tizedével tölt, tehát egy 14 Ah (amperórás) akkumulátort 1,4 amperrel.
A legjobbak az automata csepptöltők, amik egész télen rajtahagyhatók
az akkumulátoron, folyamatosan figyelik a töltöttségi szintet, és annak
megfelelően bekapcsolnak, illetve képesek regeneráló töltésre – kis
szerencsével, a már leromlott állapotú akksikat is fel tudják éleszteni.
Már 10-15 ezer forint körül beszerezhetők, tehát nagyjából annyiba
kerülnek, mint egy új akkumulátor, így viszonylag gyorsan behozzák
az árukat.
Akár a megfelelő töltő kiválasztásában, akár az akkumulátor állapotának felmérésében, igény esetén töltésében szakszerű segítséget
biztosítanak az Akku-Fa Kft.-nél!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A WWW.AKKUFA.HU OLDALON
ZÁRAK – KILINCSEK – AKKUMULÁTOROK – KULCS MÁSOLÁS

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

Programajánló

közéleti hetilap
vaszt. Fellépők: Visioned Frailty,
Wackor, Cadaveres, The Joystix,
Sleepless.
Nőnapi retróbuli
21 óra, Paraba
A hetvenes, nyolcvanas évek
zenéjével és Embryoval.

Március 6.

Patikusinas Szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum kisterme
Megtanulható, hogyan kell
természetes, káros adalékanyagoktól mentes alapanyagokból
a bőrünknek és az ízlésünknek
megfelelő krémeket, kozmetikumokat készíteni. A foglalkozáson
fogkrémet, tusfürdőt, sampont,
hajbalzsamot, testápolót, nappali
és éjszakai arckrémet és izzadásgátló krémdeót készíthetnek az
érdeklődők.
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?

Március 7.

Szakonyi Károly Fehérváron
18 óra, Királykút Emlékház
Az est előtt 16.30-kor dedikálás a
Vajda János Könyvesboltban.

Izland képeslapokon
18 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Kiállítás Kálmán Piroska
gyűjteményéből. A megnyitót
követően a gyűjtő előadást is
tart a képeslapokról. A tárlat
március 26-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható.

Március 8.

Pásztor Erzsi a Viktória Rehabilitációs Központban
17 óra, Viktória Rehabilitációs
Központ
A Kossuth-, Jászai- és Balázs
Béla-díjas érdemes művész
Székesfehérvárra látogat.
Zsirai László könyvbemutatója
17.30, Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház
Az író három könyvét mutatja
be: Érezzék egy kézfogásról,
Jégeső Afrikában, Üzenet
Szamáriából. Közreműködik
Kubik Anna színművész.
Húsvét előtti felkészülés
18 óra, Felsővárosi Közösségi
Ház
Beszélgetés Spányi Antal római katolikus megyés püspökkel.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Ifj. Tompó László Mélyszántás
című előadása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület,
Podolini utca 1. szám alatti, 10035/21 hrsz alatt nyilvántartott
1081 m2 területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 18. (péntek) 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

FehérVár
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Nőnapi koncert
18 óra, A Szabadművelődés
Háza
A One Day zenekar ad koncertet
A Szabadművelődés Házában.

A Vörösmarty Színház műsora

Március 9.

Augusztus Oklahomában
Március 4. 18.30, március 5. 17 óra,
Nagyszínház

Közös nőnap
17 óra, Pokol Pince
A „Nem csak a húszéveseké a világ” Nyugdíjasklub nőnapi bulit
szervez, ahova minden érdeklődőt várnak közös mulatságra.

Március 10.

Isteni erények és irgalmasság
17.30, Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház
„Törekedjetek a szeretetre!” –
interdiszciplináris párbeszéd a
szeretetről címmel tart előadást
Dr. Janka Ferenc filozófus, teológiatanár, főiskolai docens.

Március 11.

Tojásfestő műhely a Fehérvári
Kézművesek Házában
16 óra, Fehérvári Kézművesek
Háza
Radetzky Jenőné a tojásírás
technikáját, az írókázást, Borsos
Márti a tojásmaratás módszerét
tanítja meg a kezdő és a gyakorolni vágyó érdeklődőknek. Az
első alkalommal a motívumok
jelentésének megismerését
követően a gyakorlásé lesz a
főszerep.

Március 12.

Asszonyműhely a Fehérvári
Kézművesek Házában
10 óra, Fehérvári Kézművesek
Háza
Húsvéti ajtódísz készítésére
lesz lehetőség, ezért mindenki
3-4 méter ablaktömítő zsinórral érkezzen a helyszínre. Az
Asszonyműhely keretein belül
ismét lesz gyöngyfűzés: témája
a tavaszi virágok: tavirózsa, tulipán, indás minta és népi ukrán
motívumok.
Nyilvános toronylátogatás
12 óra, Vasútállomás
Ezen a napon bárki megtekintheti az irányítótornyot.
Peet Projekt Live
20 óra, bEAT
Peet Project-koncert a bEAT
koncerttermében, utána afterparty hajnalig a legjobb funky
zenékkel!
Kalapács
20 óra, Fezen klub
Székesfehérvárra látogat a nagy
múlttal rendelkező, népszerű
rockzenekar, a Kalapács.

Sportprogramok
Kézilabda
Alba Regia KSE – CYEB-Budakalász FKC
Március 5. 18 óra, VOK
Kosárlabda
TLI Alba Fehérvár – Atomerőmű SE
Március 9. 18.30, Vodafone
Sportcentrum

János vitéz
Március 4. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház

Pulcinella kertészkedik
Március 4. 10 óra, Pelikán Kamaraszínház
Rejtélyes viszonyok
Március 5. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Balfácánt vacsorára!
Március 6. 19 óra, Nagyszínház
SingSingSing!
Március 7. 19 óra, Nagyszínház
A velencei kalmár
Március 8., 9., 11. és 12. 19 óra, Nagyszínház
Psyché, egy hajdani költőnő szerelmei
Március 8. és 12. 19 óra, Kozák András Stúdió
Március 8-án megelevenedik Weöres Sándor
Psychéje Váradi Eszter Sára előadásában a
Vörösmarty Színház színpadán. A dalokkal,
zenével és tánccal fűszerezett darabot Widder
Kristóf rendezi. Weöres Sándor műve a
szerelem és a női érzésvilág krónikája. Főhőse
Lónyay Erzsébet, azaz Psyché, egy Weöres
Sándor által megálmodott 19. századi költőnő.
Szutyok
Március 9. 19 óra, március 11. 17 óra,
Kozák András Stúdió
Hamlet
Március 10. 17 óra, Nagyszínház
Edith és Marlene
Március 13. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház

A Barátság mozi műsora
Saul fia
Március 9. 18 és 20 óra, március 10. 18 óra
Magyar filmdráma.
Áve, Cézár!
Március 5. és 11. 20 óra, március 7. 20.15,
március 8. és 12. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai-angol vígjáték.
Spotlight – Egy nyomozás részletei
Március 3. és 4. 20 óra, március 7. 18 óra
Feliratos amerikai thriller.
Gondolj rám!
Március 4. 18 óra
Magyar játékfilm.
Zootropolis – Állati nagy balhé 3D
Március 5. és 12. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.
A kórus
Március 5. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.
Brooklyn
Március 8. 20 óra
A lovasíjász
Március 10. 20 óra, március 11. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.
Férfiak és csirkék
Március 12. 20 óra
Feliratos dán-német fekete komédia.
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„Kimegyek a doberdói harctérre...”

László-Takács Krisztina

2002-ben alakult meg egy kutatócsoport Négyesi Lajos őrnagy vezetésével, akik ekkor kezdték el az egykori
isonzói hadszínteret felderíteni.
Hasonló módszerekkel dolgoztak, mint
a bűnügyi helyszínelők, akik a helyszín
sajátosságait és a megmaradt nyomokat
vizsgálják. A Nagy Háború Kutatásáért
Közhasznú Alapítvány három kutatója:
Pintér Tamás, Stenczinger Norbert és
Rózsafi János.

Levéltártól lövészárokig
Az isonzói front egykori védőszakaszai a Tolmin város melletti Mrzli Vrh
(Hideghegy) 1240 méteres magaslatain
húzódtak. Itt a szegedi 46-os gyalogezred harcainak helyszíneit kezdték

el kutatni. A következő két évben
délebbre mentek, a Doberdó-fennsíkra.
Ekkor már körvonalazódott: ők hárman
fogják vinni az „olasz szekciót”.
„2005-től kezdve kimondottan a doberdói
frontszakaszra koncentrálunk, de ettől
függetlenül 2010-ben elkezdtük a kutatást
az egykori kárpáti harcok helyszínén, az
Erdős-Kárpátokban, ami a Duklai-hágótól
délkeletre található.” – meséli Rózsafi
János.
A szakirodalom szempontjából ezek a
területek már valamennyire ismertek
voltak, az ő kutatásaik azonban kicsit
mások, mint az eddigi történészkutatások: „A szakirodalom mellett nagyon
komoly levéltári kutatást végzünk, amikor
pedig ezzel készen vagyunk, kiutazunk a
helyszínre, ahol beazonosítjuk a leírtak
nyomait. Ez a munka nem öncélú és nem
pusztán a szakirodalom igazolása, hiszen
egy-egy ilyen kutatás alkalmával többlet-

Fotók: Nagy Háború Blog

Amit Nyugat-Európában Verdun jelentett, az az Osztrák-Magyar Monarchia csapatainak Isonzó és Doberdó. Az első világháború „mészárszékén” rengetegen
odavesztek, alig van olyan család Fejér megyében,
akinek ne harcolt volna az olasz fronton családtagja.
Ennek ellenére a kétezres évek elején még mindig
keveset tudtunk e harcok részleteiről, arról, milyen
körülmények közé kerültek azok a fiatalemberek és
meglett férfiak, akiket az olasz frontra vezényeltek,
pedig dédapáinkról, ükapáinkról van szó.

A kutatócsoport terepen: Pintér Tamás, Rózsafi János és Stenczinger Norbert

információhoz is jutunk. A környezet sok
mindent elárul a hadszíntérről, és azt is
le tudjuk vezetni, hogy mi miért történt.”
- magyarázza Stenczinger Norbert. A
helyszín ugyanis olyan információkat
rejt, amit az ember az íróasztal mögül
el sem tud képzelni. Levéltári kutatásokat is végeznek a budapesti és a
bécsi hadtörténeti levéltárakban, de
voltak már a pozsonyi hadilevéltárban
is. Általában egy-egy ezred anyagával
foglalkoznak, majd egyre magasabb
parancsnokságok dokumentumaival:
dandárparancsnokság, hadosztály- és
hadtestparancsnokság anyagával. Több

hónap telik el így, majd amikor már
rendelkeznek elegendő anyaggal –
visszaemlékezésekkel, parancsokkal,
jelentésekkel, korabeli vázlatokkal
– kiutaznak a helyszínre, és a megszerzett információkat teszik rá a terepre.
Kiderítik, miért történt ott az adott
esemény, hogyan nézett ki a harctér, és
azt is, milyen műszaki létesítményeket
építettek a katonák a harcok során.

Éheztek, miközben lőtték őket
Doberdónál sziklákba vájták a lövészárkokat, ezeknek a helyét még ma is
könnyű felfedezni, mint ahogy azokat
a barlangokat, kavernákat is, ahol
valamilyen létesítménye volt a magyar
katonáknak.
„Az olasz front egy kietlen karsztvidék,
ahol egyáltalán nem volt víz, a polgári
lakosság is csak a ciszternákban összegyűj-

tött vizet tudta felhasználni. Itt kellett a
katonáknak valamilyen állást építeniük.
Sziklába kellett vájniuk, iszonyú munkával,
miközben az olasz tüzérség állandóan lőtte
őket. Kezdetben kalapáccsal és vésővel
dolgoztak, de 1915 végén már komolyabb
technikával: palackokban sűrített levegőt
vittek oda, és ezek segítségével működtették a fúró- és vésőgépeket. Robbantani
veszélyes volt, hiszen az nagy zajjal járt, és
abban a pillanatban odavonzotta az olasz
tüzérséget.” – meséli Rózsafi János. –
„Nem volt könnyű a csapatok vízzel való
ellátása, ezért azt csinálták, hogy a Comeni-fennsík forrásainak a vízét csővezetékeken keresztül igyekeztek eljuttatni az első
vonalig. De ez nem mindig sikerült. El lehet
képzelni, mit szenvedhettek a katonák,
amikor tüzérségi tűz miatt nem tudtak sem
vizet, sem élelmet eljuttatni hozzájuk!”
Gyakorlatilag éheztek – erről árulkodnak a korabeli jelentések is, például
a dandárparancsnok a hadosztályparancsnoknak írja: „Jelen helyzetben a
katonák élelmezése lehetetlen”.
„Elméletileg a katonáknál volt konzerv, de
azt csak parancsra ehették meg. Emellett
rengeteg volt a patkány ezekben a lövészárkokban, és a kenyérzsákot pillanatok alatt
megrágták.” – teszi hozzá. Stenczinger
Norbert. A harcok mellett az időjárással is küzdeniük kellett a katonáknak.
Vagy azért, mert rettentően meleg volt,
vagy azért, mert nagyon sok eső esett. –
„Az ötödik isonzói csatában, aminek most
lesz márciusban a századik évfordulója,
a harcok nem is voltak erősek, viszont a
nagy esőzések rendkívüli károkat okoztak.
Mivel a szikla nem vezette el a vizet, a
lövészárkokban vízben álltak a katonák.
Tudunk róla, hogy a fehérváriaknál nagyon
sok volt a végtagfagyás, amit már csak
csonkolással lehetett rendbe hozni. Arról is
vannak leírások, hogy olyan sárosak voltak
az emberek a megázott, vörös, agyagos
földtől, hogy nem lehetett őket megismerni.”

nap volt, de a súlyos harcok ideje alatt
erre nem volt lehetőség. Előfordult, hogy
egyes helyeken naponta cserélték az állások
legénységét, mert olyan nagyok voltak
a veszteségek.” – mondja Stenczinger
Norbert.
A legjelentősebb pihenőtáborban
kőházak voltak, ezeket az orosz hadifoglyokkal építtették. „Több helyen le
van írva, hogy amikor az orosz és az olasz
hadifogoly találkozott a magyar táborban,
az oroszok megverték az olaszokat, mondván, hogy az olaszok belépésével a háború
elhúzódik, és ők tovább lesznek hadifoglyok.” – teszi hozzá Rózsafi János.
A Segeti tábor a Comeni-fennsíkon
létesült, körülbelül tízezer ember
befogadására volt alkalmas. Minden
táborrészen megvolt, hogy melyik
ezredet vonják oda vissza pihenőbe. Tudtak fürödni, ruhát cserélni,
fertőtlenítették őket. Ez azért is fontos
volt, mert az első vonalban a katonák
megtetvesedtek, és a tífusz is terjedt a
lövészárkokban.

Szent zónák
Rengeteg katona halt meg az olasz
fronton. Őket helyben eltemették. Külön katonatemetőket jelöltek ki e célra.
Ezek nyomai is felfedezhetők, mert
általában lakatlan területek még ma is.
Kivétel azonban mégis van. Stenczinger
Norbert egy fotót mutat: szép nagy
ház az erdő szélén, hatalmas kerttel.
Azt csak a kutatók tudják, hogy a kert
hátsó része az első világháborúban a
magyar katonatemető része volt. Vannak azonban olyan háborús helyszínek,
amelyeket szent zónának nyilvánítottak. Ez segítség a kutatóknak, mert
gyakorlatilag érintetlen területen fürkészhetik a nagy háború nyomait. A háromtagú kutatócsoport kisebb túlzással
már minden fűszálat ismer az olasz
fronton, és céljuk, hogy minél többen
megismerhessék nagyapáik történetét.
Ahogy Székesfehérváron, úgy az ország
több pontján is tartanak előadásokat,
turistacsoportoknak tartanak helyszíni
ismertetőket, túrákat, de általános isko-

A pihenő
Az olaszoknak csak ez a terület jelentette a frontot, így minden erejüket
felvonultatták itt. A túlerő folyamatos
volt, a tét pedig óriási. „Ha a Doberdó-fennsík elesik, egyenes úton jönnek be
az olaszok az Alföldre. Ugyanis a közeli
Wippach folyó (ma: Vipava) völgye, ami
már a római korban is hadiút volt, alkalmas volt a támadás továbbvitelére. Nehéz
lett volna megállítani őket.” – magyarázzák a kutatók.
Fontos volt a frontvonalból kivont
katonák pihentetése. Ha a harci helyzet
engedte, igyekeztek erre megfelelő időt
biztosítani. „A szükséges pihenőidő hét-tíz

Fürdőző honvédek Doberdónál, közvetlenül az
első vonalban

lás gyermekeknek is szerveznek kirándulásokat és vetélkedőket a témában.
Legközelebbi kutatásuk alkalmával a
Kárpátokba utaznak, ahol a fehérvári
17-esek harcainak nyomait keresik.
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Kéklámpások

A MOK első riasztása

Novák Rita

A mentőeszközökkel felszerelt személyautó megváltoztatta egy kicsit a
fehérvári állomás régi rendjét. Erre a
változásra és az új kocsira szerkesztőségünk is kíváncsi volt, ezért kedden
mi is a fehérvári mentőknél kezdtük a
napot. Amikor megérkeztünk, akkor ért
vissza első riasztásából a mentőorvosi
kocsi. Pápai Imre mentőtisztet és Takács
Imre szakápolót nagy öleléssel fogadták kollégái, a csapat ugyanis nemcsak
a nehézségekben és a bánatban, az
örömben is osztozik egymással. A MOK
legénysége szó szerint megmentette egy
férfi életét.
Pápai Imre regionális oktatásszervező, fehérvári mentőtiszt volt az, aki
elsőként ült az új kocsi fedélzetére. „A
MOK első bevetése abszolút hatásos volt.
Egy sikeres újraélesztésen vagyunk túl. Itt
Fehérváron történt az eset: egy középkorú
úrnál keringésleállás történt, őt tudtuk
sikeresen visszahozni az élők sorába, és úgy
néz ki, egészen jó neurológiai, idegrendszeri
kimenetele lett az újraélesztésnek. Az úrnak
nagy szerencséje volt, a helyszínen észlelték,
hogy keringésleállás történt, és azonnal
megkezdték az újraélesztést, illetve volt a
helyszínen egy félautomata defibrillátor,
amivel sokkolták a szívet. Amikor mi

Kép: Halász István

Március elsején állt először szolgálatba Székesfehérváron a mentőorvosi kocsi, vagyis a MOK.

Újabb riasztás. Kukásautó ütközött egy busszal a Berényi úton. A járaton tizennyolcan utaztak.
A mentőknek egy kislányt kellett ellátniuk, de szerencsére csak könnyű sérülésekkel.

kiérkeztünk – azt tudni kell, hogy a MOKkot mindig párhuzamosan riasztják egy
másik mentőegységgel, mivel ez nem tud
beteget szállítani – egy megtartott keringésű
beteggel találkoztunk, de eszméletlen volt.
Az oxigénhiány egészen meglepő dolgokra képes, úgyhogy először a beteg vitális
paramétereit stabilizáltuk, hogy szállítható
legyen. Megnéztük, hogy mi okozhatta a
problémát, volt-e infarktusa, esetleg más
egyéb kórképe. Amikor ez megtörtént, emelt
szintű légútbiztosítást követően stabil állapotban tudtuk őt kórházba szállítani.”
Takács Imre vezető mentőápoló volt az
életmentő csapat másik tagja, az ölelés
neki is járt a sikerért: „Ebből nagyon sokat
lehet táplálkozni. Ritkán kapunk köszönetet,
és nincs is rá szükség, mert aki a hivatásának

érzi a mentőzést, az megelégszik azzal – és
valóban tud belőle erőt meríteni – ha segíthet
az embereken.”
„A mentőautó felszereltsége olyan, mint a
rohammentőké. Magas szintű beavatkozásra
alkalmas, és a legjobb mentőtisztek, orvosok
és szakápolók vonulnak rajta, egyelőre
naponta tizenkét órában.” – tájékoztatott
Pápai Imre. – „Az új mentőautó bevethetőségi köre nagyobb, mint a hagyományos
kocsiké. Mivel ez egy kétszemélyes egység,
beteget nem tud szállítani, így több helyre lehet riasztani. Éppen ezért az egész megyében
segítséget tudunk nyújtani, például Bicskén,
Enyingen és Dunaújvárosban is hatékonyan
be tudunk avatkozni. Ráadásul mivel ez egy
személygépkocsi, gyorsabban is tudunk vele
haladni.”
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Takács Imre eddig mentő szakápolóként
dolgozott a fehérvári állomáson, mostantól azonban a gépkocsivezetői posztot
is betöltheti. A fehérvári állomás vezető
mentőápolója hosszú idő után először a
MOK első napján használt kék lámpát:
„Minimális gyakorlatom van az esetközlekedésben. Korábban Veszprémben dolgoztam
az ügyeleten, ahol volt lehetőségem több
alkalommal megkülönböztető jelzéssel
vonulni. Persze kell még ezt gyakorolni, de
azt gondolom, idővel belejön az ember. Nem
igazán mertem most gyorsan hajtani, de
nem is az a lényeg. A kék lámpa folyamatos
haladásra jogosít fel minket, de az elsőbbséget
sajnos nem mindig kapjuk meg, ezért nem
mondom, hogy nem izgultam. A társam is ott
ül az autóban, nagy a felelősség, óvatos voltam. A felszerelések nem a szokott helyükön
voltak – ez és maga a vonulás újdonság, de a
helyszínen már jól begyakorolt mozdulatokkal végeztük a munkánkat. Szerintem jó lesz
az új autóval dolgozni, élvezzük!”
Közgyűlést tart március 11-én 13 órától a
Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vida
Pál-termében. A közgyűlésen öt napirendi
pontot tárgyalnak meg a tagok, köztük van a
2015-ös esztendő tevékenysége és a 2016-os
feladatok, valamint megismerhető a Felügyelő
Bizottság tájékoztatója is. Az egyesület azt kéri,
hogy a tagok részvételi szándékukat március
9-ig jelezzék a 22 311 149-es telefonszámon.
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FehérVár

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 tizenegy éves fiú, II. Géza fejére került itt a korona,
akinek édesapja a koronázás előtt három nappal hunyt el. Első megfejtésünkből megtudhatták, hogy az apát Vak Bélaként ismerjük ma a történelemkönyvekből.
Második feladványunkban arra kérdeztünk rá, hogy mire utal Fehérvár „Székes” előtagja? A megfejtés: a királyi trónra.
A középkori Székesfehérvár a mainál jóval több templommal bírt, egyházi központ
is volt. Ennek köszönhető az az elnevezés, amellyel akkoriban városunkat illették, és
amely harmadik feladványunk megfejtése: a templomok városa.

Rejtvény

2016. március 3.

A török időkben a legtöbb templom muzulmán „funkciót” kapott, a Szent Anna-kápolna tetején lévő félhold ma is erről tanúskodik. Negyedik megfejtésünkből megtudhatta,
mi lett a fehérvári templomok sorsa a török hódoltság alatt: a török időkben dzsámivá
alakították.
A mostani keresztrejtvényben a Vörösmarty Mihály Könyvtár történetét járjuk körbe.
Az első megfejtésből megtudhatjuk, mi volt a városi könyvtár jogelődje. A második feladvány arra a kérdésre keresi a választ, hogy hol helyezték el a huszadik század elején
az ajándékba kapott vagy a költségvetésből vásárolt könyveket. A harmadik rejtvényből kiderül, melyik fehérvári polgármester volt könyvtáros. A negyedik megfejtésben
pedig arra kérdezünk rá, hol létesítették az első fiókkönyvtárat Székesfehérváron.

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Balajthy Ferenc

EGY ÉV LEPEREG…

(Régi magyar hónapnevekkel)
FERGETEG HAVA
Zúg a szél, fúj a fergeteg.
Hull a hó, a fagy tekereg.
Fehér hó, - fehér jaguár,
Szánjára ültet Január!
JÉGBONTÓ HAVA
Fergeteg csitul, szendül ár,
Jeget olvaszt fel Február.
Szökik-e, vagy csak elapad,
A nagykabát rajtad marad.
KIKELET HAVA
Itt-ott csepeg már az eresz,
Kisüt a nap, szélnek ereszt.
Március a szép kikelet, A rügy pattan, virág nevet.
SZELEK HAVA
Szelek szárnya szeplőt hordoz,
Április kicsit hóbortos. –
Bolond lyukból bolond szél fúj,
Énbelőlem tebeléd búj!
ÍGÉRET HAVA
Meleget, szerelmet ígér, -Csókos szád a füledig ér!
Ugrálsz, mint a boldog bolha,
Te leszel Május bolondja!
NAPISTEN HAVA
Napunk a legnagyobb Isten!
Hidd, nélküle semmi sincsen!
Júniusi verőfényben,
Ért kalászod leng a szélben.
ÁLDÁS HAVA
Áldott éjed, s minden napod,
Az életed ettől ragyog! –
Júliusban nézz az égre,
Felragyogsz majd, mint a kékje!
ÚJKENYÉR HAVA
Csodát hoz nekünk Agusztus,
Az új kenyérre jó gusztust!
Isten áldását is kérjük, -István király óvja népünk!
FÖLDANYA HAVA
Földanya lánya - Fehér Ló,
Arca a naphoz hasonló!
Nem hinné egy gyenge ember,
Ő szült meg, az Ős Szeptember!
MAGVETŐ HAVA
Kis magoncok már a földben,
Várnak Októberi csöndben.
Csendes eső magot itat,
Ki mint vetett, majd úgy arat!

ENYÉSZET HAVA
Fák tarka ruhája sárban,
Pusztul a zöld a határban!
Virágaink mind elégtek,
November üzen a télnek.
ÁLOM HAVA
December álomruhát ölt,
Csillagokkal a fenyőzöld.
Világol ezer gyertyaszál,
Sötét égre most angyal száll.

Heiter Tamás

antarktisz
nézem a tv-ben az egyik sznob csatornát,
zömében a környezetvédelemről affektálnak,
kihalnak a bálnák, jaj de kár, bezzeg a
csótányok és a hajléktalanok
meg, hogy szaporodnak – mondja pálma,
nagyvárosunk isteni feelingjét
ezeknek a kellemetlen lényeknek a jelenléte nagyon nagy mértékben beárnyékolta,
és tönkretette, alig elviselhetőek, pedig
TE csak kiülnél ide, néznéd a sok városi
szépséget…
na de mindegy, tehát az antarktisz
felszínén kolóniát hoztak létre (már elég
régen),
sok fontos ember van ott, mindegyik egy
évig, amikor
éjszaka van ( ez fél évig tart) lemegy a
nap végleg,
és az a sokféle népek számára azt jelenti,
hogy nincs mit tenni,
be kell húzódni a kolónián belül a
hőszigetelt házba, a szobában, ami jól
felszerelt
tv van, és wifi mindenhol,
néha riasztást adnak ki: egyes fokozatú
vihar várható,
a szél ereje a 350 km/órát is meghaladja,
és elsodor a francba, ha kilépsz a mínusz
50 – 70 fokos hidegbe,
már csak azt szeretném tudni, hogy vajon
mi ennek az egésznek az értelme, hogy
minek mennek oda, és vannak ott,
jaj, mindenki oly elkötelezett – mondták
az antarktiszi éjszaka alatt készült riport
szereplői, akik
teleszarták azt a tiszta kontinenst, ha világos lesz, méregetnek és távcsővel nézik
majd a ködöt,
sört isznak – jó, én is, csak éppen itthon,
és senki sem hozza utánam, ha éjszaka az
álmatlanságtól szenvedve sétám során
leülök a baumgarten tér sarkán,
a tér alakja olyan, mint az antarktisz,
amint a higanygőz lámpák dekopírfűrésze
kifaragja az éjszaka
fekete nikecell kozmoszából

Heiter Tamás költő-író, a Vörösmarty Társaság tagja
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P. Maklári Éva

A pók
Lassan csoszogva a falhoz húzta a széket. Ma még ki sem szellőztetett, hát bukóra nyitotta az ablakot. Mióta hazaengedték a kórházból, könnyebben mozgott,
de mindene fájt. Tizenöt liter vizet szívtak le a hasáról, és az orvos őszintén
tájékoztatta. A mája tönkre van, talán kap még néhány hónapot.
A tükörhöz lépett. Most legalább mindenütt sovány. Egy hete még egy pók nézett rá vissza: óriási has, két iszonyúan vékony kar és láb, pici fej. Ha lett volna
kedve, kiröhögi magát, de már nevetni sem bírt, mert fuldoklott levegővételkor
is.
Lassan balra fordult. A sarokban ott álltak az üres borosüvegek. Meg is kérdezte
az orvos:
- Mennyit iszik általában? Mióta?
Mennyit? Legalább két litert naponta. Mióta? Tíz, húsz vagy harminc éve? Ki a
fene foglalkozik ilyenkor az idővel! Mit csináljon az ember, ha nincs más öröme
az életben? Az asszony is tüdőrákban halt meg öt éve. A cigi ki sem esett a szájából. Már tudta, hogy nem szabad dohányoznia, mégis szívta, még a kórházban
is titokban, mikor már haldoklott. Kiment a vécére, ott gyújtott rá. A gyerek
meg Ausztriában dolgozik, nem is akar hazajönni. Egyedül maradt, haldoklik.
Na és?
Soha nem sikerült semmi az életében. Mindig későn lépett, melléfogott, ráfázott.
Épp a borról mondjon le? Nem mindegy, meddig él?
Az ablakhoz ment, és leült a székre. Egy darabig bambán nézett maga elé,
kapkodta a levegőt, majd fölemelte a fejét, és akkor látta meg a szép, kövér
pókot nagy pocakjával, vékony lábacskáival, amint egy hosszú szálat vezetett a
sarokból a nyitott ablak tetejéig, azon húzódzkodott lassan fölfelé. Simán, gyönyörűen kúszott, mintha csak repülne. Már majdnem elérte az ablaktetőt, mikor
váratlanul lecsúszott.
- Nicsak, neked se sikerül azonnal - mosolyodott el.
A pók megint elindult, de az adott pontnál újból visszagurult. Most már felnevetett.
- Pajtás, próbálkozz csak! Hátha szerencsésebb leszel, mint én. Most látom,
mennyire hasonlítasz hozzám .Gyerünk! Másszál megint!
Szinte pislogás nélkül figyelte a mutatványt.
- Nevet kapsz-súgta. Te vagy Janó. No, Janókám, kis druszám, hajrá! Mindjárt
fent vagy, és átmászhatsz az ablakon ki a napfényre. Ez már karrier. Menj, menj!
- Hogy a fene egyen meg, már megint visszaestél! Te idióta, te! Neked is állandóan peched van. Kezdd elölről…..feljebb…feljebb! Mindjárt megpihenhetsz a
tetőn.
Rohadt, szerencsétlen flótás! Hát képtelen vagy felmászni ezen a létrán? Mindjárt elvágom a zsinórodat.
Emelte a kezét, hogy leveri a fonalat, de félúton megállt. Nem, hadd kínlódjon,
hadd álmodozzon, hadd higgye, hogy eljut a csúcsra. A pók lecsúszott, emelkedett, megint le, de nem adta fel. Lassan, szinte óvatosan elérte a nyitott ablak
tetejét. Megkapaszkodott, pihent, élvezte a beáramló napfényt.
- Tulajdonképpen miért akartál te oda feltétlenül feljutni? Hát persze. A nyitott
ablakon apró legyek, rovarok is berepülhetnek. Terített asztal kéne, mi? Te
engem bámulsz!? Gúnyolódsz rajtam, kiröhögsz? Látom, hogy fülig ér a szád, te
rohadt dög! Bebizonyítottad, hogy különb vagy? Na megállj, adok én neked!
A szék karfájába kapaszkodva felállt, és egyetlen gyors mozdulattal benyomta az
ablakot. Janó megszűnt létezni. Leült. Egész belefáradt a kiabálásba és a dühbe.
- Milyen jól meglettünk volna mi itt ketten. Csak ne vigyorogtál volna rám
onnan, fentről.
Áh, mindegy. Leemelt a polcról egy tele üveget, és töltött egy nagy pohárral.
Élvezettel kortyolgatta. Nincs hosszú időm, talán egy félév - mormogta. Ezalatt
hátha meglátogat egy másik pók.

Bakonyi István

Szegedi Kovács György

König Róbert műve alá

Vércsoport

Ma is sokat gondolok rá. Egykori Telekis osztálytársunkra, a Fehérvárról indult jeles grafikusművészre. Őrzöm a falakon műveit, csodálom
Arató Antal érte végzett munkáját. Gondolom, a
Képzőművészeti Főiskola (már Egyetem) sok-sok
hajdani növendéke is így van ezzel.
Lassan két éve lesz, hogy elment. Vajon utókora
emlékezik majd rá? Ha már mi nem leszünk.
Hiszen fogy az idő. Körülötte is erősen fogyott.
S amikor elveszítette feleségét, Lelkes Marit, aki
iparművészként is hűséges társa, kiállításainak
értő rendezője volt – nos, azután egyre inkább
fogyott az idő és a levegő körülötte.
A ló tudós ismerője és ábrázolója, a legnemesebb grafikai hagyományok örököse, a német és
magyar kultúra tisztelője, s mindemellett felelősen gondolkodó, alkotó ember és jóbarát volt.
Hiányzik nagyon ebben az őrült világban. Művei
viszont itt vannak. Fehérvár sokat tehet értük.

Amelyik jó mindenkinek;
köztudatban a nullás.
A tudomány állása szerint
már az sem.
Csak egy maradt;
az egyetlen,
az örök vér-remény.
Mert valami olyan az Övé;
mindegyikkel baráti,
mindegyikkel elfogadó.
Mit nekünk,
ha az átok-idő
végül kicsomagol csontig; mert
megmeríttettünk hószín igazában,
s behunyt szemmel is
megtaláljuk a tömegben
köntöse szegéjét.

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Milyen a jó termőtalaj?

László-Takács Krisztina

Miért fontosak a különböző
alkotóelemek?

Márciusban már kienged annyira a talaj, hogy
elkezdhetünk dolgozni a veteményeskertben.
Utánajártunk, milyen előkészületeket igényel
a vetés.

Kókuszrost: a virágföld vízmegtartó-képességét növeli, nem áll pangó
vízben a növény gyökere.
Műtrágyagolyók: a növény számára
lassan lebomló tápanyagot biztosítanak.
Perlit: a szaporító közeg víz- és
levegőháztartását biztosítja.
Faszén: fertőtlenít.

A talajnak most már olyan mértékű a szikkadása, hogy rá lehet
menni, és el lehet kezdeni a felület
megdolgozását, a rotálást, a gereblyélést és a vetőágy kialakítását. Ha
van fóliasátrunk, itt hajtathatjuk a
retket, a salátaféléket, az újhagymát – ezeknek rövid a tenyészideje
– és előkészíthetjük a paprika- és
paradicsompalántákat a későbbi
kiültetéshez.

Fotó: Fister Judit

gyarázza szakértőnk, Fister Judit
gazdabolt-tulajdonos.

Számoljunk!
Minden zöldségfaj esetében van
ideális vetésmélység, ahol a mag
biztonságosan és gyorsan kikel.
Ez a mélység az apró magvaknál
1-3 cm, a borsónál 4-8 cm. Mivel a
borsó minden talajon eredményesen termeszthető, ezért egyetlen
veteményeskertből sem hiányozhat.
Szakaszosan több fajtát kell belőle
vetni az érési sorrendnek megfele-

Mikor milyen földet használjunk?
Magvetéshez: foszfortúlsúlyos föld
szükséges, ami segíti a gyökeresedést. E keverék a palántakezdemények teljes tápanyagellátását ötven
napig biztosítja. Zöldség, fűszer,
dísznövény szaporításához ajánlott.
Palánták átültetéséhez: nitrogénban
dúsabb föld szükséges.
Virágzó dísznövényekhez: a káliumtúlsúlyos föld a legjobb, száznyolcvan
napra való ellátással.
Petúniához, rózsához és paradicsomhoz: tápanyagban jóval gazdagabb
földet kívánnak ezek az „evőgépeink”,
és nagyobb törődést igényelnek a
szép virághoz és terméshez.
Orchideaföld: káliumban gazdag, és
kétszázhetven napra való tápanyagot
tartalmaz.

Fister Judit gazdabolt-tulajdonos

Figyeljünk a minőségre!
Növényeink fejlődéséhez egyik
legfontosabb tényező a jó minőségű
föld. Fontos, hogy laza és légáteresztő legyen, hogy a gyökérzet

lően. A kifejtők a legkorábban, már
februárban-márciusban vethetők.
Amikor a talaj már egyenletesebben meleg, akkor jöhetnek a kényesebb, de annál finomabb velőfajták.

Ágyazzunk!
Az apró vetőmagú zöldség és
sárgarépa nagyon igényes a talaj
minőségére, ezért különös gondot
kell fordítani a vetőágy előkészítésére: „A saját kertünkben ez már
ősszel elkezdődik a felásással, majd
folytatódik a tavaszi többszöri rotálással, hiszen az apró mag vetéséhez
apró szemcséjű földre van szükség.
A magágy betakarása után édesapám
fapallóval tömöríti a betakart magokat,
így nem csak biztosabb a kelés, hanem
szép is a bevetett terület.” – ma-

növekedni tudjon, és a tápanyagokat könnyen fel tudja venni. A
kereskedésekben többfajta, eltérő
minőségű föld kapható. Léteznek
olyanok is amelyek egy adott kultúra aktív időszakára való tápanyagot
tartalmazzák.

Trágyázás szagok nélkül?
Kell tápanyag is a földbe, amit
műtrágyával vagy szerves trágyával
tudunk biztosítani növényeinknek.
Ez utóbbi lehet marha, csirke, ló és
egyéb hosszú hatású, száz százalékos szerves trágya. Már nem kell
az állattartó telepeket felkeresnünk
egy kocsiderék trágyáért – amit
már ősszel be kellett volna dolgoznunk a földbe – ma már hőkezelt
és granulált formában vehetjük
meg a gazdaboltokban. Ráadásul
ezeknek a trágyáknak nincsen
kellemetlen szaguk. „A könnyű és
egyenletes kijuttatáson túl előnye még
a granulált formának, hogy lazító
hatású és egyensúlyban tartja a talaj
pH-értékét. Jobb a talaj vízgazdálkodása, tápanyagban és vitaminokban dús.
Közvetlenül ültetés előtt is használható. Vízben gyorsan oldódik, így a
növény számára egyből felvehető.”
– tudjuk meg Fister Judittól. A
marhatrágya univerzális, a csirketrágyát szakértőnk a zöldségesben,
gyümölcsösben ajánlja.

Mesz-tor

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

AKCIÓ!!!

Hörmann garázskapuk

A sárgarépa szép terméssel hálálja meg a
szakszerű gondoskodást

Dulux nagyvilág színei 5l 7.500 Ft (1.500 Ft/l)
Sadolin extra vastaglazúr 2,5 l 8.990 Ft (3.596 Ft/l)
Tilatex Akva beltéri falfesték 16 l 5.400 Ft (337,5 Ft/l)
Az akció 2016. március 3-31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

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

többféle színben, motorral,
2 db távadóval
már bruttó 209.000 Ft-tól
12 akciós méret közül választhat!
Akció 2016. március 3-tól visszavonásig tart, részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

RADIÁTOR AKCIÓ
KOMBI TURBÓS
GÁZKAZÁN
bruttó

-15%

145.900 Ft

(a készlet erejéig EOLO STAR 24)
Az ajánlat 2016. március 3-tól visszavonásig tart. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2. (Balatoni út-Gyimesi u. sarok) Tel.: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya) Tel.: 22/400-220
www.hollander.hu • Keress bennünket már a Facebookon is!

Otthon

közéleti hetilap

Az ajtó a lakás dísze
megfeledkeznünk a tokokról sem –
mondja Molnár Katalin. Az ajtókat
minden esetben utólag szerelhető,
úgynevezett átfogó tokkal érdemes
megvásárolni. A standard tokokon kívül léteznek olyan tokok,
amelyeknek felső panelje tetszőleges – akár több méter – magasságig bővíthető; ezzel optikailag is
hangsúlyosabbá teszik az ajtót. A
másik lehetőség a klasszikus stílus
kedvelői körében népszerű úgyne-

László-Takács Krisztina
A beltéri ajtók a lakberendezés fontos elemei,
ezért a funkcionalitáson túl a színeknek, formáknak is nagy szerepük van. Széles a kínálat,
és nem mindegy, milyen szempontok szerint
választjuk ki a megfelelőt. Nézzük a legfontosabbakat!

Egy komoly cég beltériajtó-kínálatában megtalálható az egyszerű
tele ajtóktól a modern és klas�szikus stílusú ajtókon át az egyedi
marásmintás, továbbá a prémium
kategóriás fa furnéros ajtókig szinte minden. Az ajtók színét a felület
határozza meg: választhatunk
dekorfóliát, de a magasabb kopásállóságú CPL fóliát is – mindkét
esetben széles a színpaletta.

Színek és felületek
„A CPL felületek némelyike színében,
struktúrájában is hűen utánozza a fát,
de vannak homogén, egyszínű fóliák.
Népszerűek ma a beton színek és a
háromdimenziós fóliák is.” – tudtuk
meg szakértőnktől. Molnár Katalin
kisebb lakásokba olyan ajtókat
ajánl, amelyek tükörrel is rendelhetők: az ajtólap egyik vagy akár
mindkét oldalára, így optikailag
nagyítják és világosítják a helyiséget. A csuklós és tolóajtók tökéletes

FehérVár

vezett retrómodul, amely kinézetében a régi idők díszesen faragott
ajtótokjait idézi. A modul minden
színben és felületben elérhető, a
klasszikus stílusú ajtókhoz ideális
kiegészítő.
Ajtóválasztás esetén az is fontos,
hogy ne a spórolás legyen a fő
szempont, hiszen a nyílászárókat
hosszú távra vásároljuk, és a kiválasztott darabok a mindennapjaink
részévé válnak.

megoldást jelentenek azokban az
esetekben, ha helyszűke vagy egyéni kialakítási tervek ezt indokolják.

Mit rejt a külső?
Az ajtók árát és minőségét nemcsak a felületük, hanem belső
szerkezetük is meghatározza. A
könnyített, papírrács merevítéses ajtólapok kedvező áruk miatt
népszerűek. A magasabb hő- és
hangszigetelésű faforgácsbetétes
ajtólapok valamivel drágábbak,
viszont masszívabbak, magasabb
komfortérzetet nyújtanak.

Körítsünk ízlésesen!

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

Az ajtólapok széles szín- és formaválasztékán túl nem szabad

Márciusi feladatok a kertben
A tavasz első hónapja az egyik
leginkább várt hónap a kiskertekben. Végre beindulhat a munka, elővehetjük a szerszámokat,
és a legkevésbé kedvelt permetezőgépet is. Az egyik legfontosabb teendő a lemosó permetezés. Amint az a nevéből is látszik, ilyenkor szó
szerint lemossuk a fák, bokrok ágait és törzsét. Ne
csupán a gyümölcsfákra gondoljunk ilyenkor, hanem mindazon növényekre, melyek kertünket díszítik. Fontos, hogy mindenhová odajusson a szer.
De mi ellen és mivel védekezzünk?
A lisztharmat és az atkák ellensége a kén. A réz
az egyik legkiválóbb gombaölőszer, mely alkalmas a monília, a tafrina, a varasodás, a rozsda és
sok más betegség áttelelő szaporító képletének
a gyérítésére. Az olaj a meleg tavaszban rejtekeikből előbújó rovarokat és atkákat ritkítja meg
úgy, hogy elzárja előlük a levegőt, gyakorlatilag
megfojtja őket. Hangsúlyozni kell, hogy a lemosó
permetezés valóban csak a kezdet. Nem lehet teljes védelmet biztosítani csupán ezzel az egy kezeléssel. Kiváló kombinált permetszer a Vegesol
eReS, mely mindhárom komponenst tartalmazza,
és emellett biológiai növényvédelemben is használható. Előnye, hogy rézhidroxid hatóanyagú,
mely még megkésett permetezésnél sem perzseli
a növényeket.
Sajnos az inváziós kártevők sem pusztultak el az
enyhe télben. Március végén már számíthatunk a
buxusainkat lerágó selyemfényű puszpángmoly
kártételére. Mivel az áttelelő alakok nagyon védetten, elbújva vannak jelen a növényen, a lemo-

só permet ellenük hatástalan. Meg kell várni, hogy
a melegebb időben elhagyják fészküket, és csak
akkor tudunk ellenük védekezni kontakt és felszívódó szerek kombinációjával.
Letéve a permetezőgépet induljunk el a zöldségágyás felé. Március elején vethetjük a borsót,
hónapos retket, salátát, hagymát magról, vagy
dughagymaként, tavaszi fokhagymát, pasztinákot
és még sok-sok egyéb zöldségfélét. A vetőmagok
tasakján ne csak az ültetés hónapját figyeljük.
Mindegyiken szerepel, hogy a keléshez milyen
talajhőmérséklet szükséges. Hosszú a március, a
magas hőigényű magokat csak a hónap vége felé
vessük. Március közepétől lehet vetni a burgonyát
is. Betegségek miatt nem javaslom az ismeretlen
eredetű gumók vetését, megéri a jó minőségű
fémzárolt vetőgumó.
Fordítsunk kiemelt figyelmet a talajfertőtlenítésre. Több éve használjuk eredményesen a biológiai
talajkezelő készítményeket, melyekkel garantálhatjuk a jó minőségű, bio zöldségféléket. Az Artis
egy igazi talajterminátor. Mellette nem marad meg
egyetlen pajor, vagy fonalféreg sem, eltűnnek a
hagymalégy és a répalégy lárvái is. Tapasztalataink szerint sikeresen alkalmazható lótücsök ellen
is. Ha a korábbi években gombabetegségek gyötörték a veteményest, a Trifender WP lesz a legjobb barátunk. A talajból fertőző kórokozó gombák
közvetlen parazitálásával elősegíti a gyökérzet
egészséges fejlődését, így növelve a termést.
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Ha eddig nem kezdtük el a paprika és a paradicsom palánták előállítását, akkor legfőbb ideje
elkezdeni. A palántázás elengedhetetlen kelléke a tiszta palántázó edény, a jó minőségű
porhanyós palántaföld és a vírus- és betegségmentes, valamint fajtatiszta vetőmag. Nem
véletlenül emeltem ki ez utóbbit. A vetőmagok
nevében szereplő F1 azt jelöli, hogy hibrid vetőmaggal van dolgunk. Az ilyen fajták terméséből
ne gyűjtsünk magot, mert az sosem adja vissza
az eredeti növény fajtatulajdonságait. A kikelő palántákat palántadőlés ellen beöntözéssel
kezeljük Proplanttal, vagy a korábban említett
Trifender WP-vel.
Tudjuk, hogy a téli hónapokban elkényelmesedtünk, alig várjuk a jó időt, de figyeljük arra
is, nehogy a hirtelen munkába belerokkanjunk.
Fokozatosan vessük bele magunkat a kerti feladatokba, különben jön a hát- és derékfájás,
aminél még bosszantóbb, ha emiatt nem tudjuk
elvégezni a kerti munkákat.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal,
keressenek bennünket üzletünkben, és kérdezzenek bátran. Kövessenek bennünket facebook
oldalunkon is, illetve hallgassák kéthetente
pénteken délben, a Vörösmarty rádióban aktuális kertészeti tanácsainkat.
Vidám tavaszi munkakezdést kíván Németh
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com
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Országos méhésztalálkozó Fehérváron
Vakler Lajos

A Videoton Oktatási Központ adott otthont a
XXVIII. Országos és Nemzetközi Méhésztalálkozónak és Vásárnak.

A világhírű magyar méz mindig kelendő

tudjuk, hogy a hároméves ciklusok
miatt Magyarországnak mindig
volt lehetősége arra, hogy további

Fotók: Simon Erika

A szakmai rendezvény kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy az
európai élvonalban helyet foglaló
magyar méhészek megosszák
egymással szakmai tapasztalataikat. Mészáros László, az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az elmúlt időszak mézbotrányai
után továbbra is bizakodó abban,
hogy a válság megoldását követően a magyar méhészek immár
ismét a szakmára koncentrálhatnak: „Hazánkban kiváló támogatási
rendszer működik, a Földművelésügyi
Minisztérium szakembereinek, a
brüsszeli kötelező jogcímeknek és a
Méhészeti Egyesületnek köszönhetően. Ezeket a támogatási jogcímeket mi
kitöltjük olyan eszközökkel, gyógyszerekkel, gyógyhatású készítményekkel,
amelyek a méhállományok fenntartására vagy a technológia könnyítésére,
a higiénia fokozott megteremtésére
szolgálnak. A szaktanácsadói hálózatunk is ebből a pénzből gazdálkodik,
és a Magyar Méhészeti Program
is úgy lehet hatékony, hogy részesül a támogatásból. A piacra jutás
szempontjából is fontos ez, hiszen

A méhészruha öltöztet
Horoszkóp
március 3. – március 9.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen a héten azt tapasztalhatja, hogy a dolgok megmakacsolják magukat, mikor az irányítása alá akarja
vonni őket. Éppen ezért tanácsos elszántabban, céltudatosabban neki vágnia az eltervezett teendőinek,
hogy időben és az Ön elvárásai szerint alakuljanak.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ne engedje magát provokálni, bosszantani senki által
sem, kivált olyan helyzetekben, melyeket irányítani,
illetve megvalósítani szeretne! Igyekezzen megőrizni
a nyugalmát, hogy kreativitása teljében alkothasson
a hét minden napján!

támogatásokat igényeljen. Tehetjük
ezt jogszerűen, amit teljes egészében a
méhésztársadalom használhat fel. Ezt
a pénzt megfelelő jogcímeken, ütemezett módon, korrekten használjuk fel
fejlesztési célokra. Ez jelenti a magyar
méhészet jelenét és jövőjét. Egy ilyen
találkozó abban segít, hogy a szakmai
tapasztalatcserén túl méhésztársaink megismerjék azokat a modern
eszközöket, amelyek Európában már
elterjedtek. Az elméleti ismeretterjesztés is fontos, a szakmai alapok mellett
ma már nélkülözhetetlen a marketing
megismerése. Nem csak termelni kell,
hanem tudni kell minőséget termelni,
és azt eladni is. A magyar méhészet
csak így tarthatja meg helyét az európai élvonalban.”
Az Országos Méhészegyesület
– karöltve a szaktárcával és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával – mindent megtesz azért,
hogy tovább bővüljön a magyar
méz piaca – hangsúlyozta előadásában Papp Gergely, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szakmai
főigazgató-helyettese: „Az elmúlt
időszakban kifejezetten jó az együttműködésünk a szakmai szervezetekkel. Együtt tudunk válaszokat adni
a problémákra. Érdekképviseleti
szervként mi is megtettünk mindent,
hogy Brüsszelig eljusson a hangunk
a mézhamisítási ügyben, s közösen
tettünk azért, hogy az új szabályo-

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

zási rendszer megakadályozza, hogy
újra előfordulhasson a mézhamisítás.
Emellett megerősítem, hogy azok a
támogatási rendszerek, amelyek a
méhésztársadalomra is vonatkoznak,
továbbra is kiemelt figyelmet élveznek. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket, és segítünk abban,
hogy minél többen hozzájuthassanak
ezekhez a fejlesztési forrásokhoz.”
Méh + ész, egyenlő méhész – tartja
a mondás. Ennek megfelelően a
közösség gondoskodó, termékközpontú munkája tovább erősíti a
magyar méhészet rangját – emelte
ki Nyerges József Fejér megyei
szaktanácsadó: „Méltán mondhatjuk,
hogy ez az ország legnagyobb méhészeti rendezvénye. A mai kihívások
közül elsősorban a megváltozott klíma
kívánja a legnagyobb figyelmet. Ha
kitekintünk az ablakon, láthatjuk,
hogy évekkel ezelőtt ilyenkor azon
kellett imádkoznunk, hogy ne legyen
hó. Most azt látjuk, hogy a fák tele
vannak rügyekkel, néhány helyen
virággal. De nem feledkezhetünk meg
arról sem, hogy a megnövekedett
méhészlétszám és a sokasodó méhcsaládok miatt egyre csökken az egy
méhcsaládra jutó termelés. Gyakorlatilag teljesen kimerülnek a méhlegelők.
Bízom benne, hogy a gondok ellenére
a magyar méz tartja azt a színvonalat,
ami az európai piacokon is népszerűvé
teszi.”

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A legjobb stratégia, ha nem görcsöl semmin. Tudja, az
csak lassítaná, és újabb akadályokat szülne elképzelései és azok megvalósításai közé. Nagy döntések előtt
áll. Mindenképp jól kell döntenie, mivel életminőségének javítását szolgáló energiák veszik körül.

Vége a kritikus, megpróbáltatásokkal tele időszaknak. Legalábbis egy időre megpihenhet, új erővel
töltekezhet. Azokban az emberekben, akik most Önt
körülveszik, megbízhat bennük. Üzleti életében is
kedvező változásokra számíthat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezekben a napokban fokozottan vigyázni a kell
a költségvetésére. Kedve támadhat ahhoz, hogy
fejlessze magát, ami zseniális ötletnek tűnik. A képzéseken megszerzett tapasztalatai értékes építő kövei
lehetnek a jövője építésének. A befektetése megtérül.

A környezetében élők körében sokaknak tud segíteni
a gyakorlatias, életközpontú gondolkodásban, a
felszín, a látszat mögötti lényeg meglátásában. Munkahelyi körülményeiben békés, enyhén progresszív
együttműködésre számíthat a többiek részéről.

közéleti hetilap
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25

Vakler Lajos

Az önkormányzat nevében Molnár
Tamás tanácsnok köszöntötte a
résztvevőket, aki örömmel vállalta,
hogy idén is figyelemmel kíséri a
rendezvényt, hiszen már a megszületésénél is bábáskodott: „Nagy
öröm, hogy ismét megrendezhetjük ezt
a fesztivált. Jól példázza a program
sikerét, hogy idén nagyon sokan fogadták el meghívásunkat. Kiváló alkalom
ez arra, hogy kicsit beszélgessünk,
foglalkozzunk egymással, kitörjünk a
hétköznapok problémái közül, és hogy
átadjuk azt a tudást a fiataloknak, amit
az elmúlt évtizedekben felmenőinktől
összeszedtünk.”
A Jancsárkert Egyesület ezúttal
is figyelt arra, hogy különleges
hangulatot varázsoljanak a versenyzőknek és a szórakozni vágyóknak
egyaránt. „Mindent beleadtunk, ami
elképzelhető. Tapasztalatokat gyűjtöttünk az előző évekből, és főleg a tartalmi, hangulati elemeket igyekeztünk
jobbá tenni.” – emelte ki Schultz
György.

Fotók: Simon Erika

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Jancsárkert Termelői és Biopiacon a Fehérvári
Kolbásztöltő fesztivált. A hagyományos rendezvényen színes, változatos programok várták a
résztvevőket és az érdeklődőket.

A mezőszilasi fiatalok a hagyományos ízekre esküsznek

A Fehérvári Polgárok Egyesülete is
nagyon készült erre a napra, hiszen
Palkovics Lajos és társai számára
a közösség építése az elsődleges
feladat: „Nagyon szívesen és örömmel
csináljuk! Nem feltétlenül a kolbásztöltésért, hanem azért, hogy ezzel a
rendezvénnyel a családok, barátok,
munkahelyi közösségek össze tudjanak
jönni, és egy kellemes napot töltsenek
el együtt.”
A szakmai zsűrinek komoly kihívást jelentett a különleges ízvilágú
finomságok elbírálása, a számtalan
hagyományos és egyedi fűszerezésű
kolbász rangsorolása. „Már tavaly is
nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Ez

Gyilkos ösztön
A Fehérvár Médiacentrum a rendezvény
médiatámogatójaként a versenyben
nem vett részt, de a szerkesztőség
csapata ismét kivette a részét a fesztiválból: Sági István kreációja komoly
embereknek készült, ereje Fekete Lászlóéval vetekedett. Nem véletlenül kapta
végül az elkészült termék a Gyilkos
ösztön fantázianevet, bár versenyben
volt még az Ypern, a Darth Vader és a
Fekete mamba is. A kolbász kísérőzenéje a Mad Max 4. gitárszólója lett...

Együtt a fesztivál szervezői és díszvendége

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezekben a napokban tapasztalhat a környezetében
élők körében némi hullámzó feszültségeket. Akár
szélsőséges kedélyingadozás is lehet, melyek némileg
Önre is átragadhatnak. Próbáljon nyugodt maradni,
amennyire csak lehet, és ne engedje provokálni magát!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Valami vibrál a levegőben, amiről Ön érzi, hogy
abból valami jó származik Önnek. Ennek hatását
legfőképpen a környezetében élőkkel levő kapcsolataiban, a munkatársi kapcsolataiban és pénzügyeit
érintően érezheti.

a színvonal, amit a rendezők és a versenyzők képviselnek, egyre nagyobb
odafigyelést igényel, hiszen nagyon
sok jó kolbászt kell rangsorolnunk.”
– mondta Pamminger Ede, a zsűri
elnöke.
A fesztivál díszvendége Fekete
László, hazánk örökös legerősebb
embere volt, aki nem titkoltan a
jófajta magyar kolbász rajongója,
gyermekkora óta: „Amikor már tudtam járni, akkor kezdődött. Faluhelyen
nőttem fel, akkoriban a falusi embereknél természetes volt a disznóvágás.
Kicsi gyerekként már nézelődtünk, az
ujjainkra ráhúztuk a disznókörmöt,
hogy ne fázzunk. Soha nem felejtem el
az ezt követő étkezéseket, a frissen sült
kolbász illatát.”
Ezen a versenyen igazából mindenki győztes volt, de a mesterszakácsokból álló zsűri azért megtalálta
azt a csapatot, amely az egyenlők
közül az első lett, küllemben és
ízvilágban. Az idei esztendő első
díját a mezőszilasi fiatalokból álló
csapat érdemelte ki hagyományos
magyaros kolbászával. Pethes
Paliék most debütáltak – sikeresen:
„Első alkalommal vettünk részt ezen
a rendezvényen. Teljesen amatőrök
vagyunk. Mezőszilasról, egy kis faluból érkeztünk, és a magyaros ízeket
képviseljük.”

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten tegyen eleget minden felkérésnek! Most
mutassa ki elszántságát a munkájában és az elképzelései mellet. A folyamatban levő ügyeit illetően
ebben az időszakban legyen fokozottan megfontolt
és figyelmes.

Ezen a héten bizalmi témákban legyen fokozott
körültekintéssel, hogy kit milyen mértékig avat be a
dolgaiba, vagy akár a féltett titkaiba, ha meg akarja
kímélni magát a későbbi kellemetlen meglepetésektől. Használja ki bölcs előrelátó képességeit!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Vezessen fokozott körültekintéssel, ugyanis feltűnően
sok türelmetlen és óvatlan autóssal találkozhat ezen a
héten a közutakon! Amennyiben költözést, környezetváltoztatást tervez, gondolja át! Inkább halassza el egy
pár napot, kivéve, ha nem sürgős a dolog.

A személyes kapcsolataiban némi átmeneti
feszültség érzékelhető, ami utólag már nem
bizonyul túl veszélyesnek. Lehetséges, hogy egy
ártatlan téma egy kis félreértéssel okozhatja az ügy
elmérgesedését.
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Na, megjöttek a pulutykások!

Kurucz Tünde

készítettünk töltött káposztát. Kihagytunk egy darabot a kolbászhúsból,
abból lett a gombóc. Na, az volt az igazi! Főleg két-három naposan. Annyi
kellett, hogy összeérjenek az ízek. Még
a sógor is átjött a szomszéd faluból,
hogy megkóstolhassa!” – mesélte
izgatottan Antal bácsi, aki szerint
a pulutyka egy kis marhapörkölttel a legjobb, de böjti időszakban
pirospaprikás tojással is meg lehet
enni.

A káposztafőzelék, vagy népies nevén pulutyka
nem egy flancolós étel. Nincsenek benne
különleges, kimondhatatlan nevű hozzávalók.
Mégis a maga egyszerűségében lenyűgöző,
ahogy a krumpli, a hagyma no meg persze a
káposzta ízben és állagban egymásra talál. Ez
még inkább igaz, ha egy olyan rutinos háziasszony készíti, mint Simon Antalné Zsuzsika
néni, aki Fehérvárcsurgón, a pulutykás faluban
volt kisgyerek.

Lakodalom van a mi utcánkban…

A kis konyhában Zsuzsika – ahogy
a férje hívja – mindent előkészített.
Külön kis tálban sorakoznak a
hagymák, a krumplik, mellette meg
a fűszerek. Egyszerűbb úgy hétköznap ebédet gyártani, ha minden
kézre áll.
Fotók: Kiss László

A káposzta platóni ideája
„Mindjárt hozom a káposztát! Addig
figyelj a kutyára, mert úgy hallom,
mintha sírna az ablak alatt!” – jegyezte meg halkan az asszony a
konyhaajtóban kávézó férjének.
A káposztafej pillanatokon belül
az asztalra került, Zsuzsika néni
hozta a nagy kést, majd pár perc
alatt válogatta és kockára vágta.
A húsosabb, eresebb levelek a
csurgói szokás szerint egy külön,
szemetesnek kijelölt tálba kerültek. Az ok egyszerű: az egyforma
vastagságú, nagyságú levelek

Romhányi József szerint a képen „az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposzta” látható

külföldiek is keresték. Arról nem
beszélve, hogy sok család ebből élt:
kocsira vagy lovasszekérre rakták
a káposztát, és vitték be a piacra.
Akkoriban azt mondták ilyenkor: na,
megjöttek a pulutykások!” – nosztalgiázott Zsuzsika, mire közbe-

Marhapörkölttel még jobb!
Közben Zsuzsika megette a torzsát
– ez is csurgói szokás – közben
pedig serényen elkezdte vágni a
hagymát. A napi rutin és a több
évtizedes gyakorlat benne volt az
ujjaiban. A férje emlékei szerint felesége kislányként „odabújt a konyhába, ha segítségre volt szükség.”
Még csak hívni sem kellett, így az
édesanyja mellett szívta magába
azokat az apró fortélyokat, amiket
sokszor kifelejtenek a mostanában
írt szakácskönyvekből. Később,
az első szárnypróbálgatásainál, ha
egy kicsit megszaladt a só, akkor a
szokásoknak megfelelően egyszerűen felhígította az egészet vízzel.
Vagy csak egyszerűen örülhettek az
állatok.
„A legfontosabb, amit nem szabad
elfejteni, hogy disznóöléskor mindig

Ne csíkokra, hanem kockákra vágjuk a káposztát!

körülbelül ugyanannyi idő alatt
főnek meg.
„Ez egy szép fej káposzta. Egészen
tömött és kemény. Kicsit hasonlít
arra a fajtára, amit annak idején
Csurgón termesztettek, ami annyira
jóféle volt, hogy a magjait még a

Magyaralmáson tormát termesztettek, így ők lett a tormások. Sárkeresztesen tejtermékeket készítettek,
őket nevezték savósoknak.

2016. március 3.

vágott a férje, aki szintén csurgói
származású: „A mostani víztároló
helyén voltak nagyjából a káposztaföldek. Minden csurgói gazda
foglalkozott káposztával, ki kisebb, ki
nagyobb területen. Ahogy örököltek,
jobbról-balról. A mi földünk mellett
futott egy kis ér, abból öntöztünk.
A káposztához sok állott víz kellett.
A kemény víz az nem volt jó, mert
a gyökerek nehezebben veszik fel a
tápanyagokat.”

A kömény kiemeli a fokhagymát

Közben Zsuzsika néni leforrázta a
káposztát. A vizet félretette főzővíznek, hogy a pulutykának jobb
legyen az íze. A kis káposztakockákat ezután beletette egy fazékba
némi vöröshagyma, só illetve a
nélkülözhetetlen bors társaságában. Amíg rotyogott a fazékban az
ebédnek való, addig a gyakorlott
nagymama a fokhagymával együtt
összevágta vöröshagymát. Az
aromák felszabadultak: a csípős
hagymaillat keveredett a lágy köménnyel, és betöltötték a kicsinyke
konyhát. Közben Zsuzsika megpucolta és felkockázta a burgonyát is,
Antal pedig a fiókból előkereste a
fényképalbumot. A képeken megelevenedett az ötvenhárom évvel
ezelőtti esküvőjük:
„Az egyik falubeli öreglegény lakodalmán kerültünk közel egymáshoz. A
bál után már én kísértem haza. Együtt
jártunk. Néha a mamának nem tetszett, hogy a Zsuzsika későn ért haza,
mert télen a nagy hó miatt megvártuk
a buszt. Így aztán szépen eljegyeztem,
és egy év után megtartottuk az esküvőt
is.”
A lakodalmukat a faluban tartották. Mivel tél volt, nem sátorban,
hanem a házban ünnepeltek. Az
asztal szinte roskadozott a sok finomságtól. A család az esküvő előtt
levágott jó néhány tyúkot, meg
disznót is, hogy legyen miből főzni.
A menüt az asszonyok a szomszé-
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van a pulutyka, ezért beledobja a
krumplit is. A rántáshoz elővette a
kisebbik edényt. A lisztet közepesre
pirította, és folyamatos kevergetés
közben tette bele a főzelékbe. A
férje még mindig az esküvői fotókat
nézte, ahonnan a nagy, kackiás
bajszú néhai családtagok pálinkával
vagy borral a kezükben mosolyogtak
vissza. Az asszony terített, a másik
kezével meg a tükörtojást sütötte jó
forró olajban. A következő pillanatban már szedte is ki a tányérba
az ételt, és egy gyors mozdulattal a
tetejére csúsztatta a piros paprikás
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tojást. Antal bácsi nem szólt. Csak
letette az albumot, majd rápillantott
a feleségére olyan pajkossággal és
olyan szeretettel, mintha akkor látta
volna életében először.

Aki a mozgóképet szeretné látni...
Okostelefonon (iOS és Android) a
LAYAR nevű ingyenes alkalmazás segítségével és használatával megnézhetik,
hogyan készül a csurgói pulutyka.
Telepítés után a hetilap 26. oldalát kell
beolvastatni az applikációban, és máris
indul a videó.

Káposzta a fazékban

Hozzávalók

(négy személyre)

egy fej káposzta (kb. egy kiló)
négy gerezd fokhagyma
öt deka vöröshagyma
harminc deka burgonya
egy mokkáskanál egész kömény
két evőkanál liszt
egy késhegynyi szerecsendió
egy csipet pirospaprika
ízlés szerint só
ízlés szerint bors
egy pici olaj a rántáshoz

dokkal és a rokonsággal együtt
készítették el, de a násznép sem
érkezett üres kézzel. A vendégek
zserbót, kalácsot vagy éppenséggel
hájas tésztát hoztak a lakodalomba. És természetesen némi pénzt
is dobtak a tálba, hogy ezzel is
segítsék a fiatalokat.

Szerelem ötven év után is
Antal bácsi ekkor derűs huncutsággal pillantott a feleségére. Zsuzsika
néni lányosan visszamosolygott,
majd megállapította: lassan készen

Egy kis paprikás tükörtojással isteni ebéd

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

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.

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

Ügyfélszolgálat

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

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek, 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
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Az olimpiák története – 2. rész

A zűrzavar olimpiája
Somos Zoltán
A kezdetek biztatóak voltak: az ókori olimpiák
újraálmodásaként Athén 1896-ban sikeres
nyári játékokat rendezett. Már akkor sejthető
volt, hogy a sport legnagyobb seregszemléjévé válhat az olimpia, rendezésének így
természetesen a Föld legnagyobb városai
a várományosai. Párizs, „a világ fővárosa”
egyenesen az 1900-as világkiállítással kötötte egybe első olimpiáját. Ma már mindenki
tudja: nem kellett volna...

Azok után, hogy báró Coubertin
kezdetben kétkedéssel fogadott
ötlete nyomán Athén újkori olimpiának adhatott otthont, amely
felépítette a sport nemezeteket
összekötő, egyben azokon átívelő
nagyságának mítoszát, senkit nem
lepett meg, hogy a NOB alapítójának tiszteletére Franciaország
fővárosa kapta a századforduló
olimpiáját. 1900-ban Párizsban
világkiállítást rendeztek. Nem
tűnt rossz ötletnek, hogy az óriási

Az első egyéni női olimpiai bajnok: Charlotte
Cooper

érdeklődéssel kísért eseményhez
kapcsolódjon a sport rendkívüli seregszemléje. De ebből
a kapcsolatból minden idők
legkaotikusabb, legelnyújtottabb
és legszervezetlenebb olimpiája
lett. Május 14. és október 28.
között tartott az olykor eldugott,
mellékes eseményként kezelt,
parkokban, tereken rendezett és
a szervezők által még csak nem is
olimpiának hívott esemény. Százhatvan versenynapon keresztül,
utólag kiérdemelve a „zűrzavarok
olimpiája” elnevezést.

A létszám persze nőtt. Párizsban,
ahová a világkiállításra felállított
Eiffel-torony csodájára (is) özönlött a nép, huszonnégy nemzet
küldte el sportolóit. Immár nőket
is, bár nehéz lenne azt állítani,
hogy túlreprezentáltak lettek volna a gyengébb nem képviselői. A
szervezők hanyagsága miatt igen
nehéz hivatalos adatokat idézni a
második újkori nyári játékokról,
de egyes források szerint összesen
tizenkilenc sportolónő indult, miközben 997 volt a teljes versenyzői
létszám. Ami viszont biztos: Charlotte Cooper személyében köszönthették az emberiség történetének első női olimpiai bajnokát:
a brit hölgy teniszben egyesben
és vegyes párosban is győzött.
A hivatalos versenyprogramot
alkotó sportágakat sem egyszerű
összeszámolni. A NOB jelenleg
elfogadott állásfoglalása szerint
huszonegy sportágban rendeztek
olimpiát Párizsban. Ezek között
olyan egzotikumok is szerepelnek,
mint a croquet (ahogy sejthető, kizárólag a rendezők kedvéért, soha
többé nem is került be a programba), a kötélhúzás vagy a pelóta.
Igaz, kötélhúzásban 1920-ig osztottak érmeket az olimpiákon.
Számos elhíresült történet illusztrálja, mennyire méltatlan volt a
párizsi rendezés ahhoz, amit ma,
de már akkor is az olimpiáról
gondoltak a sport szerelmesei.
Nyitó- és záróünnepély nem volt,
járókelők láthatták egy-egy játszótéren a versenyeket, maguk a sportolók nem mindig tudták, hogy
éppen olimpián vesznek részt.
Nem vezettek nyilvántartást,
franciás könnyedséggel kezelték a
szabályokat, így fordulhatott elő,
hogy Stanley Rowley ausztrál színekben bronzérmet nyert száz méteres síkfutásban, majd bronzot az
ötezer méteres csapatversenyben –
de már britként… A dobószámok
között kizárólag amerikai aranyra
számítottak, hiszen korábban nem
is született más. Így aztán a magyar Bauer Rudolf tiszteletére, aki
forradalmi fordulásos technikájával megnyerte a diszkoszvetést,
a zenekar el is kezdte játszani az
amerikai himnuszt. A felháborodott tiltakozás hatására félbehagyták, majd belekezdtek az osztrák
császári himnuszba a „Gotterhaltébe”. Gondolván, mindegy, a
Monarchia melyik feléből érkezett
a derék diszkoszvető…
Aki egyébként a Bois de Boulogne
parkjában hajította el a diszkoszt
36,04 méterre. Itt rendezték a
versenyszámot, és Bauer annak
is köszönhette győzelmét, hogy
remekül célzott, mert egy versenypályára belógó öreg tölgy
ágai között át tudta dobni a szert.
Ellentétben legtöbb vetélytársával,
akik telibe kapták a fát, riogatták a nézőket, képtelenek voltak
alkalmazkodni a speciális körülményekhez. A huszonegy éves
Bauer Rudolf így Hajós Alfréd
után a második magyar újkori

Bauer Rudolf győzelmét karja és dereka „abnormális” hosszával magyarázták a kétkedők,
pedig...

olimpiai bajnok lett (a harmadik
aranyunkat nyerte, igaz, Párizsban
nem érmeket osztottak, ő például
ezüst cukortartót kapott), egyben
a magyar atlétika első ötkarikás
bajnoka. Aki ezt követően soha
többé nem indult abban a számban, amely a dicsőséget hozta a
számára, de az akkoriban még

nem ritka all round sportemberek
egyikeként evezett, úszott, vívott,
tornázott is.
Halmay Zoltán három úszóéremmel (két ezüst, egy bronz) méltón
folytatta a hajósi hagyományokat,
a magyar küldöttség ötödik párizsi
érmét, egy bronzot pedig a magasugró Gönczy Lajos szerezte.

...különleges, forgásos technikájával győzte le az esélyesebb ellenfeleket a Bois de Boulogne-ban

közéleti hetilap
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Kiesett a kupából a Videoton

Kaiser Tamás

Ellentétes előjelekkel várta a két
gárda a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágó mérkőzését. A
Fradi a Honvéd otthonában kapott
ki 2-1-re, míg a Vidi Felcsúton a
Puskás Akadémia pályaválasztása mellett Feczesin Róbert késői
góljával nyert 1-0-ra. A párharcot
a Videoton 1-0-s előnyről kezdte:
február 10-én a Groupama Arénában Feczesin szemfüles találatával
győzött Horváth Ferenc együttese.
A Vidi a Danilovics (Kovácsik,
57.) – Nego, Juhász, Lang, Stopira
– Simon Á. – F. Oliveira, Pátkai (Haraszti Zs., 83.), Pölöskei
(Suljić, 64.), Kovács I. – Feczesin
összeállításban lépett pályára.
Ahogy várható volt, a Fradi kezdte
támadóbb felfogásban a találkozót,
Sestáknak volt két veszélyes fejese
az elején. A 21. percben azonban a
Videoton szerezte meg a vezetést:
Pölöskei szabadrúgását követően
Stopira nyolc méterről a jobb felső
sarokba fejelt, ezzel összesítésben
már 2-0-ra vezetett a címvédő

Fotó: vidi.hu

Bár menet közben már két góllal is vezetett
összesítésben a Videoton a Magyar Kupa
negyeddöntőjének visszavágóján, a Ferencváros fordított, és idegenben lőtt több góllal
bejutott a sorozat elődöntőjébe.

Ekkor még minden rendben volt – Stopira fejelt Dibusz kapujába

ellen a Vidi! A 30. percben nem
sokon múlt, hogy tovább nőjön a
különbség, a megugró Oliveira elől
azonban az utolsó pillanatban Pintér rúgta ki a labdát. A 42. percben
kis híján egyenlített a Fradi: Sesták
mehetett egyedül a kapura, de a vonalról jól kimozduló Danilo vicsba
lőtte a labdát. A szünetben 1-0-ra
vezettek a fehérváriak.

A második félidőre jött Böde
Dániel, aki nem várt sokat a góllal:
az 52. percben egy balról érkező
labdával fordult le Juhászról, és öt
méterről a kapuba lőtt. Néhány
perccel később kapust kellett cserélnie Horváth Ferencnek, Danilovics egy kirúgás közben megsérült.
A helyére az egykori ferencvárosi
Kovácsik Ádám érkezett.
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Negyedórával a vége előtt felhördült a fehérvári szurkolótábor:
Feczesin és Nalepa futottak
versenyt, utóbbi mezénél fogva
rántotta le a fehérvári támadót a
16-os előterében, utolsó emberként. Kassai Viktor azonban kifelé
ítélt szabadrúgást, természetesen
tévesen… A 80. percben büntetőhöz jutott a Ferencváros, Stopira
ért kézzel a labdához a 16-oson
belül. Lamah ugyan a bal kapufát
találta el, de a labda Kovácsik
hátáról bepattant.
A kapott gól után cserélt a Vidi,
Kassai pedig a lecserélt Pátkainak piros lapot mutatott fel,
vélhetően szövegelésért. Majd
újabb két piros villant: Suljić és
Trinks rugdosta meg egymást,
mindkét gárda tíz emberre fogyatkozott. A Vidi mindent egy
lapra feltéve támadt a folytatásban, Juhász például centert
játszott az utolsó percekben, de
az egyenlítés nem jött össze. A
Ferencváros 2-1-re győzött, és
idegenben szerzett több góllal,
2-2-vel bejutott a Magyar Kupa
elődöntőjébe, ahol Újpest–Békéscsaba és Debrecen–Ferencváros páros meccsek lesznek.
A Videoton pedig legközelebb
szombaton 18 órától a Haladást
fogadja az NB I-ben.

A nagy rangadók ideje
A Sopront verte, a Szolnok és a Paks ellen folytatja az Alba

Miután Pécsen az utolsó másodpercben esett
triplával nyert az Alba 88-86-ra, hazai pályán
magabiztosan fogadhatta egyik nagy riválisát, a Sopront. És meg is verte húsz ponttal a
szerda esti rangadón!

Zónavédekezéssel kezdett a Sopron, az Alba pedig megmutatta,
mit lehet tenni ellene: Spurlock
triplát dobott, Pearson betört és a
palánk alól volt eredményes, Myles pedig egy lerohanásból zsákolt.
A vendégek edzője, Sabáli Balázs
az ötödik perc elején kért időt,
ekkor még nem dobott pontot csapata. A fehérváriak is megtorpantak, bár 11-1-nél belefért. Hazai
közönség előtt egy támadó faulttal
mutatkozott be Jerrell Wright,
az Alba új amerikaija, aztán ezt
kiharcolt hibával és büntetőkkel
kompenzálta. Az első negyed dobószázalékára egyik együttes sem
lehetett büszke, mezőnyből tíz
dobás maradt ki mindkét oldalon.
Pearson sikeres akciójával kezdődött a második tíz perc, védekezésben azonban csúnyán elváltotta magát a Fehérvár: Tóth Gergely
lopta közelebb két duplával a
Sopront. Irányító poszton kereste
a megfelelő megoldást Dzunics,
közben Spurlock egy percen belül
kosarat dobott, lepattanót szedett
és gólpasszt is adott. Megnyugod-

ni nem lehetett, mert a soproni
zóna ellen tanácstalan volt a Fehérvár, támadásban „szenvedős”
meccs volt ez mindkét oldalon.
Myles harcossága a félidő legvégén alakította ki az addigi legnagyobb különbséget: 39-26.
Azt nem lehet mondani, hogy
az addig 33 százalékkal dobó

vendégek célzóvizet ittak a
szünetben, de a mieink is három
rossz triplával nyitották a harmadik negyedet. Aztán Myles és
Lóránt ráérzett,hogy közelebb
kell menni, Pearson is begyötört
egy kosarat, és máris tizenhéttel
vezetett az Alba. Filipovics ekkor
állt be, és hideg kézzel rögvest

Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

Íme, a repülő amerikai: Anthony Myles tizenkilenc pontig jutott a Sopron ellen

triplát hintett. A Sopron mentsvárát Takács jelentette, de a hazaiak
mély keretét kihasználva Dzunics tudott több aduval játszani.
Wright például ritka hasznosan élt
perceivel, és Lórántnak is volt egy
remek periódusa. Az ő kosarával
lett húsz pont a különbség, az
előny perdöntőnek tűnt.
Tiggs sarokból beemelt hármasára
Wright zsákolással válaszolt, majd
Supola is bekerült a fehérvári
pontszerzők népes táborába. Az
látszott, hogy ez ellen a bő keret ellen igen nehéz dolga lesz az ellenfeleknek: Spurlock hosszabb pihenő után két triplával köszönt be a
pályára. Lepattanózásban is óriási
volt a fehérvári fölény, fizikálisan
egyértelműen a Sopron fölé nőtt
a Dzunics-csapat. A vége 91-71
lett, egy újabb önbizalom-növelő
győzelem. Kell is az önbizalom,
mert a következő ellenfél a bajnoki
címvédő lesz, idegenben.
„Csak dicsérni tudom a fiúkat, jól
álltak hozzá a meccshez. Hazai
pályán már nem először dominálunk,
és jól jött Wright érkezése is. Most
Szolnokra megyünk, jó lenne már idegenben is így játszani, de a legerősebb
magyar csapat lesz az ellenfelünk.” –
mondta a meccs után Dzunics. A
Szolnok-Alba rangadót szombaton
rendezik a Tiszaligetben. Utána
szerdán a Paks jön Fehérvárra. Ez
a szuperrangadók időszaka!
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Rióban kell javítani!

A legutóbbi olimpia bronzérmese,
Marosi Ádám valamint Tibolya
Kairóban a Világkupa-sorozat első versenyével Péter és a Volán Fehérvárt képviselő Demeter Bence is sikerrel vette
megkezdődött az öttusaszezon, melynek idei
a selejtezőt. A fináléban Marosi
csúcsversenye egyértelműen a riói olimpia.
Egyiptom fővárosában az ötkarikás kvalifikáci- egészen kiváló teljesítménnyel
óhoz elengedhetetlen világranglista-pontokért rukkolt elő, az egyiptomi El Geziry
mögött ezüstérmesként zárt.
zajlott a verseny. A fehérvári indulók közül
Bencének sajnos nem jött ki úgy
Alekszejev Tamara szerepelt jobban, az Alba
a lépés, ahogy azt elutazása előtt
Öttusa SE kiválósága a tizedik helyen zárt.
tervezte, vívásban a 26., úszásban
A férfiak mezőnyében Demeter Bence a
és lovaglásban a 15. lett, a kombihuszonharmadik lett. Hamarosan már Rio De
Janeiróban javíthat a Volán Fehérvár öttusázója. nált végén pedig a 23. helyen ért
célba. Tibolya Péter a kombináltHosszú menetelésbe fogtak öttusában betlizett, így be kellett érnie a
zóink, akik a Világkupa, az Euró27. hellyel.
pa-bajnokság és a világbajnokság
„Marosi Ádám szereplése nagy
érmei mellett a sikeres olimpiai kva- örömmel tölt el, nagyjából ezt
lifikációért küzdenek. Az országon- vártuk tőle. Jól úszott, hibátlanul
ként két-két riói repülőjegyért nagy lovagolt, és a kombiban szerzett
harc várható. Kvótával a hölgyeknél harmadik helye figyelemre méltó.
egyelőre a Volán Fehérvár kiválósáEz a második hely egy fontos álloga, Kovács Sarolta, míg az uraknál
mása az idei szezonnak, jó indulás
Kasza Róbert rendelkezik. A szezon a kvótaszerzés útján. Demeter
a Világkupa-sorozat kairói versenyé- Bence közepes teljesítményt hozott
vel indult, ahol a két kvótás verseny- minden számban, javulnia kell a
ző nem állt rajthoz, a riói részvételkövetkező versenyekre! Tibolya
ért hajtó többi magyar azonban igen. Péter a vívás után még a tizedik
A hölgyeknél Földházi Zsófia és az
helyen állt, és a lovaglópályán is jól
Alba Öttusa SE versenyzője, Alekszerepelt. Kombináltban azonban
szejev Tamara képviselte hazánkat,
volt egy rossz sorozata, ami miatt
nem is rosszul: Földházi a negyedik alaposan hátracsúszott.” – értékelte a verseny után a fiúk szerephelyen végzett, míg Alekszejev a
lését Pálvölgyi Miklós szövetségi
tizedik pozícióban zárta a döntőt.
kapitány.

2016. március 3.

Németh Zoltán

Németh Zoltán

Demeter Bence a 23. helyen zárta a kairói Világkupát. A sorozat második versenyén, Rio De
Janeiróban mindenképpen javítana a Volán Fehérvár kiválósága.

A Világkupa következő állomása
a szezon talán legérdekesebb
versenyét hozza majd, a mezőny
ugyanis Brazíliába, Rióba költözik,
ahol a versenyek nagy részét már a
nyári olimpia helyszínein rendezik. Az indulók így a pozíciókért
zajló versenyfutás mellett a körülményekkel is ismerkedhetnek, így

Döntőre fel!
A MOL Liga
elődöntője

Az első két, elveszített mérkőzés után parádés
meccseket játszott a Fehérvár AV 19 a MOL
Liga elődöntőjében a MAC Budapest ellen. A
párharc harmadik találkozójának első harminckilenc perce után úgy tűnt, a fővárosiak
díszlépésben masírozhatnak a fináléba, a
fehérvári csapat azonban megrázta magát, és
„másfél” meccsen tizenhárom góllal egyenlítette ki az elődöntőt.

1. mérkőzés:
MAC Budapest – Fehérvár AV 19: 5-4 (1-1,
4-2, 0-1)
Gólszerző: Hayes 2, Nagy K., Terbócs, Quinn
illetve Sárpátki, Holmberg, Grieve, Shupe
2. mérkőzés:
MAC – Fehérvár: 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
Gólszerző: Nagy K. (35.), Stipsicz (78.)
illetve Becze (37.)
3. mérkőzés:
Fehérvár – MAC: 5-4 (0-1, 2-3, 2-0, 1-0)
Gólszerző: Vincze (39.), Schupe (40.), Krogh
(52., 59.), Bartalis (63.) illetve Klempa
(16.), Mestyán (26., 31.), Nagy K. (37.)
Fotó: Kiss László

Amikor az ember alszik, akkor
álmodik. Az álom lehet kellemes,
nyugtató, pozitív élményekkel teli,
de lehet ijesztő, félelmetes rémálom is. És bizony néha nem is kell
aludni ahhoz, hogy rémálmokat
éljünk át. Így voltak ezzel a Fehérvár AV 19 szurkolói is a bajnoki
elődöntő harmadik meccsének 39.
percéig. Az első két, Budapesten
rendezett összecsapást megnyerte a MAC, előbb 5-4-re, majd
hosszabbítás után 2-1-re verte a fehérváriakat. A párharc harmadik,
immár az ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban játszott meccsének
39. percében is már 4-0-ra vezetett
a MAC, Tyler Dietrich együttese ekkor azonban varázsütésre
feltámadt poraiból, és parádés
játékkal előbb kiegyenlített, majd
a hosszabbításban a győzelmet
is megszerezte. Az 5-4-es siker
lendületet adott a Volánnak, mely
a negyedik, szintén hazai meccsen
leiskolázta ellenfelét: 8-2-es diadallal alakítva 2-2-re az elődöntő
állását.

nem vállalunk nagy kockázatot,
ha azt mondjuk: az öttusasport
krémje ott lesz a március 9. és 13.
között sorra kerülő Világkupafutamon. Rióba már Kovács Sarolta
is elutazik, aki a kairói viadal ideje
alatt Székesfehérváron készült a
Volán Fehérvár edzőinek irányításával.

A Fehérvár AV 19 az elődöntő harmadik meccsén mínusz négyről fordított, majd lendületből
söpörte el a MAC Budapest gárdáját

„Ez álomszerű volt a szurkolók
számára, hiszen nyolc hazai gólt
láthattak, ami mindig izgalmas. Edzői
szemmel ugyanúgy egy győzelmet ér,
mint egy 2-1-es hosszabbításos siker.
Elkönyveljük a győzelmet és továbblépünk. Arról nincs szó, hogy kiütöttük ellenfelünket, kiváló edző vezetésével nagyszerű csapatot alkotnak.

Biztos, hogy ők is úgy vannak vele:
ez csak egy meccs volt, összesítésben
pedig 2-2. Most hazamennek, van pár
napjuk, hogy rendezzék a soraikat.
Tudtuk, hogy nem 8-2-es meccseket
fog hozni a széria, ez ma kivételes
eseménysor volt. Élveztük, de senki
sincs a kiütés szélén. Van két napunk
elemezni a két hazai győzelmünket.

4. mérkőzés:
Fehérvár – MAC 8-2 (1-1, 4-1, 3-0)
Gólszerző: Orban (9., 48), Schupe (22.,
27.), Grieve (37.), Bartalis (39.), Holmberg
(47.), Vincze (56.) illetve Olson (20.),
Hayes (35.)

A helyzet biztató, de nem ér sokat, ha
nem ugyanilyen hozzáállással lépünk
jégre az ötödik meccsen.” – értékelt
a negyedik összecsapás után Tyler
Dietrich vezetőedző.
A négy nyert mérkőzésig tartó párharc ötödik összecsapását március
3-án 19 órakor rendezik a fővárosi
Tüskecsarnokban.

közéleti hetilap

Németh Zoltán

FehérVár

Sport

Góleső az uszodában

Németh Zoltán

Az elmúlt szezonhoz hasonlóan a 2015/2016os pontvadászatban is jól szerepelnek a
Fehérvár Póló SE korosztályos csapatai. A fiatal
vízilabdázók idei meccseiken nem spóroltak
a gólokkal, szerencsére ez a tendencia az első
hazai bajnokikon is folytatódott.

Sűrűsödik a program, több
sportágban is hétközi (bár
hétköznapinak nem mondható)
meccsek ékelődnek két hétvégi
rangadó közé, és ez jó és gazdag
programokat kínál a tévénézőknek is. Lapunk megjelenésének
napján például az előző oldalakon tárgyalt Videoton- és Alba
Fehérvár-meccs is képernyőre
kerül a Fehérvár Televízióban, de
még ezen a héten ismét láthatják
a kosarasokat a kedves nézők,
vasárnap közvetítjük felvételről
az Alba szolnoki vendégjátékát.
S hogy a dolgos hétköznapok
mennyire fontosak a szezon ezen
időszakában, arról már a kézilabdás lányok is tudnak mesélni,
akik végre hazai pályán lesznek
láthatók – s persze pénteken a
tévében is, a Siófok elleni mérkőzésen. A tévéműsor tervezhetőségét a hokisok teszik igazán
nehézzé, akikről előre ritkán
tudni, hány meccset játszanak
egy play-offban, de most biztos,
hogy a MOL-ligás Volán-MAC
párharc hatodik, fehérvári
találkozója képernyőre kerül a
jövő hét elején. És hogy ne csak
a közvetítésekről essék szó:
érdemes nézni a Fehérvári beszélgetéseket is, hiszen a sportos
szerkesztők nem tagadják meg
önmagukat, a város sportéletének aktív és érdemdús szereplőit
hívják rendre a stúdióba. Ezen a
héten Szabados Zsolt (vívás) és
Bőke Béla (karate) mesél edzői
pályafutásáról.

Két meccsen harminchárom gólt lőtt a Póló SE, miközben a battaiak csak kilenc alkalommal
találtak be

a klub jövőjét, ha a TAO-ból nem
tudunk támogatáshoz jutni.” – tudtuk meg Hajós Ákostól, a Póló SE
ügyvezetőjétől.
A Póló SE csapatai addig is az
elmúlt meccsekhez hasonló

eredményekkel szeretnék megörvendeztetni szimpatizánsaikat,
a gyermek, serdülő és ifi csapat
legközelebb a március 20-i fordulóban játszik majd hazai medencében.

Mostanában valahogy mindig az
evéssel kapcsolatos hasonlatok jutnak
eszembe – nem tehetek róla, nagy
ínyenc vagyok. A Fehérvár KC idei
szerepléséről is folyamatosan ugyanaz
a kép ugrik be: egy csinos pincérlány
hihetetlenül gusztusos, finoman illatozó ételt rak le elém, én belekóstolok,
aztán...
Aztán elmarad a katarzis. Nem rontott
el semmit a szakács, vállalható a
végtermék, megfelel arra, hogy csillapítsam az éhségem, de mégsem az az
ízrobbanás, amire a küllem, a tálalás, a
felszolgálás alapján számítottam.
Így vagyok női kéziseinkkel is. A
szezon előtt a játékosok névsora nívós,
ambiciózus, szép eredményeket ígérő
csapatot sejtetett, de aztán a csoda
valahogy elmaradt. Jöttek győzelmek,
jöttek vereségek, de valahogy az „ízrobbanás” mindig elmaradt.
Most újra egy hölgy kezébe került
a karmesteri pálca. Ez egyszer már
nagyon bejött, 2005-ben Szabó Edina
EHF Kupa-sikerbe hajszolta csapatát,
fityiszt mutatva a nagy nevekkel érkező és lógó orral távozó sztárgárdáknak.
Nem kívánok mást Deli Ritának sem:
mutasson fityiszt mindenkinek és
tálaljon igazi csemegét a fehérvári
ínyenceknek!

A Siófok ellen már Deli Rita ül a kispadon
Kaiser Tamás

A Fehérvár KC zsinórban harmadik veresége Bakó Botond állásába került, a korábbi
vezetőedzővel hétfőn bontott szerződést a klub.
Utódja Deli Rita lett, aki csütörtökön, a Siófok
ellen mutatkozik be az FKC kispadján.

Debrecenben, Dunaújvárosban és
Vácott is két góllal kapott ki a Fehérvár KC, és bár a csapat bejutott
a Magyar Kupa négyes döntőjébe, a
Békéscsabán elért döntetlen alkalmával sem sziporkázott a csapat.
A klub vezetésénél a váci, 27-25ös vereség után telt be a pohár,
Bakó Botondot menesztették, az
új vezetőedző pedig a játékosként
KEK-et nyerő, olimpiai ezüst- és
Európa-bajnoki bronzérmes Deli
Rita lett.
Az eddig az ifjúsági és junior csapatot irányító tréner szerint nagyon
nem lehet, de nem is kell belenyúlni a csapatba, sokkal inkább szükséges, hogy a játékosok elhiggyék,
képesek nyerni. Ezt csütörtökön
18 órától a tabellán jelenleg ötödik
Siófok ellen kell megmutatni
elsőként.
„Dán edzőjük van, aki abszolút dános
stílust próbál meg játszatni ezzel a teljesen nemzetközi csapattal. – kezdte
Deli Rita, az FKC új vezetőedzője.
– Két nagyon gyors szélsőjük van, az
első és legfontosabb feladatunk tehát a
gyors visszarendeződés! De az is egy
kiváló megoldás, ha mi góllal fejezzük
be a támadásainkat. A Siófok egy
nagyon erős csapat, minden posztra
több meghatározó játékosuk van,

Fotó: Kiss László archív

Sportműsor

Ínyenckedések

Fotó: Kiss László

A Százhalombatta elleni összecsapások izgalommentesen teltek
a Csitáry G. Emil Uszodában, a
serdülők a triplázó Mihályi vezetésével 13-6-ra nyertek, míg az ifik a
nyolc gólig jutó Hajós irányításával
könnyedén győztek 20-3 arányban.
A Póló SE csapatai e sikerekkel
megerősítették esélyüket a felsőházba, vagyis a legjobb 14 közé kerülésért zajló versenyfutásban. A jó
eredmények mellett a vezetőknek
a klub strukturális átalakításával is
meg kell birkózniuk.
„Ma már közel kétszáz gyerek vízilabdázik nálunk, így eljutottunk oda,
hogy struktúrájában és gazdaságilag is
át kell alakítanunk az egyesületet. Ez
a munka már meg is kezdődött. Ezt a
szezont mindenképpen eben a formában fejezzük még be. Az új szezonnak
viszont várhatóan már átalakulva, új
emberekkel, mondhatni felfrissülve
kezdünk neki. Ami a gazdasági oldalt
illeti, jelenleg csak a saját bevételeinkre támaszkodhatunk. Mindenképpen
olyan szponzorokat kell találnunk,
akikkel akkor is tudjuk biztosítani
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Herr Anita góljaira a Siófok ellen is számítunk

gyakorlatilag nincs gyenge pontja a
csapatnak. Mind támadásban, mind
védekezésben többféle játékot tudnak
játszani, széles tehát a taktikai repertoárjuk. De mindenre van orvosság,
mi is készülünk, a megszokott taktikai
elemeken kívül néhány újdonsággal is.
Bizakodó vagyok!”
A bajnokságban jelenleg nyolcadik
FKC-ra tehát nem vár könnyű feladat csütörtökön. Ősszel a Balaton

partján 24-21-re a Siófok győzött,
egy rengeteg kiállítással és Orbán,
valamint Tápai piros lapjával tarkított meccsen. Deli Rita továbbra
sem számíthat a védekezés egyik
alappillérére, Emberovics Mírára
– az átlövő még januárban sérült
meg. Emberovicson kívül azonban
mindenki hadra fogható, így csaknem teljes kerettel várja az FKC a
kezdő sípszót.

FAehér
Vár
Hirdetes március 5-től március 11-ig 2016. március 3.
Fehérvár
Televízió műsora 2016.
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20:50 Királyi napok: Nemzetközi
Néptáncfesztivál,
Folkestek a Táncházban
Képes hírek – benne
I-II. rész
minden egész órakor
21:50 Bringafieszta
a Híradó ismétlése
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:30 Képes hírek – benne
Képes hírek – benne
egész órakor Jó estét,
minden egész órakor
Fehérvár! ismétlése
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 3. 6. VASárnAp
Bajnokok városa – ism.
Fehérvári beszélgetések 00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor a Jó
Műsorvezető: Heiter
estét, Fehérvár! ismétlése
Dávid Tamás. Vendég:
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Horváth-Winter Diána
07:20 Képes hírek – benne
Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a Jó
– ismétlés
estét, Fehérvár! ismétlése
Műsorvezető: Németh
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Zoltán. Vendég:
10:20 Fehérvári beszélgetések
Szabados Zsolt
– ismétlés
Paletta – ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Fehérvári beszélgetések
Dávid Tamás. Vendég:
– ismétlés
Horváth-Winter Diána
Műsorvezető: Kaiser
10:45 Együtt – ismétlés
Tamás. Vendég: Bőke Béla 11:15 Fehérvári beszélgetések
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Németh
Fehérvári beszélgetések
Zoltán. Vendég:
– ismétlés
Szabados Zsolt
Műsorvezető: Kurucz
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Tünde. Vendég:
12:10 Fehérvári beszélgetések
Volenter István
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Kincsesláda – ismétlés
Tamás. Vendég: Bőke Béla
Fehérvári beszélgetések 12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
13:00 Köztér – ismétlés
Lajos. Vendég:
13:35 A Fehérvár TV
Bekő Balázs
archívumából
Napi színes – ismétlés
13:50 ARKSE – Budakalász
Honvéd7 – ismétlés
kézilabda-mérkőzés
Gorsium – dok. film
közvetítése felvételről
Kondor Kati – portréfilm 16:10 Így készült : a Mester
és Margarita előadása
III. Székesfehérvári
16:25 Napi színes
Kolbásztöltő Fesztivál
Kontinensünk és a migráció 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kurucz
Műsorvezető: Látrányi
Tünde. Vendég:
Viktória. Vendég: Peet
Volenter István
A Fehérvár TV archívumából
17:00 Fehérvári beszélgetések
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Kvantum – tudományos
Műsorvezető: Vakler
magazin
Lajos. Vendég:
Miami Vice – am. bűnügyi
Bekő Balázs
sorozat (12) 19.rész

2016. 3. 5. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
16:00
16:20
16:45
18:00
18:30
19:00
19:20
19:50

17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Peet
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat (12)
20:50 Szolnok – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

19:00
19:45
20:15
20:20
22:00
22:45

Műsorvezető: Stefkó
Krisztina. Vendég:
Molnár Tamás
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Aquital FC Csákvár – Ajka
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2016. 3. 8. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
2016. 3. 7. Hétfő
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor
10:45 Agrárinfó – ismétlés
A hét hírei ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
10:00 A hét hírei – ismétlés
archívumából
10:20 Kvantum – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
10:50 A Fehérvár Tv archívumából
órakor a Híradó ismétlése
11:30 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
egész órakor A hét
13:10 Képes hírek – benne
hírei ismétlése
minden egész órakor a
13:00 Híradó 1-kor
Híradó 1-kor ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
16:00 Költségvetés 2016 –
egész órakor a Híradó
jövőkép kerületenként
1-kor ismétlése
– ismétlés
14:50 Fehérvár AV 19 – MAC
Műsorvezető:
jégkorongmérkőzés
Leffelholcz Marietta.
közvetítése felvételről
Vendég: Égi Tamás
16:30 Fehérvári beszélgetések 16:30 Költségvetés 2016 –
– ismétlés
jövőkép kerületenként
Műsorvezető: Látrányi
– ismétlés
Viktória. Vendég: Peet
Műsorvezető: Stefkó
17:00 Kvantum – ismétlés
Krisztina. Vendég:
17:30 A Fehérvár Tv
Molnár Tamás
archívumából
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:50 Napi színes
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
17:50 Napi színes
18:05 Költségvetés 2016 –
18:00 Hírek
jövőkép kerületenként
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:
Műsorvezető: Vakler
Leffelholcz Marietta.
Lajos. Vendég: Vári
Vendég: Égi Tamás
Fábián László
18:30 Költségvetés 2016 –
18:30 A Fehérvár TV
jövőkép kerületenként
archívumából

22:55 Képes hírek – benne egész
19:00 Jó estét, Fehérvár!
órakor a Híradó ismétlése
19:45 Paletta – kulturális
magazin
2016. 3. 10. CSüTörTöK
20:15 Hírek
20:20 Fehérvári Kulturkorzó 1-3.
21:50 A határon túl is
00:00 Képes hírek – benne
magyarul…
minden egész órakor
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
23:30 Képes hírek
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
2016. 3. 9. SZerdA
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
10:45 Bajnokok városa
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
07:45 Képes hírek – benne
archívumából
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne egész
a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Híradó 1-kor
10:45 Paletta – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor a
archívumából
Híradó 1-kor ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése 14:50 DVTK – Videoton FC
labdarúgó-mérkőzés
13:00 Híradó 1-kor
közvetítése felvételről
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
16:30 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Molnár
– ismétlés
Diána. Vendég:
Műsorvezető: Vakler
Paál Csaba
Lajos. Vendég: Vári
17:00 Bajnokok városa
Fábián László
– ismétlés
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:00 Hírek
18:05 Költségvetés 2016 –
18:05 Fehérvári beszélgetések
jövőkép kerületenként
Műsorvezető: Molnár
Műsorvezető: Novák Rita.
Diána. Vendég:
Vendég: Farkas László
Paál Csaba
18:30 Költségvetés 2016 –
18:30 A Fehérvár TV
jövőkép kerületenként
archívumából
Műsorvezető: Nagy Zoltán
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Péter. Vendég: Viza Attila
19:45 Bajnokok városa –
19:00
Jó
estét, Fehérvár!
sportmagazin
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:15 Hírek
20:20 Gorsium –
dokumentumfilm
20:20 TLI-Alba Fehérvár
20:50 Kondor Kati – portréfilm
– Atomerőmű SE
22:10 Jó estét, Fehérvár!
kosárlabda-mérkőzés
– ismétlés
közvetítése felvételről

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

2016. 3. 11. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:00 Költségvetés 2016 –
jövőkép kerületenként – ism.
Műsorvezető: Novák Rita.
Vendég: Farkas László
16:30 Költségvetés 2016 –
jövőkép kerületenként – ism.
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Viza Attila
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Nagy
Zoltán Péter. Vendég:
Éger László és társa
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 III. Fehérvári
Kolbásztöltő Fesztivál
20:45 III. Fricsay Katonazenekari
Fesztivál
21:55 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 5. 16:20 III. Székesfehérvári Kolbásztöltő Fesztivál

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. március 5-től március 11-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu
14:40 Kirándulás Pécsen és
21:00 Mindentudás Egyeteme –
környékén. Vendég:
Enciklopédikus tudás a XXI.
Kulcsárné Németh
században. Előadó: Nyiri
00:00 Válogatás az elmúlt
Mariann idegenvezető
Kristóf filozófiatörténész
hét műsoraiból
15:40 Fehérvár TV műsorajánló.
A városok világa. Előadó:
02:00 Hangoskönyv – Rejtő
Vendég: Látrányi
Vidor Ferenc építész
Jenő: Csontbrigád
Viktória hírigazgató
06:00 Heti hírmagazin
16:10 Vörösmarty kocka
2016.
03.
6.
VASárnAp
Heiter Dávid Tamás
– Facebook-oldal
szerkesztésében
00:00 Válogatás az elmúlt
vállalkozóknak.
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
Műsorvezető: Barabás
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme –
Ferenc, Németh Gábor.
08:00 Félóránként friss hírek,
Újra győz az evolúcióelmélet?
Vendég: Gombaszögi
időjárás és közlekedési
Előadó: Kampis György,
Attila informatikus
információ
evolúció kutató
17:10 Vörösmarty lexikon
08:10 A műsorvezető:
06:00 Heti hírmagazin
Barabás Ferenc
Horváth-Winter Dia
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
Műsorajánló, kalendárium,
szerkesztésében
18:10 Sportösszefoglaló
névnapok, speciális
07:00 Válogatás az elmúlt
19:00 Esti beszélgetések
hétvégi horoszkóp
hét műsoraiból
Kozma Ágival
09:10 Bemutatkozik az István
08:00 Félóránként friss hírek,
21:00 Mindentudás Egyeteme
Király Általános Iskola és a
időjárás és közlekedési
– A vírusok és a rák.
Bory Jenő Általános Iskola
információ
Előadó: Schaff Zsuzsa
Vendég: Krählingné
08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
orvos-patológus
Kovács Tünde igazgató és
Műsorajánló, hosszú
Eredeti vagy hamis? – A
Sándorfi Gergely igazgató
távú időjárás,
műértés tudományos
10:10 Mi újság... a
orvosmeteorológia,
alapjairól. Előadó: Rényi
munkahelyekkel horoszkóp, kalendárium,
András művészettörténész
Legmenőbb állások
névnapok, lottószámok,
a világon
programajánló
2016. 3. 7. Hétfő
11:10 Konyhaműsor receptekkel. 09:10 Gyógyító növények, alternatív
00:00 Válogatás a hétvége
megoldások – stressz,
Vendég: Kurucz Tünde
műsoraiból
pánikbetegség. Vendég:
12:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa
02:00 Mindentudás Egyeteme
Supliczné Tóth Mária
Műsorajánló, délutáni
– Infobionika és érzékelő
egészségtantanár,
témaindító
számítógépek. Előadó:
táplálkozástudományi
12:40 Gazdálkodj okosan!
Roska Tamás villamosszakember
Vendég: Galántai Gergely
10:10 Gazdikereső. Vendég:
mérnök. Milyen messzire
vállalkozásfejlesztési és
Krepsz Gyöngyi, Herosz
esett Newton almája?
cégvezetési tanácsadó
fehérvári állatotthon
Előadó: Szabó Gábor fizikus
13:10 Kineziológia – olvasást
11:10 Katolikus gondolatok –
06:00 Félóránként friss hírek,
segítő technikák. Vendég:
Mi
az,
és
miért
fontos
időjárás és közlekedési
Koller Krisztián
a megbocsájtás?
információ
14:10 Gyógynövények,
Vendég: Tóth Tamás
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
természetes megoldások.
esperes,
plébános
Rádióval! Műsorvezető:
Vendég: Gyalus
12:10 Horgászműsor. Vendég:
Schéda Zoltán
Boglárka gyógynövényBenne:
horoszkóp,
Nagy
Attila
elnök,
HOFESZ
hatóanyag szakértő
kalendárium, kék
12:40 KRESZ 2 és 4 keréken.
16:10 Életvezetés mesterfokon.
Vendég: Bánfi Zsolt százados
hírek, sport és fontos,
Vendég: Garai
13:10 Csajos vasárnap délután.
aktuális témák
Orsolya coach
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Vendég: Hegedűs Dorina
17:00 Egészségóra
A
szexualitás
kultúrája.
A
Polgár Tibor
14:10
szakorvosokkal
szülő kérdez, a szakember 10:10 Műsorvezető: Németh
18:00 Sportösszefoglaló
válaszol. Vendég: Gelegonya
Gábor. Ötletláda
19:00 Esti beszélgetések
Erika, Séllei Györgyi
11:40 Kis kocka – informatikai
Kozma Ágival

2016. 3. 5. SZOMBAT

13:10
14:10

16:10
17:30
19:00
21:00
22:00
22:10

00:00
02:00
06:00
06:10

09:10
10:10
11:40

13:00
14:10
15:10
17:30
18:00

műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
Sportágak története
és szabályai
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Jóban-rockban.
Vendég műsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
Aktuális – napi hírmagazin
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Hangoskönyv – Karl May:
Winnetou - Old Shatterhand
Aktuális- Napi Hírmagazin
Mindentudás Egyeteme
– A 4 milliárd éves
nanotechnológia. Előadó:
Vonderviszt Ferenc fizikus

19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv - Karl May:
Winnetou - Old Death
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű - Osztozás,
kölcsönösség - Pál
Ferenc atya előadása

2016. 3. 9. SZerdA

00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Hangoskönyv – Rejtő
Jenő: Csontbrigád
06:00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: Horoszkóp,
kalendárium, Kék hírek,
2016. 3. 8. Kedd
sport és fontos, aktuális
Válogatás a hétvége
téma részletezés
műsoraiból
09:10 A Szent György
Hangoskönyv – Rejtő
Kórház működése –
Jenő: Csontbrigád
Fül-orr-gégészeti és
Félóránként friss hírek,
Nyaksebészeti osztály.
időjárás és közlekedési
Vendég: Dr. Rüll Miklós
információ
10:10 Műsorvezető: Németh
Ébredjen a Vörösmarty
Gábor. Ötletláda
Rádióval! Műsorvezető:
11:40 Kis kocka – informatikai
Schéda Zoltán
műsor. Vendég:
Benne: Horoszkóp,
Gombaszögi Attila
kalendárium, Kék hírek,
informatikus
sport és fontos, aktuális
13:10 Színházi beszélgetések
téma részletezés
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Programajánló, színes
Érdekességek, a nap témája
15:10 „Dél-Fejér megye
beszélgetés. Vendég:
felzárkóztatása” Vendég:
Tornyai Gábor plébános
Dr. Molnár Krisztián, a
Műsorvezető: Németh
Fejér Megyei Közgyűlés
Gábor. Ötletláda
elnöke, Dr. Sükösd
Kis kocka – informatikai
Tamás, Sárbogárd
műsor. Vendég:
polgármestere.
Gombaszögi Attila
16:10 Református hitélet.
informatikus
Vendég: Somogyi
Diákkedd
László lelkészi elnök
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Érdekességek, napi téma
18:10 Kézművesség. Vendég: a
Ingatlanpiac. Vendég:
Fejér Megyei Kézműves
Bedő Gyula
Egyesület tagjai
Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Helyi zenészek órája.
Vendég: Mamazonas zenekar
Kozma Ágival

21:00 Hangoskönyv - Karl May:
Winnetou - Old Death
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
– Infarktus és
koleszterin. Előadó:
Karády István orvos

2016. 3. 10. CSüTörTöK
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Hangoskönyv – Rejtő
Jenő: Csontbrigád
06:00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: Horoszkóp,
kalendárium, Kék hírek,
sport és fontos, aktuális
téma részletezés
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
Lorászkó Gábor állatorvos
10:10 Műsorvezető: Németh
Gábor. Ötletláda
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Fehérvár magazin –
lapszemle. Vendég:
László Takács
Krisztina szerkesztő
13:10 Munka a Polgármesteri
Hivatalban –
Közterület-felügyelet,
térfigyelőkamera-rendszer
Vendég: Dr. Bóka Viktor
jegyző, Nagypál Róbert
Közterületfelügyeletvezető
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Érdekességek, a nap témája
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreczeni Dávid
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor
szakemberekkel – Vendég:
Dr. Bráth Endre háziorvos.

19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv - Karl May:
Winnetou - Old Death
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme – A
média szerepe a gyerekek
fejlődésében. Előadó:
Kósa Éva pszichológus

2016. 3. 11. pénTeK
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Hangoskönyv – Örkény
István: Azt meséld el, Pista!
06:00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán. Benne:
Horoszkóp, kalendárium,
Kék hírek, sport és fontos,
aktuális téma részletezés
08:40 Bűnesetek, felhívások a
rendőrségtől. Vendég:
Kiss Z. Edward őrnagy
09:10 Munkaügyi témák. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető: Németh
Gábor. Ötletláda
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Érdekességek, a nap témája
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról - Vörösmarty
Mihály. Vendég: Dr. Bakonyi
István József Attila-díjas
irodalomtörténész és Kupi
László kápolnásnyéki
helytörténész, a
faluról szóló könyv
szerzője, Vörösmarty
életének kutatója.
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv - Karl May:
Winnetou és Old Death
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű - Az aratás élménye
- Ferenc atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

