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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

A HETILAP

Az eső miatt sem maradt el a forradalom
4-7. oldal

CSOK: sok az érdeklődő,
kevés a befektető 8-9. oldal

Kapaszkodj a versbe!
10. oldal

Révész Sándor örökre a piramis csúcsán 14-15. oldal

Vörösmarty Rádió
A város hangja

Nem pihentek a hosszú hétvégén
30. oldal
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Két fehérvári kitüntetett

Lakossági fórumok
Feketehegy-Szárazrét

Március 18-án, pénteken 17 órától a városrész közösségi házában (Farkasvermi
út 2.) az új menetrend tervezetéről Nagy
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője ad tájékoztatást.

Köfém Művelődési Ház

Március 21-én, hétfőn 17.30-tól a város közösségi közlekedéséről, az új menetrend
tervezetéről szóló tájékoztatót tartanak.

Kodály Zoltán iskola

Március 23-án, szerdán 17 órától a város
közösségi közlekedéséről, az új menetrend
tervezetéről tartanak lakossági fórumot.

Alsóváros és Őrhalmi szőlők

2016. március 17.

Lantay Attila Ybl-, Szikora János Érdemes Művész díjat vehetett át
Nemzeti ünnepünk alkalmából több helyszínen
került sor országos szakmai díjak átadására.
Két fehérvári kitüntetett is szerepel ezek
sorában: Lantay Attila városi főépítész Ybl Miklós-díjban részesült, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója pedig a Magyarország
Érdemes Művésze díjat vehette át.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Kiváló Művész, Érdemes
Művész és Babérkoszorú díjakat
valamint szakmai díjakat adott át

2016. március 11-én, pénteken a
Pesti Vigadóban. Az ünnepség keretében a magyar nemzeti kultúra,
művészi alkotómunka területén
végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként
a Magyarország Érdemes Művésze
díjat vehette át Szikora János Jászai
Mari-díjas rendező, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója
is.
Az idei Ybl-díjakat stílszerűen
az Ybl-bazárban, az Ybl Miklós

szobrára nyíló Várkert Bazár
rendezvényközpontjában adta át
pénteken Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lantay
Attila, Székesfehérvár főépítésze
magas színvonalú építész alkotói,
egyetemi oktatói és főépítészi
munkássága valamint az építészet
jobb társadalmi elfogadtatása
érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként részesült Ybl Miklós-díjban.
(Forrás: ÖKK)

Március 22-én, kedden 17 órakor lakossági fórumot tartanak az Aranykorona
Zrt. ebédlőjében (Börgöndi út 53.),
hogy az új menetrend tervezetéről és a
Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációjáról tájékoztassák a lakókat.

Palotaváros

Fotó: epitszforum.hu

Március 22-én, kedden 17.30-tól a Bory
Jenő (volt Tolnai utcai) Általános Iskolában várják a palotavárosiakat, hogy a
város autóbusz-közlekedési hálózatának
átalakításáról, az új menetrend tervezetéről tájékoztassák az érdeklődőket.

Jobbik

Lakossági fórumot tart Valódi Nemzeti Konzultáció címmel március 22-én 19 órától Vona
Gábor, a Jobbik elnöke Székesfehérváron, a
Hiemer-ház Báltermében (Oskola utca 2-4).

Lantay Attila (képünkön jobbra) Ybl-díjban részesült

„Nálad a szerva, nagyi!”
Szabó Miklós Bence
Nálad a szerva, nagyi! címmel immár negyedik
alkalommal rendezte meg családi tenisznapját
az Alba Bianca Teniszklub és a Zselicvölgy
Sportegyesület Székesfehérváron, a Videoton
Oktatási Központban.

Annak idején nagy feltűnést
keltett, amikor Tóth Judit Bianca,
a fehérvári tenisz „nagyasszonya”
úgy döntött, hogy a sportkedvelők
széles bázisával is megismerteti
a sportág alapjait. Az álomból
valóság lett, hiszen ezen a vasárnapon már negyedik alkalommal telt
meg a VOK kicsikkel, nagyokkal s
nagyikkal, hogy játékosan meg-

tanulják, miért is hódít ez a játék
világszerte.
„Hiszem, hogy a jövő generációját
nemcsak a tenisz eszközével lehet és
kell nevelni – nagyon fontos, hogy
alapérték legyen a sport! Örülök, hogy
a rendezvény üzenete eljutott az emberekhez. Baranyai Sándor kollégámmal,
aki Kaposvárról, a Zselicvölgyből
jött, hatodik éve dolgozunk együtt, és
hidakat nyitunk Budapest felé. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy ne csak a
gyerekeknek, hanem a többi generációnak is megmutassuk a játék szépségét.”
– fogalmazta meg hitvallását Tóth
Judit Bianca.
A siker nem lehet kétséges, hiszen
olyan nemzetközileg ismert magyar

Fotók: Simon Erika

Anya, apa és a gyermekek az elmaradhatatlan teniszütőkkel

Együtt a székesfehérvári tenisz felvirágoztatásáért

teniszlegendák mutatták be a
sportág szépségeit, mint Szávay
Ági, Gubacsi Zsófi, Kisgyörgy
Gergely, és természetesen velünk
volt ezen a napon Marosi Kata is,
aki elbűvölő lelkesedéssel és a rá
jellemző mosollyal nyugtázta a
teniszrajongók szeretetét: „Ez egy
mosolygós nap, mindenki jókedvű,
jól érzi magát. Együtt játszanak a
családok, ez a nap róluk szól. Amit itt
tőlünk megtanulhatnak a játék alapjain
túl, az a sport szeretete. Ez az, amit
mi, volt és jelenlegi játékosok hozzá
tudunk tenni ehhez a naphoz.”
Cser-Palkovics András, a sportváros sportos polgármestere számára
is fontos, hogy egy ilyen esemény

közelebb hozza az embereket a
sportághoz: „Ez egy csodálatos játék.
Jó látni ezt a sok gyermeket! Ez megadja a nap értelmét, hiszen megismerkedhetnek egy nagyon szép sportággal,
köszönhetően Biancának és edzőtársainak, akik évről-évre megszervezik
ezt a rendezvényt. Nagyon szeretem a
teniszt, remélem, minél több gyermek
kezdi el a játékot. Remélem, rövidesen
új pályák is épülnek, és akkor meg
tudjuk oldani az óvodai és iskolai
teniszoktatást is.”
A rendezvény bizonyította, hogy
a fehér sport tömegvonzó ereje
egyaránt megmozgat családokat,
közösségeket, nagyikat, szülőket,
unokákat.
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Évadnyitó Pákozdon

Nagy Zoltán Péter

Ünnepélyes megnyitóval kezdte meg hetedik
évadját a Pákozdi Katonai Emlékpark.

Vargha Tamás köszöntötte Gianfranco Simonettát és Kolláth Évát, az Isonzó Baráti Kör tagjait,
az I. világháborúra emlékező kiállítás létrehozóit

Fotók: Simon Erika

A Nemzeti Emlékhelyen hagyományos módon, kegyeleti futással
köszöntötték a magyar honvédelem
hőseit. Vargha Tamás országgyűlési
képviselő, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára ünnepi gondolataiban hangsúlyozta, fontos, hogy
tisztelettel, méltósággal és felelősséggel emlékezzünk katonáinkra:
„Valóban szimbolikus helyen vagyunk,
megszentelt földön állunk. Hittel,
bátorsággal, hűséggel, vérrel megszentelt földön, itt, ahol az első győzelmét
aratta a frissen megszületett honvédsereg 1848-ban. Emlékek, emlékművek
idézik meg a magyar hősök tetteit
48-tól az első és második világháború,
az 56-os forradalom hősein keresztül a
közelmúltig.”
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, a pákozdi Nemzeti
Emlékhely fontos szerepet játszik

Kokárda

Huszár János vezérőrnagy nyitotta meg a Közös légtér, közös felelősség című kiállítást

abban, hogy megismerhessük
a Magyar Honvédség történetét az 1848-49-es forradalom és
szabadságharctól napjainkig:
„Ehhez a megemlékezéshez keretet és
méltó környezetet biztosít a katonai
emlékpark. Van lehetőség arra, hogy
az ember gyermekével, unokájával

eljöjjön, körbenézzen, tanuljon, de
közben leüljön egy padra, egy kicsit
elmélkedjen, gondolkodjon úgy, hogy
közben ezt egy méltó környezetben
teheti, olyan helyen, amely azokra a
hősökre emlékeztet bennünket, akik a
különböző korszakokban, történelmi
sorsfordító időszakokban tettek hitet

A Pákozdi Katonai Emlékpark a gyermekeknek is tartogat érdekességeket

a haza mellett. Ezért indítottuk el a
Hazafiság Iskolája programot, és ezért
szeretnénk elérni azt, hogy minden
gyermek és diák – nemcsak Fehérvárról és környezetéből, hanem távolabbról is – eljusson a Nemzeti Emlékhelyre, mert itt egyszerre, egy helyen lehet
hőseinkre emlékezni.”
Kolláth Éva, az olaszországi Isonzó
Baráti Kör tagjaként munkatársaival együtt sokat tett azért, hogy az
I. világháború történetét méltó módon megismerhessék az emberek:
„A kiállítást, amellyel az I. világháború
történeteire emlékezünk, az Isonzói Baráti kör állította össze. A San Martino
del Carsói múzeum munkatársaként,
az olaszországi baráti kör tagjaként,
de legfőképpen magyarként mindent
megteszünk azért, hogy méltóképpen
emlékezzünk az I. világháború hőseire.
Ezért hoztuk el ezt a kiállítást is Pákozdra.”
Az ünnepségen emlékplakettet
vehettek át mindazok, akik tevékenységükkel hozzájárultak az emlékpark programjainak megszervezéséhez, és önkéntesként segítették
azok megvalósítását.

Nem is olyan rég a fideszes
polgári körök kitalálták,
hogy a márciusi forradalmi
ünnepek után magukon
hagyják a nemzeti kokárdát
a választásokig, ezzel jelképezve, hogy összetartoznak.
Kaptak hideget, forrót,
mondván, nincs joguk
kisajátítani a nemzet jelképét. Pedig csak egyszerűen
viselték, majd alaposan
rá is fáztak, mert a rossz
nyelvek szerint a szavazófülkék árnyékában több
lehetőség volt a manipulációra, hiszen ordított, amikor
szavazni mentek, hogy kire
adják voksukat. El is bukták
a választást, és valószínűleg
tanultak belőle.
Milyen hangos volt akkor
a másik oldal a kokárdahasználat játékszabályainak
huszonegyedik századi
változatával, ami szerint
„nemzeti kokárdát csak
március 15-én visel igaz
ember”. Tizennégy évvel
később kolléganőmtől
kapott székely kokárdát
tűztem ki március 10-én, a
székely szabadság napján,
aztán az ünnep napjáig,
március 15-ig mindkét
jelképet viseltem, nemzetit
és székelyt, hol ingen az
egyiket, zakón a másikat,
hol megfordítva. Március
15-én – ahogy tanultam a
nagy tanítóktól – csak a
nemzeti kokárdát tettem fel.
Másnap ismét kicseréltem
a viseletet székelyre. Egy
kedves asszony így szólt
hozzám: „De jó, hogy beállt
a kockás kokárdások közé!”.
Ezt nemcsak azért viseltem
nehezen, mert a kockáshoz
a tájékon sem volt köze a
kokárdámnak, hanem azért
is, mert a kék-arany-kék
már régóta a székelység jelképe. Ennek egy fotó kíséretében hangot is adtam egy
közösségi portálon, ahol
aztán megint jött hideg,
forró. Hogy egyszerűen
soha nem lehet jól csinálni!
A fideszesek elhordták a
kokárdát, most meg székelyesítik a jobboldalon…
Bezzeg a megmondók közül,
ha páran kockásítják, az
más, az kiállás.
Kedves megmondók!
Mindenkivel tudatom, nem
kockás, hanem székely
kokárdát viseltem. Van
egy népcsoport, amelyik
az utolsó pillanatokban is
harcolt a magyar szabadságért, és mellesleg magyar
az anyanyelve. Székelyek
ők, nem kockások! Remélem
van egy-két pedagógus, aki
egyszer megtanítja ezt a
népet, hogy megismerjék a
sajátjaikat!
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Az eső miatt sem maradt el a forradalom
Novák Rita, Molnár Diána, Bácskai Gergely,
László-Takács Krisztina

Fotó: Simon Erika

Nem kellett mást tenni, mint jól felerősíteni
a kokárdát, hogy a szél le ne szakítsa, az eső
le ne verje, és már indulhatott is a diákság,
hogy megmutassa: aki forradalmat akar,
az csinál is. Az emlékezés tartja életben a
közösséget, az újra és újra átélt közös múlt
erősíti összetartozásunkat, a fehérváriak
pedig idén is méltón adták hírül: van közünk
egymáshoz. Egy napra visszaforgattuk az idő
kerekét, hogy vágtázó huszárokat csodáljunk,
eltévedjünk a vásári forgatagban, és együtt
mondjuk a város diákságával: „A magyarok
istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!”

Már pénteken megkezdődtek a
megemlékezések

Az első koszorút péntek reggel helyezték el a Halesz parki emlékműnél

nyosan a Ciszterci Gimnázium
tartotta megemlékezését. Az
ünnepségsorozat a Kodolányi János
Főiskolánál ért véget, ahol a középiskolások és a főiskolai hallgatók
közös műsort adtak. A Vörösmarty
Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája pedig Bem

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár általános és
középiskolás fiataljai ünnepelték
péntek délelőtt a márciusi ifjakat.
A rendezvényeket a város különböző emlékhelyeinél tartották az
intézmények.
Az ünnepségek sorozata reggel a
Halesz parkban kezdődött. A 48-as
emlékműnél a Széchenyi iskola
kilencedikesei és tizedikesei adtak
műsort. A diákok a forradalmi
események fehérvári történéseit
elevenítették fel, végül koszorúzással zárták a megemlékezést.
Az Ady Endre utcában a tópartisok
tartottak megemlékezést. A diákok
az emléktáblánál Jubál Károly
életéről, a forradalomban és a szabadságharcban betöltött szerepéről
beszéltek.

Pilvax kávéház a Pelikán udvarban. A telekisek páholyból nézhették Petőfiéket.

József szobránál tartott bensőséges
megemlékezést.

Fotó: Simon Erika

Nem messze innen áll Rónai
Jácint emléktáblája is, ahol a
Vasvári iskola diáksága ünnepelt.
Műsorukban a változást sürgető
személyiség élete került a középpontba. Rónai Jácint életét a
Városszépítő- és Védő Egyesület
elnöke ismertette.
A Fekete Sas Szállónál hagyomá-

Huszárok kicsiben és nagyban
A március 15-ét megelőző héten
ünnepélyes kishuszár-avatást
tartottak a Felsővárosban. Így az
ünnep napján a huszárparkba

A ciszterci gimnázium diákjai a legendás Fekete Sas Szálló előtt ünnepeltek
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várták az érdeklődőket a Rác és
Huszár utca közötti füves területen.
Az idén is látványos bemutatóval
készültek. Az eső és a hideg ellenére sokan mentek el a bemutatóra.

Fotó: Kiss László

kilátogató gyerekek között már
szakavatott huszárok is voltak. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóján a Fehérvári Huszárok Egyesületének tagjai

Közélet

Fotó: Kiss László

Aki huszár, kardot ránt! Kis huszárok eskütétele a Felsővárosban.

A Fehérvári Huszárok Egyesülete 1997 óta tart bemutatókat, hogy a huszárság történelmi és
kulturális értékeit megőrizzék

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Huszár mellé menyecske – az ovisok pártát kötöttek

Felavatták a kis huszárokat
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A zord időjárás ellenére is
előadták a diákok az „Együtt verő
szíveink” című műsort, mely az
1848. március 15-i hangulatot
és szellemiséget közvetítette hat
fehérvári középiskola közreműködésével.
A műsorban szereplő tizennyolc
fehérvári diák a fiatalság erejét
mutatta meg a forradalmi események sodrában. Az utcaszínház
több kis színpaddal körülvéve
mutatta be a történéseket: Petőfi
bérelt lakását, a Pilvax kávéházat, Landerer nyomdáját, a
Nemzeti Múzeumot és a Helytartótanácsot a két mesélő kötötte
össze, néha megállítva és kommentálva az eseményeket. A Teleki Blanka Gimnázium, a Tóparti
Gimnázium, a Ciszterci Szent
István Gimnázium, a Vasvári
Pál Gimnázium, a Jáky József

Fotó: Bácskai Gergely

Petőfi ma

rázsolták a forradalmi helyszíneket, így a József-napi vásári portékások között a néző is átélhette
a megelevenített történelmet. A
reggel nyolc órakor egy lakásból
elinduló fiatalok történelemformáló tetteit megörökítő műsort
Matuz János, a Vörösmarty
Színház művészeti intendánsa
rendezte, a zenéjét Cserta Balázs
szerezte, a koreográfiát pedig
Szigethy Norbert, a Ciszterci
Szent István Gimnázium diákja
készítette.

„Nekünk is be kell lépnünk azon generációk sorába, amelyek a szabadság, a nemzeti függetlenség eszményének továbbélését már nem karddal, hanem tisztelgő emlékezettel, tudással, mindennapi munkával szolgálják.” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Székesfehérvár
polgármestere

Volt, aki élvezte az esőt

Fotó: Kiss László

Szakközépiskola és a Kodolányi
János Középiskola diákjaiból álló
csapat több színpados előadását nagy tapssal jutalmazták a
fehérváriak.
Az ünnepi műsorban nemcsak a
forradalom eseményeit idézték
fel a diákok, hanem megmutatták azt a folyamatot is, hogy az
elzárt falak mögött az osztrák
hatalom hogyan értékelte a
nap eseményeit. A programban
Petőfi, Vasvári, Jókai és Táncsics
egy napra Székesfehérvárra va-

Fotó: Bácskai Gergely
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Már a lovak is megszokták a belvárost – fegyelmezetten várták végig az ünnepséget

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

Az ázott színpad előtt tömegek nézték a diákok előadását

Szerelem az országalmánál, és eső, mint 48-ban

közéleti hetilap
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megtették mindazt, amit koruk követelt
tőlük. Nekünk nincs más teendőnk, mint
megfelelni annak, amit korunk elvár tőlünk.” – hangsúlyozta Molnár Krisztinán, aki Kossuth szavait idézte: – „A
haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk
kötelességgel, amely van, hanem az iránt
is, amely lehet, s lesz.”
Cser-Palkovics András ünnepi
beszédében hangsúlyozta: páratlanul szerencsések vagyunk, hiszen
egy valaha volt királyi székhelyen,
Fotó: Simon Erika

Hagyomány, hogy a megye és a város
együtt ünnepel, így volt ez az idén
is. Ünnepi beszédet mondott Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke és Cser-Palkovics András
polgármester. Molnár Krisztián
kiemelte, hogy a történelem nagy
pillanataiban a lelkiismeret parancsa
egybeesik a kor parancsával. „Március
ifjai és idősebbjei lelkiismeretük szavára
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Fotó: Simon Erika

Milyen lenne ma Petőfi? A képen a válasz.

évszázadokon át tisztelt és megbecsült koronázóvárosban élhetünk:
„Városunk polgárai katonaként is és
városukat, szabadságukat védő közemberként is vérüket, életüket adták a hazának. Harcuk talán legdicsőbb helyszíne,
Pákozd – amit városunk méltó módon
gondoz és mutat be az utókornak – joggal
élvezi Székesfehérvár gondoskodását.
Büszkén emelhetjük hát fel a fejünket, ha
nemzetünk nagy alakjairól, elévülhetet-

len tetteikről esik szó. Az is példa értékű,
követésre méltó, ahogyan 1848 forradalmáról a fiatalok segítségével évről évre
Fehérváron megemlékezünk.”
A fehérvári forradalmi események
fontos helyszíne volt a Fekete Sas
Szálló. Az épület előtti emlékműnél
koszorúztak a város és a megye,
különböző civilszervezetek, pártok,
egyházak és a rendvédelmi szervek
képviselői.

A Városház téren a gyerekek kipróbálhatták magukat a különböző kézműves mesterségekben is

Novák Rita
Az 1848-as forradalom 168. évfordulója alkalmából a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány
a felújított kápolnásnyéki kastély kertjében
felavatta Petőfi Sándor mellszobrát.

„Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”

Fotó: Simon Erika

Az alkotást Pető Hunor Munkácsy-díjas művész készítette. Az
ünnepségen részt vett Hoppál
Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára, aki köszöntőjében Petőfi és a márciusi ifjak
újító szándékáról beszélt. Hoppál
Péter szerint a közösség ereje a
megújulóképességben rejlik. Az

államtitkár a forradalom öröksége
kapcsán az értékmentés, a kultúra, a közös identitás fontosságát
emelte ki: „A közösségben megélt
értékőrzés, értékteremtés az egyetlen
lehetőség arra, hogy ne fújjon el
bennünket olyan idők vihara, melyek
48-ban itt tomboltak Közép-Európában, és amelyek napjainkban
is szaggatják a vitorlát. Nekünk,
magyaroknak igenis őriznünk kell
az európai értékeket, ki kell állnunk
akkor is, amikor mások szemlesütve
eloldalognak attól az asztaltól, ahol
arról beszélgetnek, mi lesz Európa
jövőjével.”

Fotó: Simon Erika

Petőfi-szobor Kápolnásnyéken

Virágözön borította az Ady Endre utcát

Kép: Megyeri Zoltán

Százhatvannyolc évvel ezelőtt Fehérváron

A kápolnásnyéki kastélykertben Klebelsberg Kunó után Petőfi is szobrot kapott

A pesti események hírére a székesfehérvári ellenzéki ifjúság a Fekete Sas Szállóban gyülekezett. A forradalom
másnapján a Városháza előtt felolvasták a tizenkét pontot, és elszavalták a Nemzeti Dalt. A város örömünnepet
ült. A belváros utcáin, a Városház téren és a városháza udvarán kokárdákkal feldíszített tömeg ünnepelte a
forradalom szellemiségét. A következő napokban a legtöbb helyen a földbirtokosok eltörölték a kötelező robotot,
és szinte napról napra formálódott egy modernebb és igazságosabb társadalmi berendezkedés. Az általános
lelkesedést a fehérváriak azzal fejezték ki, hogy március 26-án hálaadó istentiszteletet tartottak a vásártéren. Sor
került a város „díszkivilágítására” is, az ablakokba állított gyertyák lángja a forradalom örömtüzét jelképezte.
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CSOK: sok az érdeklődő, kevés a befektető

A pénzintézeteknek is lehetőség
Kép: Burján Zsigmond

Bár a bank
számára többletmunkával jár
a CSOK-igények
befogadása és
elbírálása, mégis új perspektívát nyithat a
pénzintézetek számára is – tudtuk
meg Debreczeni Csaba Pétertől,
a B3 Takarék régióvezetőjétől:
„Olyan ügyfelek jönnek hozzánk,
akik eddig nem voltak a látókörünkben. Ezért igyekszünk maximálisan
kiszolgálni és egy olyan termékpalettával megtalálni őket, amely segítheti
a lakáshoz jutásukat.” Tehát a CSOK
új ügyfelet hoz a banknak, és aki
vállalja, hogy CSOK-ponttá válik,
vagyis speciálisan erre a területre is kiképzi a munkatársait,
az állami támogatás mellett más
szolgáltatásokkal is új ügyfeleket
szerezhet. A CSOK-igénylés miatt
nem kötelező annál a banknál
számlát nyitni, ahol igényeltük a
támogatást.

Bankoknál érdeklődni?

Kép: Burján Zsigmond

„Azt tapasztaljuk, hogy egyre
nagyobb az igény
a CSOK iránt,
de sokan még
nem tudják,
milyen vonalon
induljanak el. A
legtöbb esetben kapcsolható hitel a
kedvezményhez: a három gyermekesek esetében a kedvező tízmilliós
hitel eleve adott, de akik kevesebb
gyermekkel vagy használt lakásban
gondolkodnak, azoknak is egyre több
lehetőségük van a kedvező hitelhez
jutáshoz. Mivel már az adásvételi
szerződésben is fel kell tüntetni,
hogy a lakás árának egy részét
CSOK-ból finanszírozza a vásárló,
ezért mindenki szeretne biztosra
menni. A bank egyrészt megvizsgálja, hogy a támogatás feltételeinek
megfelel-e az ügyfél, hiteligénylés
esetén pedig azt is körüljárják, hogy
az ügyfél megfelel-e az adott hitel
feltételeinek. A sor azonban itt még
nem ér véget, hiszen a CSOK feltételei szabályozzák a megvásárolandó
ingatlan tulajdonságait is. Ezekre a
vizsgálatokra megvannak a dokumentumaink, és nagyon hamar meg
tudjuk mondani az ügyfélnek, hogy
megfelel-e a feltételeknek.” – mondja Vörösmartiné Kiss Katalin, a

Van-e elég lakás?
Bár az építkezés bonyolultabbnak
tűnik, szakértőnk szerint jelenleg a legnagyobb probléma az
Fehérváron, hogy a három- vagy
többgyermekes családok igényelnék ugyan a tízmilliós támogatást,
a piacon azonban elfogytak a
nagyobb alapterületű új építésű
lakások. „Most azon dolgozunk, hogy
olyan kivitelezőket találjunk, akikkel
együttműködhetünk annak érdekében,
hogy minél több nagycsaládos találjon
magának megfelelő méretű, új építésű
lakást, ezzel felhasználva a tízmilliós
CSOK-ot, és mellé esetleg a tízmilliós
nagyon kedvező hitelt.” – tudtuk meg
a fiókvezetőtől.
Általában biztosra mennek az
igénylők, de Fehérváron is vannak
vállalkozó kedvű fiatalok, akik úgy
gondolják, hogy vállalják a három
gyermek megszületését a törvényi határidő keretein belül. „Jelen
pillanatban azokat a CSOK-igényeket
tudjuk kiszolgálni, akik már elkezdték
az építkezést, rendelkeznek három
gyermekkel és még tudják vállalni az
építkezés készültségi fokánál, hogy fel
fogják használni a tízmilliós összeget,
illetve az ötmillió forintos áfa-támogatást.”

Keresik a telkeket
„Az első jel, amin
érzékelni lehetett
az új CSOK
hatását, az volt,
hogy megnőtt
az építési telkek
iránti kereslet.
Az elmúlt hatnyolc évben nemhogy eladni nem
lehetett telket, de nem is érdeklődtek
iránta, most pedig szinte robbanásszerűen nőtt meg az érdeklődés.” –

Épülnek ugyan házak Fehérváron, de a nagy ingatlanépítési láz még várat magára

meséli Bedő Gyula, a Palotaváros
Ingatlanközvetítő és Hiteliroda
ügyvezetője. Természetesen
keresik az új építésű házakat,
lakásokat: Fehérváron legnagyobb
választék a 60-80 négyzetméter
alapterületű lakásokból van, de
lehet még kapni 160 négyzetméteres penthaus lakást is, utóbbit
azonban az ára miatt nem biztos,
hogy a háromgyermekes családok
fogják megvenni.
Megjelentek új beruházók is,
akik eddig nem építettek, viszont
már vásárolják az építési telkeket. Beruházási szempontból a
belváros közeli telkek a legkeresettebbek, ilyen területekhez
általában a telken lévő régi
épület lebontásával lehet jutni.
Emellett még mindig sláger a Felsőváros, a vezér utcák környéke
és az Öreghegy. A legtöbb építési
terület Maroshegyen van, Harmatosvölgyben, árban ezek a telkek
a legelérhetőbbek, körülbelül
tízezer forintér árulják az összközműves telkeket négyzetméterenként. Ez azt jelenti, hogy egy
nyolcszáz négyzetméteres telket
nyolcmillióért lehet megvenni.
Itt legalább száz eladó telek vár
gazdára. A Sóstó II. lakóparkban
negyven-ötven szabad telek van
még. Mivel a CSOK miatt nőtt
a kereslet, az árak az új építésű
ingatlanok áfacsökkentésével
nem csökkentek arányosan, sőt a
legtöbb esetben a vevő egyáltalán
nem érzi meg az áfacsökkentést,
mert a 22 százalékos különbség
a kivitelező zsebében marad. Az
áfacsökkentés tehát eddig inkább
a beruházási hajlandóságot nö-

velte. „Azt tudni kell, hogy a válság
éveiben nagyon nyomottak voltak az
ingatlanárak, és nyilván amit most
építenek, már nem ezen a nyomott
áron akarják értékesíteni. Több
projekt indul a városban, elsősorban
lakásokat építenek a beruházók, de
épülnek sorházak is.” – mondta el
lapunknak Bedő Gyula.

Miért nem lettek olcsóbbak az
új építésű ingatlanok az áfacsökkentéssel?
Mivel a CSOK
használatba
vételi engedélyhez kötött, a
beruházónak
előre meg kell
finanszíroznia
az építendő
ingatlant: megvenni az alapanyagokat 27%-os áfával, majd amikor
eladásra kerül, akkor 5%-os áfával adja el. „Itt már eleve van egy
áfakülönbözet, amit meg kell finanszírozni, majd megvárni, amíg a kedvezményezett CSOK-kérelmét elbírálják,
ami nem kevés idő. Eddig a pontig a
vállalkozónak türelmesen benn kell
tartani a pénzét a beruházásban.
Sajnos ez a türelem nem jellemző a
beruházókra, hiszen általában gyors
befektetéssel viszonylag rövid idő
alatt ki akarják venni a hasznot.” –
magyarázza Puska József, a Fejér
megyei Kereskedelmi és Iparkamara Építő Tagozatának elnöke.
Ahhoz, hogy ennyi ideig egyetlen
beruházásban álljon egy vállalkozó pénze, rengeteg tőke kell,
tehát az áfacsökkentés és a CSOK
inkább a már most is helyzetben
Kép: Tar Károly

Az új CSOK szabályai a rendelet megjelenése
után szinte napról napra változtak, és ezek a
változások egyre inkább kiszélesítették a jogosultak körét. Jelentős változás például, hogy
február közepétől már azok a nagycsaládosok
is igényelhetik a 10+10 milliós támogatást,
amelyek a már meglévő ingatlanuk mellé vásárolnának újat. Az érdeklődők köre egyre szélesebb, a pénzintézetek pedig igyekeznek minél
bővebb felvilágosítást adni az érdeklődőknek. A
beruházók már nem ilyen derűlátók, mert az új
családi otthonteremtési kedvezmény egyelőre
csak a nagy, tőkeerős befektetőknek kedvez.

B3 Takarékszövetkezet fiókvezetője.
A már beadott igények elbírálási
ideje változó, maximum harminc
nap a kérelem elbírálásának
ideje, de van olyan pénzintézet,
ahol egy-két hét alatt megkapjuk
a bírálatot. Ha nem építünk, hanem készen veszünk ingatlant, a
folyósításra az elbírálást követően alig kell várni néhány napot,
és az egy összegben történik. Aki
nem szeretne sokáig várni a bírálatra, annak érdemes takarékszövetkezeteket felkeresni, mert
a tapasztalat az, hogy itt kevesebbet kell várni. Az sem mindegy,
hogy egy bank milyen mértékben
kapcsolódott be a CSOK-igénylés
rendszerébe, ebben a legmagasabb „fokozat” az úgynevezett
CSOK-pont. Ezt a minősítést
a bankok illetve a takarékszövetkezetek egy egyezményes
logóval feltüntetik a bankfiókban. „Sokan már tervrajzzal jönnek
hozzánk, és több héten keresztül
kapcsolatban vagyunk telefonon,
e-mail-en, személyesen, és a kapott
információkból már el tudja dönteni
az ügyfél, hogy igényli-e a CSOK-ot
az építkezéshez.” – magyarázza a
fiókvezető.

Kép: Burján Zsigmond

László-Takács Krisztina
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lévő nagyvállalkozóknak kedvez.
A kevésbé tőkeerős befektetőknek
hitelt kell felvenniük, ami további
költségekkel jár. Emellett a szabad

piac törvényét se hagyjuk figyelmen kívül, vagyis azt, hogy amíg a
kereslet nagy, nem fognak lejjebb
menni az árak.

Még a gyakorlati kérdések
sincsenek tisztázva
Puska József úgy tapasztalja, hogy
rengeteg nyitott kérdés van még
mindig. Szerinte eléggé szűk a
kedvezményezettek köre, és az
sem biztos, hogy aki ma jogosult
a CSOK-ra, néhány hónap múlva
is az lesz. Mert mi van akkor, ha
például valaki előjegyeztet egy
új lakást, de mire az felépül, már
nem lesz állása?
A beruházók és a bankok is arra
számítanak, hogy az év második

Fotó: Kiss László

Jön a NOK!

Új LADA Granta

1 999 000 Ft-tól extrákkal!

A kormány szerdán benyújtotta az Országgyűlésnek a nemzeti otthonteremtési közösségekről
(NOK) szóló törvényjavaslatot, aminek általános
célja a lakásállomány bővítésének elősegítése,
az új lakóingatlanok vásárlásának ösztönzése. A
NOK-hoz csatlakozó tag kötelezettséget vállal
egy általa meghatározott összeg befizetésére
előre meghatározott rendszerességgel, a
NOK pedig a takarékoskodó által elhelyezett
összeg függvényében a hiányzó tagi befizetést
kamatmentesen megelőlegezi a sorsolással
kiválasztott tagnak.
A megtakarítás csak új lakás vásárlására
fordítható. A konstrukcióhoz állami támogatás is
jár, amelynek mértéke a tagot terhelő befizetési
kötelezettség harminc százaléka, de legfeljebb
havi huszonötezer forint.
Az indoklás szerint a NOK bevezetése lehetővé
teszi a jelenlegi előtakarékossági konstrukciónál a hitelnyújtáshoz kapcsolódó támogatás
kiváltását.

felére valamelyest kitisztulnak a
még kérdéses pontok, és talán
épülnek még CSOK-kompatibilis
lakások és házak, olyanok, amiket
például a tízmilliós támogatásra
jogosult nagycsaládosok vásárolnának.

Mit az a CSOK-pont?
Olyan pénzintézet, ahol az ügyintézők felkészültebben fogadják az ügyfeleket. Már akkor
tudnak tanácsot adni, amikor eltervezi az ügyfél,
hogy lakást vesz vagy házat épít.

Hol igényelhető a támogatás,
milyen költségekre számítsunk?
• A támogatást valamelyik CSOK-ügyintézéssel is foglalkozó banknál igényelheti. Ha
önmagában csak a CSOK-ot igényli, akkor
elbírálási díjat kér a bank. A támogatás
összegének 1,5%-a, maximum harmincezer
forint lehet a bírálat díja.
• A támogatás mellé lakáscélú hitelt is kérhet,
ekkor a fenti bírálati díj nem számítható
fel. Ebben az esetben csak akkor kapja meg
a támogatást, ha a bank hitelképesnek
minősítette.
• Az értékbecslés valamint az egyes építés,
bővítés esetén aktuális helyszíni szemle is
díjköteles.
• A támogatás igénylőjének Társadalombiztosítással kell rendelkeznie
• A támogatás igénylőjének nem lehet a NAV
felé fennálló köztartozása
• A KHR-ben negatív státusszal szereplő
ügyfél támogatásra jogosult, de hitelre nem

Városfejlesztési pályázat fiataloknak
Bácskai Gergely
A város diákjainak szóló városfejlesztési
pályázatot hirdetett Fehérvár önkormányzata,
amivel szeretnék megszólítani a székesfehérvári középiskolás fiatalokat, hogy egy projektterv
keretében fejtsék ki véleményüket és terveiket,
hogyan tennék még modernebbé városukat.

A diákoknak lehetőségük nyílik
arra, hogy bemutassák, 2022-ben
milyennek képzelik el Fehérvárt,
ehhez milyen városfejlesztési,
infrastrukturális beruházásokat, intézkedéseket tartanak fontosnak. A
pályázatnak tartalmaznia kell egy
olyan konkrét beruházási javaslatot
is, amelynek bekerülési költsége
körülbelül tízmillió forint.
„Számos tehetségkutató versenyt
szervezett már a város, melyek
mindegyikénél célunk, hogy ápoljuk és
felfedezzük a tehetségeket.” – mondta
Cser-Palkovics András polgármester. – „Azt tapasztaljuk, hogy van véleményük a városról. Ez a pályázat az
egyik eszköze lehet annak, hogy még
inkább sajátjuknak érezzék Fehérvárt,

ötleteikkel, javaslataikkal bele tudjanak
szólni a város életébe. Szeretnénk, ha
egy körülbelül tízmillió forintos konkrét fejlesztési feladatot is megfogalmaznának a pályázatban. Kíváncsian
várom a jelentkezőket és az ötleteket,
és remélem, hogy nagy kihívások elé
állítanak bennünket a diákok. Bízom
benne, hogy sok osztályközösséget,
baráti társaságot tudunk megszólítani.”
– mondta el lapunknak Cser-Palkovics András.
Mészáros Attila alpolgármester
kiemelte, hogy 9-14. évfolyamos
középiskolások jelentkezését
várják. 8-10 oldalon kell kifejteni
azokat a városfejlesztési ötleteket,
amiket szeretnének megvalósítani:
„Ennek egyik eleme kell, hogy legyen az
a konkrét fejlesztési ötlet, melyek közül
a legjobbat meg is valósítjuk. Április
11-ig kell benyújtani a pályázatokat
az osztályközösségeknek, majd a zsűri
kiválasztja a tíz legjobb pályázatot,
amelyek készítőit megkérjük, hogy egy
projektnapon mutassák be a terveiket a
városházán. Ezek közül a munkák közül
díjazza majd a legjobb hármat a zsűri.”

Fotó: Bácskai Gergely

• 5 év garancia
• Használtautó-beszámítás
• Kedvező részletfizetési ajánlatok
SIPOS

Márkakereskedés és Szerviz
2030, Érd 6-os főút 23 Km (30 percre Székesfehérvártól!)
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Arra hívják a fiatalokat, hogy gondolkodjanak Székesfehérvár jövőjéről
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Indul a hetedik Fehérvári Versünnep

László-Takács Krisztina

A Versünnepre két verssel jelentkezhetnek a diákok március 29-ig.
A válogatóra április 3-án, a döntőre
pedig április 16-án kerül sor. Az
eseménysorozatot elindító tájékoztatón Cser-Palkovics András
a kezdetekről is beszélt: „Emlékezzünk meg Varga Sándor újságíróról,
aki rengeteget tett annak érdekében,
hogy ez a tehetségkutató elinduljon.
A Médiacentrumon keresztül nagyon
sok támogatást adott, de sajnos már
nem lehet közöttünk. Biztos vagyok
benne, hogy ő is azt mondaná, hogy
a Versünnep szép hagyománnyá vált

A VII. Fehérvári Versünnep szervezője
a Fehérvár Médiacentrum. A részvétel
részletes feltételeit, a jelentkezéshez szükséges űrlapokat valamint a
versennyel kapcsolatos legfontosabb
információkat a www.versunnep.hu
honlapon lehet megtalálni

Fotó: Simon Erika

A Versünnepet lehet és érdemes megrendezni
– ezt az egybehangzó véleményt fogalmazták
meg az immár hetedik alkalommal együttműködő intézmények. A város, az egyházmegye,
a színház és a Fehérvár Médiacentrum újra
meghirdette Fehérvár legnívósabb tehetségkutató versenyét.

Olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezését várják, akik valamelyik székesfehérvári középfokú
oktatási intézmény vagy a Székesfehérvári Egyházmegye középfokú oktatási intézményében
tanulnak, de jelentkezhetnek azok is, akik máshol járnak középiskolába, de székesfehérvári
állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Székesfehérváron, amit folytatni
kötelességünk.”
A cél eredetileg az volt, hogy az
irodalom területén is megmoz-

gassák a fiatalokat, és adják meg
a lehetőséget számukra a megszólalásra, hiszen egy költemény
kiválasztásával, elszavalásával

véleményüket, érzelmeiket fejezhetik ki. Az évről évre jelentkező
diákok azonban olyan színvonalat
képviseltek, amit vétek lett volna
csupán a Versünnep során kiaknázni. Így történt, hogy a fiatalok
versmondására, szereplésére a
város is számít a rendezvényein.
A Versünnepet már a kezdetektől egyházmegyei támogatással
rendezik meg. Spányi Antal
megyés püspök szerint a jelentkező fiatalok és rajtuk keresztül
az ő családtagjaik, osztálytársaik,
barátaik közelebb kerülnek az
örök értékekhez, az erkölcsi tanításokhoz, a felemelő, tiszta, igaz
érzelmekhez.
Matuz János a Vörösmarty
Színház mentorprogramjáról is
beszélt: „Nagy büszkeség, hogy
beszálltak a társulat tagjai, hiszen
nagy és hosszan tartó barátságok is
születtek.”

A Versünnep zsűrijének elnöke ezúttal
is Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész lesz. A zsűri
tagjai: Závodszky Noémi színművész, a
Vörösmarty Színház tagja, Vakler Lajos
újságíró, Bobory Zoltán költő valamint
a Székesfehérvári Egyházmegye delegáltja, Tornyai Gábor atya.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek, szabadterületek

Középiskolás vagy, és szereted az irodalmat?
Szívesen kipróbálnád magad a színpadon?

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.

Ne tétovázz, itt a helyed!

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

www.versunnep.hu

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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Posztumusz Penna Regia díjat kapott Varga Sándor

Szabó Miklós Bence

A Fehérvár Médiacentrum egykori hírigazgatója az egri főiskola
rajz-földrajz és kommunikáció
szakán és a Honvédelmi Minisztérium népművelő kurzusán végzett.
Szolnokon kezdte újságírói pályafutását, majd 1995-től a Magyar Rádió
Krónika című műsorában dolgozott szerkesztő-műsorvezetőként.
2009-ben került Székesfehérvárra,
ahol az ország első médiacentrumánál hírigazgatóként dolgozott,
ezt követően visszakerült a Magyar
Rádióhoz, ahol folytatta a Krónika
című hírműsor szerkesztését és
vezetését.
Mint az átadón elhangzott, Székesfehérváron végzett újságírói
tevékenysége túlmutatott a hírek
korrekt megfogalmazásán és átadá-

Fotó: Kiss László

Székesfehérvár Közgyűlése idén Varga
Sándornak adományozta a Penna Regia díjat.
Nemrég elhunyt kollégánk, Varga Sándor
újságírói tevékenysége mellett ötletgazdaként
elindította a fiatalok kulturális megjelenésének lehetőségét: 2010-ben megszervezte
az első Fehérvári Versünnepet. Az elismerést
a város polgármestere adta át Varga Sándor
családjának a Vörösmarty Színház kávézójában
rendezett ünnepségen, amelyen valamennyi
fehérvári szerkesztőség munkatársai részt
vettek.

Varga Sándor családja vette át a Fehérvár Médiacentrum egykori hírigazgatójának ítélt Penna Regia díjat

sán, hiszen ötletgazdaként megteremtette a városban a fiatalok
kulturális megjelenésének lehe-

tőségét, és 2010-ben előkészítette
és megszervezte az első Fehérvári
Versünnepet. 2011-ben a fehérvári

versmondó fiatalok számára megszervezte és lebonyolította az első
Székelyföldi Verstábort.

Szakonyi Károly, az irodalom lelkiismerete
Vakler Lajos

„Egy ilyen beszélgetés alkalmat ad
arra, hogy jobban megismerkedjünk
az íróval. Szeretnénk végigmenni
azon a rendkívül gazdag alkotói
pályán, amely egy különleges
életmű, műfajokban és műnemekben
egyaránt. A teljesség igénye nélkül
említhetnénk a színpadi sikereit,
említhetnénk az Adáshibát, amit
a legnépszerűbb magyar darabok
között tartanak számon, de a hangjátékait, regényeit is. Ma a nagyszerű
novellistára fókuszálunk, hiszen
Szakonyi Károly a műfaj megújítói
közé tartozik, aki a hagyományokat is őrizve alkotott maradandót,
korszakos sikereket. Nagy szeretettel
olvastam válogatott novellás kötetét,
amelyben a legkülönbözőbb témákban, a lírai eszköztár valamennyi
lehetőségét felhasználva, az álom és
a valóság határán játszódó történetekkel varázsolja el az olvasót.” –
vezette fel a beszélgetést Bakonyi
István.
Szakonyi Károly a mai magyar
irodalom klasszikussá nemesedett alakja. Természetességével,
rendhagyó, eredeti megközelítésével valamennyi korosztály

Fotó: Simon Erika

Szakonyi Károly Kossuth-díjas író volt a
Királykút Emlékház portrébeszélgetés-sorozatának vendége. A hangulatos diskurzusban
Bakonyi István kérdezőként az alkotói
folyamat legfontosabb pillanatait idézte
meg vendégével.

Töretlen hittel az irodalom szolgálatában

számára példa. Példa arra, miként
lehet sajátos írói eszközökkel
a köznapi valóság mindennapi
történéseit megfogalmazni.
„Előre nem szoktam gondolkodni
a kérdésekről, nem tervelem ki a
válaszokat, hiszen ez mindig az adott
társaságtól, közösségtől és természetesen a kérdezőtől függ. Egyébként
az a tapasztalatom, hogy mindig van
olyan érdekes kérdés, ami kikerekíti
a témát, amiről érdemes beszélni egy
ilyen estén. Itt most biztosan egy
olyan beszélgetés kezdődik, amely
az írói pályám kulcsmomentumait
érinti, az írások mikéntjét. Ezek
aztán általában kiterjednek, szóba
kerülnek az írás lélektani mozzanatai, de leggyakrabban a spontaneitások teszik érdekessé ezeket az
estéket. Az író és az olvasó feltételezi
egymást, de a kapcsolat addig nem
él, amíg az olvasó nem olvassa az
írást. Az olvasóban azok a gondolatok továbbgyűrűznek, a figurák
feltámadnak, és ő is látja a tájat, átéli
a történetet, ugyanúgy, mint az író.
Tehát a könyvet mindig ketten írják:
az író és az olvasó.” – osztotta meg
gondolatait közönségével Szakonyi Károly.
A székesfehérvári irodalomkedvelők megerősítést kaphattak:
Szakonyi a magyar szépírók lelkiismerete. Nyolcvanöt esztendősen
sem tágít, ugyanolyan megingathatatlan, hittel élő és író ember,
mint egykoron. Adáshibáról szó
sem lehet...
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Jó úton járnak

Vakler Lajos

Miként vélekedik a tavalyi költségvetés
adta lehetőségek kihasználásáról?
A tavaly évben is nagyon stabil költségvetéssel bírt a város, a korábbi éveket
meghaladó fejlesztéseket finanszírozott, és még tartalékot is tudott képezni, ami a következő évek fejlesztéseit is
biztosítja. Nem lehet elégszer elmondani, hogy ebben a stabil költségvetési
helyzetben nagyon nagy része van
annak, hogy a 2010-es választások
után az új kormány átvállalta az önkormányzatok kölcsöneinek nagy részét.
Székesfehérvártól 18,5 milliárd forint
bruttó terhet vállalt át. Csak az idén
3,7 milliárdos adósságterhet jelentene
ez a városnak, amit így most fejlesztésekre költhetünk.
Az ön körzetében a Csónakázó-tótól a
Liget soron át számtalan felújítás indult, s
emellett ott vannak a kiemelt zöldterületek
és az oktatási intézmények is. Miként tud
megújulni a városrész?
A Csónakázó-tó kotrásának már folyamatban kellene lennie, az időjárás
az, ami hátráltatja a munkát. Amint rá
tudnak menni a tó medrére, elkezdődik a kotrás, és az idei évben a partfal
rekonstrukciója meg fog történni. A tó

Fotó: Simon Erika

Kovács Béla Sándor, a 2. számú választókerület
képviselője körzetében a belváros mellett az Ybl-lakótelep, a Szedreskert és a Liget sor kiemelt intézményei és úthálózata várja az idei év beruházásait.

A Kovács Béla Sándorral készített teljes interjút
megtekinthetik a Fehérvár Televízióban március
21-én 18 óra 5 perctől

rehabilitációján a tágabb környezetét
is értjük, hiszen a tóparton körben sétány készül. A sziget területe megnő, s
a számomra nagyon kedves Deák-kút
a mi körzetünkben talál magának új
helyet. A körzetet érintő legjelentősebb útfelújítás – ami városi szinten
is kiemelt beruházásnak számít – a
Liget sor évek óta szükségessé vált
felújítása, az idén elkezdődik. Azon
túl, hogy megtörténik az alap felbontása és újraburkolása, új parkolók is
csatlakoznak ehhez a beruházáshoz.

A Koronás Parktól északra épül egy
új parkoló, illetve a Liget sor északi
végében egy új parkoló épül. A Liget
sor északi részén, a Bregyó köznél
körforgalom épül, és itt lesz egy
buszvégállomás, ahonnan a buszok
elindulhatnak. A Liget sor felújítása
kapcsán még fontos, hogy a Vörösmarty Általános Iskola előtti tér, amit
jelenleg parkolásra használnak, megújul, és itt is közösségi teret kívánunk
kialakítani. Ezzel egyrészt megszűnik
a balesetveszély, másrészt a megújult
Csónakázó-tó is megkívánja a rendezést. Az autósoknak a Liget sor teljes
hosszában az útfelújítás után nyílik
lehetőség parkolásra.
Vannak-e tervek a Zichy liget megóvására?
A Zichy liget nagy értékünk, ezért
karbantartása, a fák és a növények
ápolása kiemelt feladata a Városgondnokságnak. A tervekben már szerepel,
hogy összenyitjuk a Fő utcával, így a
belváros is teljes egész lehetne.
Az ön körzetében számtalan iskola és óvoda van. Folytatódnak-e a felújítások?
Megújul az Ybl óvoda udvari játszótere.
Ez négymillió-négyszázezer forintba
kerül. Ezen kívül épületfelújítások
lesznek, a Liget sori óvoda fűtésének
korszerűsítése is szerepel a tervben,
ami tizenötmillió forintos beruházás.
Az Arany János Iskola felújítása is
megkezdődik az idén tízmillió forintos
beruházással. Emellett a Rákóczi iskola
tetőfelújítására is sor kerül. Ez mintegy
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ötvenmillió forintba kerül. Megújul
a Tulipános Óvoda energiaellátása a
fűtés korszerűsítésével együtt, illetve
akadálymentesítjük az épületet, és
megújul az udvar is. Ez a beruházás
205 millió forintba kerül.
Miként kívánják megoldani a belvárosi
parkolási problémákat?
Elkészültek a Koch László utcai parkolóház tanulmánytervei. Bár a közvetlen
környéken lakóknak ellenérzéseik
vannak, de szeretném őket megnyugtatni, ez a parkolóház az ő érdeküket is
szolgálja, és az ő mindennapi életüket
nem befolyásolja negatívan. Az, hogy
a belváros közelében szükség van egy
ilyen parkolóházra, az világos, ennek
a legcélszerűbb helye pedig a szakemberek szerint a Koch László utca.
Nemrégiben egy lakó megszámolta,
hogy a Koch László utcában jelenleg
mintegy százötven autó parkol napról
napra. Ezt a gondot enyhíthetné az
ötezer négyzetméteres, száznyolcvan
férőhelyes parkolóház. Emellett az ott
lakók számára biztosíthatnánk az Okmányiroda előtti parkolási lehetőséget
kizárólagos joggal. Az éves költségvetés már tartalmaz hatszázmillió forintot erre a célra. A tervek elkészítésére
megindult a közbeszerzési eljárás és az
engedélyeztetési folyamat is. Ezt a március 18-i közgyűlésen fogjuk értékelni.
Ezt követően az eljárás nyertesével
szerződést lehet kötni, ez még ebben
az évben megtörténik.

Az autók elmennek, a falusi udvar megjön
Nagy Zoltán Péter

Mi volt az előző évben, ami nem valósult meg és mi
az, amit sikerült teljesíteni?
Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek nem
tetszik a mostani válaszom, de 2015 az az esztendő volt, amikor végre nagyon sok minden
megvalósult Feketehegyen, Szárazréten és
Szedreskerten. Lehet azt mondani, hogy hiányzott néhány apróság, néhány utca javítása, de a
lakók sem és én sem vagyok elégedetlen. Tavaly
fejeződött be a szociális városrehabilitáció Feketehegy-Szárazréten, ami jelentős beruházása
volt a térségnek, és sokan még most is rácsodálkoznak a fejlesztés elemeire. Szedreskerten
tavaly adtuk át azt a szállodát, aminek létét
többen vitatták, de mára jól látszik, hogy a Csónakázó-tó rehabilitációjának szerves része, és
ráadásul egy kosárlabdacsarnokot is kapott a
terület. A tó környékének felújítása szépen ível
felfelé: Koronás Park, szálloda, sportcsarnok és
legutóbb a tómeder tisztításának kezdete. De
az előző évben készült el a Liget sor megújításának terve is. Természetesen vannak feladatok, amiket a következő időszakban szeretnénk
megvalósítani.
Azért azt valljuk meg, hogy a térség korábban is
kért segítséget, ami miatt a „lobbitevékenységet”
már korábban el kellett kezdeni.
2009-ben bekövetkezett egy fordulat, aminek
vezéregyénisége volt a jelenlegi polgármester.
Cser-Palkovics Andrással közösen dolgoztunk
azon, hogy tovább ne folyhasson ki a pénz a
város kasszájából, amit ráadásul hitelekből

Fotó: Simon Erika

Az idei esztendő költségvetéséről és az előző év eredményeiről
Feketehegy, Szárazrét és Szedreskert egy részének önkormányzati képviselőjét, Szigli Istvánt kérdeztük.

A Szigli Istvánnal készített tévéinterjút március
21-én 18.30-kor tűzi műsorára a Fehérvár
televízió

fedeztek. Már a 2009-es költségvetést is a
szigor jellemezte, ami garanciája lehetett a
2010-es békés, de markáns átmenetnek. Ezt
követte a Magyar Kormány adósságátvállalása,
ami végleg megszabadította a város egészét az
adóssághalmaztól.
Jól értem, hogy a korábbi hitelek nem segítették a
város működését, fejlődését?
Voltak sikerei a 2010 előtti időszaknak is,
például a színház felújítása, de sok mindent
elnyelt a működtetés! Azt pedig már nagyon
sokan elfelejtették, hogy a stadionrekonstrukció bőven 2010 előtt kezdődött el! Ma
azok integetnek a stadion megújítása ellen,

akik annak idején azt elindították, csak nem
fejezték be. És itt ki kell mondanom, hogy
azt a Gyurcsány-kormány kezdeményezte –
amivel én egyet is értettem – és ma az ő körei
tiltakoznak a legjobban. De visszatérve az
eredeti kérdésre: igen, kiszámíthatóbb lett a
költségvetés az adósság megszűnésével. A hitel
felhasználásáról bárkivel szívesen vitatkozom,
de ma inkább az a fontos, hogy a fehérvári ipar
többet, hatékonyabban termel, és így bátran
lehet rá építeni. Amikor a 2010-es fejlesztéseket elkezdtük, tudtuk, hogy azok ciklusokon
ívelnek át, és ma látjuk annak gyümölcseit. Ezt
hívják kiszámíthatóságnak. Ilyen szigorú költségvetéssel indulunk neki a 2016-os évnek is.
Annak az évnek, ami egyébként rekordot hozott,
hiszen 49 milliárd a tervezett költségvetés.
Hamis ez a szám, hiszen 14 milliárd forint
az elkerülőút és 34 milliárd a vasútállomás
felújítása, és ezen felül gazdálkodik a város a
negyven-egynéhány milliárd forinttal! Nyilván a
város érdekeit is szolgálja a vasút is, az elkerülő
is...
Az az elkerülő, ami éppen az ön képviselői körzetét
érinti a leginkább. Mikor lélegzik fel az Új-Csóri úti
körforgalom?
A közgyűlési késéseimet tizenegy éven keresztül mindig az elkerülőút hiányával magyaráztam. A 2013-as kihelyezett kormányülés döntött
végleg erről az útról. Ez az elkerülő nemcsak a
város egészét szolgálja, de fontos közlekedési
gyűjtőhelye lesz a Közép-Dunántúl régiónak is.
Reményeink szerint 2016 júliusában elkészül
az új elkerülőút! A legnagyobb forgalmi dugók
kialakulását a körforgalomban az iskolakezdési
időszakra tettük. Bízom benne, hogy 2016 szeptemberében ilyen gondunk már nem lesz!
Ezzel el is érkeztünk az idei évhez. Milyen változá-

sok várhatók a tervek szerint?
A Szedreskert déli részén, a Varga-csatorna
felett épül egy híd, ami kétirányú autóközlekedést és gyalogosforgalmat biztosít majd. Ez
ugyan az én képviselői területemen van, de
elsősorban a palotavárosiak közlekedési gondjait enyhíti majd. Idetartozik a Varga-csatorna
medrének teljes felújítása is. A Liget sorról már
beszéltem, aminek a megépítését Cser-Palkovics András polgármester is meghirdette.
750 millió forintos beruházás a Csónakázó-tó
mederkotrása, rehabilitációja. Fontosnak
tartom Feketehegy-Szárazrét közösségi udvarának végső kialakítását. Tavaly egy szabadtéri
színpadot és nézőteret alakítottunk ki, annak
folytatása lesz a terület lefedése, ami talán
tavasszal elkészül. A cél az, hogy a térség és a
város kulturális eseményeinek jelentős része
kerüljön erre a közösségi helyre. Ez alatt a
fedett szín alatt őstermelői vásárok, kiállítások
szervezhetők a kulturális rendezvények mellett.
A beszélgetés elején említette, hogy lehetnek olyan
utcák, amikre ráfér a javítás. Ebben az évben
lesznek felújítások?
Lesznek utcák, amiknek a minőségét mart aszfalttal javítanánk. Első helyen utalnék a Körösi
út befejezésére. De itt említem meg a Csóri úti
parkerdő kialakítását is. A nyolcvan hektáros
terület tervei készen állnak, és az a szándékunk, hogy olyan falusi udvart létesítsünk,
ahol a városi gyerekek megnézhetik, milyen a
kacsa, mit csinál a tyúk, hogyan eszik a disznó,
miként futkároznak a kecskék. Idén sem feledkezünk meg hagyományos rendezvényeinkről:
lesz Feketehegy-szárazréti Majális, júniusban
Borsófesztivál, szeptember elején Szedreskerti
Mulatságok, szeptember végén pedig a Szent
Mihály-napi Sokadalom.

közéleti hetilap
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A Hétvezértől az Aszalvölgyig

Vakler Lajos

A mindenkori költségvetés az alapja a hatékony képviselői munkának. Az elmúlt évben
számtalan olyan beruházás valósulhatott
meg, ami javítja a körzetében élők közérzetét.
Ennek tükrében milyen esztendőt zártak
tavaly, illetve mire készülnek 2016-ban?
Nagyon fontos, hogy Székesfehérvár
költségvetése stabil. A város üzemeltetése biztonságos. Az én körzetemben
tavaly nagyobb beruházások valósultak
meg. A Kisteleki úti bölcsőde előtt
a Saára Gyula-program keretében
nemcsak parkolókat építettünk, hanem
térköves járdát is kapott az intézmény.
Az Almássy-telepen komoly problémát
jelentett a parkolás. Tavaly sikerült tíz
új parkolóhelyet építeni. Az Ybl-program pedig lehetőséget biztosított arra
is, hogy a Hétvezér Általános Iskola
tetőszigetelését felújítsuk, közel háromezer négyzetméteren. A Nefelejcs utcai
óvodában sikerült kicserélni valamennyi
nyílászárót, ami szintén aktuális volt.
Ezek a beruházások mintegy hetvenmillió forintba kerültek. A Gyöngyvirág
Óvodában szintén szükségessé vált a
tető szigetelése, az idén el is kezdődhet
a felújítás, a Kisteleki bölcsőde régi
szárnyával együtt. Néhány éve egy uniós

Fotó: Simon Erika

Deák Lajosné, a 11-es választókerület képviselője a
második ciklusában is arra törekszik, hogy megszolgálja a választók bizalmát. A városrész fejlesztései, a
heterogén körzet mindennapjai jó kezekbe kerültek.

A Deák Lajosnéval készült beszélgetést március
24-én 18.30-kor láthatják a Fehérvár Tv-ben

pályázatnak köszönhetően az intézmény
ugyan megújult, de a régi részen csak
most kerül sor a külső-belső vakolat és a
nyílászárók cseréjére.
Székesfehérvárra is jellemző, hogy egy-egy
kiemelt beruházás nemcsak az ott élőknek,
de a város valamennyi polgárának megdobogtatja a szívét. Lesz ilyen önöknél is?
Ha egy kicsit kitekintünk a városba, azt
látjuk, hogy valamennyi városrész fejlődik, a beruházások üteme felgyorsult.
A Széna tér a szívem csücske, így aztán
nagyon örülök, hogy idén teljesülhet
egy régi vágyunk, és felépülhet egy új

sportcsarnok az iskola belső udvarában.
Régóta tudjuk, hogy a meglévő tornateremnek nagyon kicsi a kapacitása.
Most nyílt lehetőség arra, hogy közel
hétszázmilliós beruházással egy modern,
minden igényt kielégítő sportcsarnok
épülhessen. A tanév végén elkezdődhet
a kivitelezés, és jövő szeptemberben birtokba vehetik a csarnokot a gyerekek. Az
iskolai programok mellett szeretnénk, ha
bekapcsolódnának a nyitott tornatermek
akcióba, és emellett bázist biztosíthatnának a kézilabda utánpótlásnak is. A
beruházáshoz a város adja az önrészt,
és a kézilabda szövetség is támogatja az
építkezést.
A Berényi út állapota kulcskérdés, egyetlen
felújítási ütemből sem maradhat ki. Idén
folytatódik a munka?
Rövidesen elindul a felújítás. A legnagyobb gondot a csapadékvíz elvezetése
okozza. A második ütemben a föld alatti
közművek cseréjére kerül sor, a csatorna
mellett felújítják az ivóvízvezetékeket
is. Új lesz az útburkolat – és az összes
zebra – a Vértanú utcától a Mikszáth
Kálmán utcáig, ahol egy új körforgalom
is segíti majd a közlekedést. A beruházás
ötszázmillió forintba kerül.
Az egykori Vadásztölténygyári Vasas sporttelepe évek óta az enyészeté, most viszont
megvalósulhat egy mindenkinek megfelelő,
előremutató elképzelés.
Az öreghegyiek régi vágya valósulhat
meg az Aszalvölgyi Sportcentrum
megépítésével. A Túrózsáki sporttele-
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pen futópálya, kondi- és fitneszpark
jön létre, és a mozgáskorlátozottaknak
is biztosítunk sportolási lehetőséget.
Ezzel együtt megújul a közvilágítás is. Ez
tulajdonképpen a Lehel úti kondipark
folytatása lesz. A Halesz park a példa
számunkra.
A határon túli magyarságot segítő tanácsnokként milyen feladatok várnak önre?
Ez a feladat nagyon nagy alázatot kíván
az embertől. A határon túli magyarság
nagyon örül annak, hogy nemcsak
gondolunk rájuk, hanem teszünk is
értük. Nemrégiben Párkányban voltunk,
a Szent Imre óvodában, amely a Felvidék
első magyar egyházi óvodája. Fennállásuk huszadik évfordulóját ünnepelték, anyagi támogatást és különböző
játékokat vittünk a gyermekeknek. Idén
a magyar kultúra napján Kassán jártunk
a Vox Mirabilis kórussal, s megható volt
honfitársaink szeretete. A folytatásban
azt szeretnénk elérni, hogy a kulturális
szerepvállalásunk mellett gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatok is kialakulhassanak. Fontos, hogy ne csak az
erdélyi és felvidéki, hanem a kárpátaljai
magyarokra is figyeljünk. Idén a Megyei
Jogú Városok Szövetségével karöltve két
kárpátaljai magyar települést tudunk
mentorálni, Csetfalvát és Nagyborzsovát.
Megkaptuk azt a meghívót is, amelyben Nagyvárad kulturális fesztiváljára
invitálnak bennünket. Április 17. és 24.
között Szent István városa lesz a díszvendége Szent László városának.

Felsőváros jussa
Vakler Lajos

Miként vélekedik a város idei költségvetéséről?
A 2016-os év egy rendkívül
stabil költségvetéssel indul.
Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy térségi ellátásra,
jóléti kiadásokra 20,2 milliárdot
tervez a város, míg közösség- és
intézményfejlesztésre mintegy 24 milliárd juthat. A város
költségvetésének súlypontjait
olyan kardinális kérdésekre
helyeztük, ami segíti az itt
dolgozók életét, szórakozását,
művelődését. Ne felejtsük el
azt sem, hogy magánszemélyek
Székesfehérváron továbbra sem
fizetnek helyi adót – a megyei
jogú városok körében ez szokatlan.
A kertvárosi övezetekben visszatérő
probléma a csatornázás és az utak
állapota. A Felsővárosban milyen
fejlesztések várhatók az idén?
Az első és legfontosabb fejlesztésre a Felsővárosban, az Attila
utcában kerül sor, ennek ös�szege hatvanmillió forint. Ebből
a Berényi út és a Koppány utca
közötti szakasz kerül felújításra.
A beruházás magában foglalja

Fotó: Simon Erika

Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati
képviselője bizonyos abban, hogy a városrész
polgárai igazi közösséget alkotva folytatják a
településrész fejlődését szolgáló munkájukat.

A Földi Zoltánnal készült beszélgetést március 24-én hat óra után öt perccel láthatják a
Fehérvár Tv-ben

a vízelvezető-rendszer teljes
rekonstrukcióját illetve egyharmadnyi szakasz megépítését.
Ezen kívül pedig egy öt és fél
méteres úttest épül víznyelőkkel
és szegélyezéssel. 2015-ben már
megépült a Mester utcai, Kund
utcai, Ond utcai, Cento utcai és
Rozgonyi Piroska utcai útszerkezet. Ez közel nyolcvanmillió
forintos beruházás volt. Idén
folytatjuk az Attila utcával. A
csapadékvíz-elvezetés is nagyon
fontos kérdés: 203 millió forint-

ból egy gyűjtőgerinc épül a Zámolyi úti trafóháztól a Kertalja
és a Koppány utca kereszteződéséig. Ez a főgerinc a Záportározóból és a vezér utcákból lefolyó
vizet fogja elvezetni.
Önt kettős minőségében is megszólítják a felsővárosi polgárok, hiszen
képviselőként és iskolaigazgatóként
is nap mint nap a figyelem középpontjában dolgozik. Vannak-e olyan
kérdések, amelyeket azonnal orvosolnia kell?
Természetesen vannak. Az
iskolába való eljutás például egy
alapvető kérdés. A közlekedési
morál hiányosságaira gyakorta
hívják fel a figyelmemet. De a
szülők észlelik a fizikai problémákat is. Tudják, hol van szükség felfestett gyalogátkelőhelyekre, hol kellene sebességkorlátozó
táblákat elhelyeznünk. Bölcs
gondolataik vannak, ezekből
kiderül, hogy figyelnek a környezetükre. A másik terület, amivel
képviselőként és igazgatóként
is megkeresnek az itt élők, az
természetesen az iskolához
kötődik. Az oktatás és a kultúra ügyét itt mindenki a szívén
viseli. Elindult egy folyamat,
aminek még csak az első lépésénél tartunk: a felsővárosi tájház
létrehozása, amely az iskola
tőszomszédságában, a Kertalja
utcában valósulhat meg. Ez a
ház most arra vár, hogy az A/0-s

csapadékcsatorna megépüljön.
Ha ez megtörténik, 2017-ben
elkezdődhet a tájház kialakítása.
A tájházat egy kiállítószobával,
sok-sok múzeumpedagógiai
programmal fogjuk megtölteni, mert nemcsak a felsővárosi
iskola nevelési programja szól a
hagyományőrzésről, hanem már
az óvodában is prioritást kap a
téma. A Szent Sebestyén-templom előtti park egy kicsit poros,
kicsit öreges, feltett szándékom,
hogy az idén ez a tér a Szentháromság-szoborral együtt
megújuljon. A látványtervek
már készen vannak, szeretném
2016 szeptemberében egy méltó
avatóünnepséggel átadni a közösségnek.
Milyen jövőképük van a városrészben élőknek?
Minden tiszteletem a jelenlegi
nagy generációé, mert ők azok,
akik mindig képviselték és őrizték a hagyományokat, képviseltek egy rendet, egy hovatartozást, és egy megfelelő értékrend
szerint éltek. Ezt az értékrendet
kell ma, 2016-ban továbbvinnünk. Van egy út előttünk, egy
közösség, ahová tartozunk.
Nagyanyáinktól, nagyapáinktól
ezt megtanulhattuk, megadták
nekünk az alapokat, s csak
rajtunk múlik, hogy élünk-e a
lehetőséggel, amit 2016 kínál
nekünk.
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Révész Sándor örökre a piramis csúcsán
Vakler Lajos

Egy olyan polgári családba születtél,
ahol minden tisztának és simának tűnt.
Aztán veled mégis minden másként
történt. Mi volt ennek az oka, melyek
voltak azok a történések, amelyek meghatározták a későbbi életedet?
A családról és a velük való viszonyomról azt lehet mondani, hogy
nálunk is bebizonyosodott: a
gyermek kívánságai nem mindig találkoznak a szülői elvárásokkal. Egy
öntörvényű apa gyermeke vagyok,
aki nagyon korán elhagyta a családját. Öt-hat éves voltam. Ma már azt
mondom, nem baj. Úgy fogom fel,
hogy egy nagyon komoly edzőtábor
volt az eltelt több mint hat évtized.
Az apámból időközben barát lett,
akinek jóváírtam, hogy egy ennyire
magának való ember akkor úgy
cselekedett, ahogy. Elmúltam húszéves, amikor rájöttem, hogy van
egy barátom, aki vagány társasági
ember, kedélyes, szeretni való fickó.
A köztünk lévő konfliktusnak

Fotók: Simon Erika

A magyar kultúra napján az Öreghegyi Közösségi Ház vendége volt a Székesfehérváron
évtizedek óta nem látott Révész Sándor. A
Generál és a Piramis idején oly sokszor csodált
utánozhatatlan hang megmaradt, miközben
olyan ízig-vérig mai dalok szólaltak meg rajta,
melyek egyként dicsérik a frontembert és két
zenésztársát, Horváth Ákost és Nagy Gergőt.
A nagyszerű énekes életének sorsfordulóiról,
örömeiről, szomorúságairól adott számot
– ahogy azt megszokhattuk tőle, őszintén,
hitelesen.

„Ha volna két életem, tudnám, amit te nem”

Nem kényeztettek el? Hiszen a három
grácia, nagymamád, édesanyád és
nagynénéd számára te voltál az a gyermek, akinek minden kívánságát lesték.
Visszagondolva erre a csodálatos időszakra, azt mondom,
nem kényeztettek el. Inkább
szenvedéllyel formáltak. Nagyon

A Kölyök és a Rock and Roll Közlegények

voltak derűs pillanatai is. Én az
anyai nagyszülőkhöz kerültem, akik
áldott jó polgáremberek voltak. Közegükben tanultam meg a szorgalmat, a megbecsülést, a tiszteletet, a
tisztaságot. Annyi mindent, amit az
apámtól nem tanulhattam volna.
Velük kezdődött minden?
Azok a ma már kiérlelt erényeim,
amelyek mentén élek, a nagyszülői
iskolának köszönhetőek. Az ő fészkükben kezdődhetett el az akkor
még csak vágyott zenei életem.
Tulajdonképpen a többfunkciós segítségüknek köszönhetek mindent.
Áldom őket poraikban is, hiszen
nagyon szép gyermekkorom volt
velük.

mozgékony emberek voltak, s
engem is szabadjára engedtek.
Néhány napja beszélgettem egy
barátommal, listáztam a zenével
kapcsolatos élményeimet. Az egyik
elsőt ötévesen a Budapesti Nagycirkusz színpadán éltem meg. Egy
francia énekes vendégművész volt
nagy hatással volt rám. Aztán ott
voltam Louis Armstrong budapesti
koncertjén, ami máig meghatározó
élmény számomra. Egy csillogó
arany pontra emlékszem, ami
a hangszere lehetett. Ők vittek
mindenhova, aztán kiértékeltük
a látottakat. Messzemenően nem
burokban éltem. Vitális kis ember
voltam, sok-sok baráttal.

Mikor érintett meg a zene, mikor
határoztad el, hogy márpedig ezzel fogsz
foglalkozni?
A nagyszülők lakásáról már beszéltem: otthon esténként az akkor
elérhető rádióadókat hallgattam,
és fonetikusan leírtam a dalok
szövegeit. De a legfontosabb dolgok
Angliában történtek velem. A sors
kifürkészhetetlen adományaként
tizenhárom évesen három hónapot
Angliában tölthettem, Londonban,
nagyon távoli rokonoknál. Az a
három hónap életre szóló indíttatás volt nekem. Beni bácsi, a
házigazdám, ötvenhatos disszidens
volt. Egy nagyon szép házban élt,
amelynek földszintjén egy fiatal pár
lakott, Billy és a felesége. Gyorsan
összebarátkoztunk, lejártam hozzájuk. Náluk találkoztam a legújabb,
legfrissebb dalokkal, állandóan ott
lógtam, és olyan kozmikus oltást
kaptam zenéből, ami a korszerű
angol tévéműsoroktól az amerikai
sztárok legújabb dalaiig terjedt.
1966-ot írtunk, nekünk az angliai futball vb jut eszünkbe, neked pedig ez az
év hozta meg a zenei ébredésed.
Itthon akkor kezdtem a gimnáziumot. Megismerkedtem Póka Egonnal, a Hobo Blues Band későbbi
basszusgitárosával, aki azóta is
testvérbarátom. Történt, hogy
édesanyám egyszer csak megelégelte, hogy másodikos gimnazistaként
jószerivel csak a zenével foglalkozom. Ultimátumot kaptam tőle:
egy reggel azt mondta, ha aznap is
próbára megyek, akkor többé ne
menjek haza. Nem mentem haza…
Este fél tízkor felhívtam Egont. A
Bartók Béla úton, a tejgyár csarnokában próbáltunk, és mondtam,
hogy nem megyek haza. Egon telefonált a szüleinek, hogy mi történt,
ők pedig azt mondták, szívesen
látnak. Két teljes éven át laktam
náluk, második otthonra találtam.
Ez a sorsomban egy olyan fordulat

volt, hogy ma, 63 éves fejjel nem
győzőm áldani az Istent, hogy így
intézte. Olyan szeretetteljes közegbe kerültem, amelyet soha nem
felejtek el. Egonnal egy ágyban
aludtunk, együtt voltunk minden
pillanatban, és együtt tanácsoltak
el bennünket a gimnáziumból, még
abban az évben. Évtizedek távlatából azt mondom, nem bánom, mert
amit Vera nénitől és Pali bácsitól
kaptunk, az mindennél többet ért.
Egon most a legjobb zenei iskola
igazgatója, és nekem sem kell szégyenkeznem a közel ötvenéves zenei pályafutásom miatt. Azt a hitet,
azt a bizalmat, amit kaptunk, azt
úgy adtuk vissza, hogy ha az égből
ránk tekintenek, akkor mosolyognak, és azt mondják onnét fentről:
fiúk, ez rendben van!
Tehát egy igazi fészekből repültél ki, hogy
aztán immár Kölyökként elindulj első
turnédra a legendás Echo zenekarral.
Felléptem egy futószalagra, láncreakció-szerűen kézről-kézre adtak.
Nem voltam még tizenhat éves,
amikor extra ORI-engedéllyel bekerültem az Echoba. Ez fél évig tartott,
aztán találkoztam Várkonyi Matyival
és Novai Gáborral, akik egy új zenekart akartak alapítani. Ebből lett a
Generál, majd később a Piramis.
Ha elképzelem Pókáék házát Kőbányán, a Pongrácz utcában, olyan
lehetett, mint egy elvarázsolt kastély,
ahol napról napra egymásnak adták a
kilincset a legendák, Orszáczky Jackie,
Tátrai Tibusz, Deák Bill Gyula, Török
Ádám, Som Lajos. Az egy csoda lehetett egy tehetséges sihedernek.
Pali bácsi, aki állatorvos volt és
hajnalban kelt, és Vera néni, aki
állatorvosi szakcikkeket fordított –
ketten több mint tíz nyelven beszéltek – minden feltételt megteremtettek, hogy csak a zenével kelljen
foglalkoznunk. Akiket felsoroltál,
napi vendégek voltak. A Pali bácsi
fridzsidere tele volt finomabbnál fi-

nomabb falatokkal, mindenki azzal
kezdte, hogy gyorsan befalt valamit, mert már be voltak izzítva a
hangszerek és az erősítők. Jöhetett
a mindennapos jam session, ami
olyan számomra ma is, mint egy
álom. És ez így ment másfél évig.
Mennyiben jelentett számodra áttörést
a Generál megalakulása?
Fegyelmet, alázatot kaptam, illeszkedést a vokális hangzáshoz, ami
nagy kihívás volt. Mindenfajta hivatalos képzést helyettesítettek a próbák és a fellépések. Novai Gábor és
Várkonyi tanult, képzett zenészek
voltak, akik a mestereink és barátaink is voltak. Mély vízbe dobtak
minket. A lányokkal és Karácsony
James-szel nagyon feszes ritmusban
tanultunk és dolgoztunk.
A Generál számodra egy sikersztori?
Sikeresek voltunk itthon és
külföldön is. Bejártuk az akkori
szocialista tábor országait, és még
Nyugat-Berlinbe is eljutottunk, ahol
tíz napig játszhattunk a Quartier
Latinban, majd Hollandiában is
befutottunk egy olyan dallal, amely
hónapokig vezette a slágerlistákat.
Sajnos akkor még nem voltunk
ehhez kellően érettek. Ez az esély
felfalta a zenekart, nem tudtuk
megragadni a kulcspillanatokban a
lehetőséget.

FehérVár

Portré

közéleti hetilap
1975-ben lett vége. Akkor jött Som
Lajos, és vele a legendás Piramis-éra,
megannyi feledhetetlen pillanattal.
Engem megerősített ez a csapat.
Éreztem a felelősséget: egyedül énekeltem – bár a Gallai is benne volt
egy-egy dallal a repertoárunkban
– így kénytelen voltam megtanulni
a sóhajtól a sikolyig mindent. Dinamikusabb lettem, s ezzel hitelesebb
is. Ott tanultam meg azt is, hogy
lehet suttogva is énekelni, és a zene
öröme valóban mindnyájunké. Mi
öten a pályánk legemlékezetesebb
időszakát éltük meg.
Az örök érvényű dalok, a Ha volna
két életem, a Szabadnak születtem és a
többi, mind-mind ajándék volt nekünk.
Nekünk is. Ha belegondolok,
mintha én is csak egy hallgató,
egy instrumentum lennék ebben a
történetben. És azon gondolkodom,
vajon mi lehet az, ami harmincöt
évvel a zenekar feloszlása után is
ennyire emlékezetes karcot húz az
emberekre.
Csak megerősíteni tudom, amit mondtál: nézegettem a világhálón – például
az Ajándék című dalotoknak több mint
kétmillió látogatója volt. Egy 1977-es
koncertfelvételről van szó. Miért
fáradt el ez a kapcsolat?
Csak az én olvasatomat tudom
mondani. Az Erotika című, utolsó

„Tőled csak annyit akarok kérni, hogy engedj őszintén élni”
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„Ember, a világ két kezedtől sír, egyikkel a kerted ásod, másikkal a sírt”

albumunk előkészületeinél azt
éreztem, hogy mindenki csak kóvályog. Ahhoz a vitalitáshoz, ahhoz
a mozgékonysághoz képest, amit
az első két lemezünk készítésekor
megéltem, az Erotika nyolc-kilenc
hónapos nyűge zenei szempontból
maga volt a halál. Akkor éreztem
először, hogy itt valami már nem
a régi. Sok emberi súrlódásom,
késhegyre menő vitám volt, elsősorban Lajossal, mert úgy éreztem, a zenekar vezetőjeként sok
olyan érthetetlen dolga volt, amit
nem tudtam elviselni szó nélkül.
Tudom, hogy nehéz idők voltak és
sok kihívásnak kellett megfelelnie, de amíg Benkő Laci minden
pillanatban az Omegáért dolgozott, a Lajos túlságosan gyorsan
beletörődött egy-egy elutasításba.
Sok ilyen vita után mondtam, hogy
részemről ennyi volt. Bár sajnáltam
őt, és most is sajnálom, de nincs
mit megbánnom. Én mindig, tehát
most is a maximális erőbedobással
dolgozom. Bár nem vagyok egy
nagy vénájú zeneszerző, de sok
dalt írok, és mindent megteszek
a sikerért. Használom a szellemi
muníciómat, minden esélyt megragadva.
Tehát elhajóztál, s nemcsak képletesen.
Milyen volt világjárónak lenni?
Az a lehetőség egy kötélhágcsó volt
nekem. A távozásom után nem
volt semmi dolgom, és egyszer
csak jött a hívás, hogy szerződjek
le egy luxus óceánjáró hajóra. Fél
évet töltöttem a tengeren, majd
egy másikat Németországban. A

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

pódiumzenélés után az éjszaka, a
vendéglátózás egy teljesen más műfaj. Örülök, hogy kipróbálhattam
magam, de egy év elég volt. Az első
fél évben bejártuk a világot Ausztráliától Brazílián át Japánig. Nagyszerű volt, soha nem felejtem el, csak
hálával tartozom a sorsnak. Hittem
magamban, és ez, mint számtalanszor, megint segített.
Tudjuk, hogy hittel élő ember vagy.
Kerested vagy rád talált?
Az édesanyám korai halála – öngyilkos lett – olyan megrendítő
volt számomra, hogy a hithez
fordultam. Szerettem volna
megérteni, mi miért történik, és
Istentől kértem segítséget. Célokat
kerestem, értelmet, kérdéseket
tettem fel. Édesanyám mindig jó
kedélyű, tettre kész ember volt,
nem értettem, miért nem becsülte
meg az életét, s erre kerestem a
választ. Nem találtam, de a hit
megmaradt. Barátságok vártak rám:
megismerkedtem Szepes Mária
nénivel, aki nagyon sokat segített.
Ő egy szellemóriás, akivel sok-sok
órát töltöttünk együtt. Kerestem
önmagam, és megtaláltam. A zene
pedig megmaradt nekem. Hamvas
Bélának van egy örökbecsű mondása: a világ nem más, mint zene,
tánc és költészet. Ebből kettő az
enyém: repülök a szavak szárnyán
és énekelek. Végtelen dimenziókat
járok be. Már régóta nem vonz a
rész – az egészet akarom. Weöres
Sándorral tartok, aki azt mondta,
hogy aki a forrásnál jár, az ugyanazt a csokrot gyűjti.
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Az ősi kövek beszélni szeretnének – 1. rész
Honty Katalin
Dr. Honty Katalin vegyészmérnök az utolsó
fehérvári serfőző, Friedrich Peuser dédunokája.
„Az utolsó fehérvári serfőző” és „A székesfehérvári Sörház és Sörház-malom története”
című könyveiben állít emléket városunk két
jellegzetes, azóta részben elpusztított ipari
műemlékének. A székesfehérvári születésű
szerző most egy felhívással fordul a fehérváriakhoz.

Fotó: Siklósi Gyula

Tisztelt székesfehérvári, a város régiségeit kedvelő polgárok, önöktől
szeretnénk segítséget kérni, mielőtt
a több száz éves élettörténetünk
feledésbe kerül, vagy esetleg végleg
meg is semmisülünk.

és a molnárok tartózkodási helyét
is magában foglaló malomépület
átépítésre került, erre számos
terv született. Az átépítés – ami a
vele egybeépített molnárházat is
érintette – 1800-ra fejeződött be,
amikor a malmot ötszintes épületté alakították át, és az építkezés
befejeztét a malom udvari kapuja
fölé helyezett márványtábla jelezte
„ERBAVET Anno 1800” felirattal.
A megújított épület hiteles alaprajzi méreteit az 1826-os Wüstinger-féle várostérképen láthatjuk,
ahol a malom és a molnárok földszintes kis lakóépülete továbbra is
egy egységet alkot.

A sörházmalom nyugati fala (1998)

A rövid történetünk
Székesfehérvár hajdani három,
városi tulajdonú malma a Gaja-patakból még a középkor folyamán
kialakított malomárok partján
helyezkedett el, közöttük a városhoz legközelebb fekvőt alsó városi,
majd az új sörház megépülte
(1725/26) után sörházi malomnak
nevezték. A legkorábbi írásos
feljegyzések 1689-ből származnak,
amikor a török hódoltság után a
város visszafoglalásakor romos
állapotba került, és a város megjavíttatta. Egy 1730-ból származó
városrajzon – az 1725/26-ban megépült sörházzal együtt – az alaprajza már szerepel is. Az 1790-es
évek vége felé az akkor földszintes

Mit árulnak el a falak?
Milyen építőanyagokból épült
fel anno a malom, milyen kövek
kerültek felhasználásra a jelentős
bővítéssel is járó átépítés során?
Erről korábban nem sok ismerettel
rendelkeztünk, de a malom udvari
falának 2005-ben történt összeomlása információt adott, amikor megdöbbentő látvány tárult a helyszínre siető szakemberek szeme elé. Az
már korábban is ismert volt, hogy
Fehérvár jelentősebb kőbányával
nem rendelkezett. Természetes forrás híján az építőanyagot az 1720-as
évektől kezdődően a város vezetősége a lebontásra ítélt városfalakból
fedezte. Így történt ez a sörházi
malom esetében is, ahol mindez
jól látható az épület csatornaparti, nyugati falán, annak az alsó
részén, ami mesteri módon faragott
kváderkövekből épült. A régész
és művészettörténész szakértők
(Siklósi Gyula, Bartos György,
Lővei Pál) véleménye alapján ez a
falszakasz azonban jóval korábbi:
a fal sarokarmírozása középkori
eredetre utal. Feltételezhető, hogy
az alapfalak megtartásával történt
a malomépület 1800-ban befejezett bővítése. Sajnálatos módon
azonban az utóbbihoz az akkor
már romba dőlt, Szent István által

A sörház és a sörházmalom a molnárházzal (részlet Wüstinger József térképéből, 1826)

épített koronázási templom faragott
köveit is felhasználták, de török
kori turbános síremlékek és Gorsiumból származó hatalmas kövek
is másodlagos beépítésre kerültek.

Mindezek csupán a malom udvari
falának leomlásakor (2005) láttak
napvilágot.
Folytatás következik a Fehérvár magazin következő számában!

Fotó: Bartos György

Nevünk: faragott kváderkövek.
Tartózkodási helyünk: a leomlott és
elpusztult volt sörházi malom és az azzal összeépített valamikori molnárház
nyugati fala (Székesfehérvár, Fürdő
sor).
Korunk: az 1800-ban befejeződött
malomátépítéskor kerültünk ide
beépítésre, de valószínűleg jóval
korábban keletkeztünk, mivel a malom
már a középkorban is létezett, a török
időket is túlélte, amit írott feljegyzések bizonyítanak.

Részletek a volt sörházmalom sörházzal közös alapfalából a sörház nagycsarnokában

Bulvár
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Orosz fogság után világháló

László-Takács Krisztina
Arra a kanapéra ülünk, amit általában laptoppal az
ölében foglal el, ha cikket ír a FehérVár magazinba
vagy a szekesfehervar.hu-ra. Azért érkeztem
Petiék otthonába, hogy – folytatván a Fehérvár
Médiacentrum munkatársait bemutató sorozatot
– interjút készítsek vele. Hogy ez a beszélgetés
mennyire számított munkának, ki-ki döntse el
maga. Egy biztos: Gáspár Péter kollégámmal egy
kávé mellett gyorsan repült az idő.

Milyen érzés a diktafon másik oldalán
ülni?
Nagyon furcsa, különösen azért, mert
amikor én beszélgetek valakivel,
bekapcsolom a diktafont, most pedig
ez nem történt meg.
Mikor vált ez szokásoddá? Úgy is kérdezhetném: mikor lett nyilvánvaló, hogy az
újságírói hivatást választod?
Mindig olvasó ember voltam, szerettem a jól megfogalmazott gondolatokat. Ha egy jó olvasmánnyal
találkoztam, nem tudtam letenni. Középiskolában néha napokig nem mentem suliba valamilyen ürüggyel, és
Dosztojevszkij-regényeket olvastam a
lakótelepen. A Karamazov testvéreket
legalább háromszor. Kurt Vonnegut
egyik szereplője mondja: „...amit
csak tudni lehet az életről, az mind
benne van Dosztojevszkij Karamazov
testvérek című könyvében...” Persze
létezik egy olyan igazság is, hogy az
életet nem könyvekből tanuljuk meg,
később ebbe is belekóstoltam.
Ilyen jó gyerek voltál, hogy az olvasás
miatt lógtál a suliból?
Először igen, így kezdődött…
Hová jártál gimnáziumba, ahol ezt
elnézték?
A Vasvári Pál Gimnáziumba, ahol
Román Károly volt az irodalomtanárom. Egy idő után már feladta, hogy
a kötelező olvasmányokról faggasson,
ezért csak ennyit kérdezett: „Uram,
ön most mit olvas?”
A gimnázium után Fehérváron maradtál?
Először igen, a Kodolányira jártam
kommunikáció szakra, majd Pestre
mentem, hogy egyetemi diplomát
szerezzek az ELTE média szakán.
Mégsem lettél azonnal újságíró.
Először egy HR cégnél dolgoztam,
vezetőkiválasztással foglalkozó
tanácsadó voltam, onnan keveredtem vissza a médiába. 2001-ben
elindítottuk a Kodolányiban az
ország első vidéki online felületét,
az albamag.huoldalt, amit nagyon
izgalmas feladatnak találtam. Ezzel
párhuzamosan tanítottam az akkori
újságíró-növendékeket. Két évre
rá indult el a szekesfehervar.hu
hírportálként. Akkoriban a szakmán
belül is nagyon misztikus dolognak
számított online újságírónak lenni,
nekem nem volt az, mert így kezdtem a pályámat.
Más mentalitást igényel az online sajtó,
mint egy nyomtatott lap?
Egyrészt nálunk nincsen lapzárta,
mert azonnal fel kell tenni a portálra
az anyagot, ha eseményről tudósítunk. Rövidebben, lényegre törőbben
kell fogalmazni. Különösen igaz ez a
leadre, arra a néhány soros bevezetőre, amit először lát meg az olvasó a
kép mellett. Már ebben is informálni
kell, hiszen ezen múlik az is, rákattint
-e az olvasó a cikkre.

Tizenhat éves tapasztalattal veteránnak
számítasz az online újságírásban?
Érdekes ebbe belegondolni. Mégis
mindig meg kell találni a kihívást,
mert ez a szakma gyorsan változik.
Az online videókban is olyan szintű
a rövidülés, hogy már „elvont” embernek számít, aki egy háromperces
videót végignéz. Ma már az a trend,
hogy az egy perc alatti videókat
nézik. A rövidülés az olvasásra is

izgalmasnak tartottam, hogy Zsiga
a médiában dolgozik. Amikor még
gimnáziumba jártam, ő már Kínában,
Portugáliában forgatott dokumentumfilmeket. Én mindig az elsők
között lehettem, aki látta ezeket.
Néhány éve családot alapítottál és
megszületett kisfiad, Ágoston. Mennyit
változott‚ azóta az életed?
A rock n’ roll életformát fel kellett
adni: véget ért az éjszakai élet, a
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annyi maradt, hogy Ágoston fiammal
szintetizátoron különböző dallamokat
játszunk, és itthon szórakoztatjuk a
feleségemet.
Aki szintén újságíró. Két dudás egy csárdában megfér?
Szakmán belül nem szoktunk rivalizálni, de a főzésben annál inkább.
Volt már olyan, hogy egyszerre
főztünk, abból igazi káosz alakult
ki. Tündi (Kurucz Tünde, lapunk

Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

Az online sajtó gyorsan változik, Péter már veteránnak számít a műfajban

jellemző, nagyon kevesen olvasnak
hosszabb szövegeket, pláne nem
interneten.
Egy Dosztojevszkij-rajongó miben tud
kiteljesedni, ha online újságírónak áll?
Az, hogy valami rövid, nem jelenti azt,
hogy nincs benne tartalom. Persze a
hírszolgáltatást nem lehet egy lapon
említeni Aljosa sorsának megírásával, de azért igyekszem minőségi és
tartalmas cikkeket írni. Az sem biztos,
hogy mindig és minden esetben a napi
trendeknek kell megfelelni. És ott van
az a kérdés is, hogy milyen befogadó,
milyen hírfogyasztó az, akit egy percen
túl már nem érdekel semmi?
Van-e példaképed, valaki olyan, aki a
médiára irányította a figyelmedet?
Burján Zsigmond régi barátja a
családunknak. Kamaszként nagyon

baráti kör is kissé leszűkült, de ez
nem fájó lemondás. Egyszerűen már
jobban érzem magam itthon.
A testvéred, Gáspár Szilvi dzsesszénekes,
és te is kodályos voltál. A zene ma is
jelen van a mindennapjaidban?
Gyerekkoromban hat évig zongoráztam, énekeltem a Lovrek Károly vezette Kodály-kórusban. Mi
voltunk az elsők a környéken, akik
külföldi versenyekre jártunk. Szép
helyezéseket értünk el különböző
kórusfesztiválokon Franciaországban, Olaszországban. Édesanyám is
ebben az iskolában volt negyven évig
tanító, mérnök édesapám pedig még
most is klarinétozik és énekel. Egy
időben – már felnőtt fejjel – énekeltem a Kneifel Imre vezette Alba
Regia vegyeskarban is. Mára ebből

szerkesztője – a szerk.) inkább az
egészséges reformételeket részesíti
előnyben, én pedig az olasz ízeket.
Igazából az én allergiám miatt álltunk
át a tejfehérje- és gluténmentes étkezésre, de ennek eredménye leginkább
Tündin látszik: ő már majdnem
elfogy, én viszont, amint látod, jól
tartom magam. Sajnos a parmezános
spagettivel mindig bűnbe esek...

Mese habbal
Gáspár Péter szerkesztésében nemrég
készített portréfilmet a Fehérvár TV
Németh Antal sörfőzővel, a Főzde feszt
tavalyi győztesével, a püspöki sörök
készítőjével. Az adás március 22-én 20
óra 20 perckor kerül először adásba.
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Amikor napi rutin az önsanyargatás

Látrányi Viktória
Sokat eszik és nem hízik, ingadozik a súlya,
eltűnik a mosdóban – kell-e féltenem? Ezekre
a kérdésekre is választ kaphatnak a Szülők
akadémiáján. Napjainkban egyre gyakoribbak
az evészavarok a fiatalok körében, ezért is tartották fontosnak a szervezők, hogy szakember
segítségével többet tudjanak meg a témáról
a szülők, pedagógusok, érdeklődők. Falásrohamok után önhánytatás, koplalás. Mindezek
jellemzőek a bulimiára. Ezzel foglalkozik március 22-én 17 órai kezdettel a Tóparti Gimnázium
és Szakközépiskolában a Szülők akadémiája. A
programra minden érdeklődőt várnak.

A megelőzés, a betegség korai felismerése és annak kezelése is szóba
kerül az előadásokon. Az önkormányzat és az iskola által közösen
életre hívott programon a szülők és
gyermekek Molnár Andrea pszichiáterrel beszélgetnek a betegségről.
Első alkalommal az anorexia nervosa volt a középpontban, március
22-én pedig a bulimia nervosa lesz
a téma. A megváltozott evési szokások, a fogyás vagy hízás, az evési
furcsaságok, az étellel való túlzott
foglalatosság, a közös étkezések,
társaság kerülése illetve rossz hangulat mindig jelzésértékkel bírnak
a táplálkozási zavarok felismerésekor. Az étkezések utáni fürdőszobába való elvonulás tipikus jele a

bulimiában megjelenő kompenzáló
viselkedésnek.
A környezet fontos szerephez jut
az evészavar felismerésében. Erre
legutóbbi előadásán is felhívta a
figyelmet Molnár Andrea. „Igazán
hatékony gyógyító munkát csak akkor
tudunk végezni, ha a páciensünket
partnerré tudjuk tenni. Ennek nagyon
fontos eleme, hogy minél többet
tudjanak a betegségről, maguk is
szakértővé váljanak abban, hogyan
tudnak megküzdeni a problémákkal.
Ez vonatkozik azokra is, akik ebben
a segítségükre lehetnek. A család, a
szülő, a barátok és nem utolsó sorban
a pedagógusok azok, akik segíthetnek.” – fogalmazott előadásában a
pszichiáter.
A bulimia alaptünete a koplalás
melletti időszakos túlevési és
hányási roham. A beteg az éhezés
miatt elveszti az önkontrollt és
rövid időn belül nagy mennyiségű
ételt töm magába, amitől bűntudata lesz. Ez okból a beteg súlygyarapodást akadályozó módszereket
alkalmaz (önhánytatás, hashajtók
használata, túlzott testgyakorlás, túlzott koplalás). A gyakori
önhánytatás és a hashajtók
igénybevétele veszélyes, mivel a
szervezet só- és vízháztartása felborul. Mindez izomgyengeséget és
szívritmuszavart okozhat. A falási

Fotó: Kiss László illusztráció
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A bulimia nervosa egy pszichés betegség, az evészavarok egyik típusa. A görög ökörétvágy
(boüszlimosz) kifejezésből származik az elnevezés. A nervosa kiegészítés a betegség pszichés eredetére utal. Kialakulása általában a 17 és 25 év közötti korosztályban jellemző,
akik már érettebb személyiséggel rendelkeznek. Nehezen észrevehető, mivel általában
normális testsúllyal jár.

rohamokkal kapcsolatos szövődmények az emésztőrendszert is
károsítják. A sűrű hányás pedig
fogínysorvadással jár és lemarja a

fogzománcot, ezért fontos a fogorvosok szerepe a betegség felismerésében, mivel mivel ők veszik észre
a bulimiára utaló első tüneteket.

Ünnepel a Vöröskereszt
Látrányi Viktória

A Magyar Vöröskereszt az idei
évben ünnepli fennállásának 135.
évét, az Ifjúsági Vöröskereszt pedig
fennállásának a 95. évét. Ebből
az alkalomból egész évben régiós
programsorozatokat szerveznek
a Magyar Vöröskereszt megyei és
területi szervezetei. A programok
fókuszában régiónként egy-egy
alapelv és tevékenység áll. Székesfehérvár is otthont ad a programoknak. Március 18-án két helyszínen
is várják az érdeklődőket. A
rendezvény az ifjúsági munka és
az önkéntesség jegyében zajlik. Az
Alba Plaza melletti murvás parkoló
valamint a Bory Jenő Általános

Iskola ad otthont az eseményeknek
délelőtt tíz órától egészen este hat
óráig.

Március 18-án a rendezvény miatt az
Alba Plaza melletti murvás parkoló
zárva lesz. A szervezők kérik, hogy a
területet reggel 6 óráig szíveskedjenek elhagyni az ott parkolók. További
forgalmirend-változások: március
18-án 11 és 18 óra között a Selyem
utca Tolnai utcai csatlakozás utáni
és Csapó utcai autóbusz-végállomás
előtti szakasza lezárásra kerül. Csak
a menetrend szerinti autóbuszokat
engedik át, a buszközlekedés zavartalanul működik.

• Egyedülállóan széleskörű és színvonalas egészségügyi szolgáltatások
• Korszerűen felszerelt szakrendelők • elérhető árak
• minimális várakozási idő • kiválóan képzett szakorvosok és
• a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtője - egy helyen!

ÚJDONSÁG:
SZÁJSEBÉSZET, TELJES KÖRŰ FOGORVOSI ELLÁTÁS,
ALTATÁSOS FOGÁSZAT, 3D FOGÁSZATI CT,
LIFE CSOPORTOS VÁLLALATI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS!
Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az új OBI mögött)
Telefon: 22/340-048, 20/561-6501
Online bejelentkezés/információ: www.lifecentrum.hu.

EGY CSEPP ELEGANCIA
ÉS A HALLÁS ÖRÖME ÖNNEK IS JÁR!
Belvárosi Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.

06-22/500-053 • 06-30/557-1731
dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos

Szakorvosi hátterünk:
dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
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Mi okozza az érelmeszesedést?

Kurucz Tünde
Kevés víz fogyasztása és minimális C-vitamin-bevitel – csak két dolog, ami nagy
mértékben hozzájárul az érszűkülethez és
az érelmeszesedéshez.

Kovács Csaba aneszteziológus
főorvos és természetgyógyász
elmondta, hogy általánosságban véve a magyar lakosság
érrendszere eléggé „csapnivaló”
állapotban van. Ennek egyik oka
a kevés vízfogyasztás.
„A sejtekben folyamatosan termelődnek salakanyagok, hiszen
minden sejtünk egy önálló kis
erőműnek tekinthető. Azért kell
megfelelő mennyiségű vizet innunk
nap mint nap, hogy a salakanyag
kiürüljön a szervezetünkből. Ha
nincs elég víz, a test kénytelen
kompromisszumot kötni az élet
fenntartása érdekében, és lerakja
a salakanyagot az erekben és az
ízületekben.” – jegyezte meg a
főorvos, majd hozzátette: egy
felnőttnek napi szinten legalább két-három liter vízre van
szüksége. A különféle folyadékok, például a tea, a kávé, a
gyümölcslé vagy a leves ebbe
nem számítanak bele, hiszen
feldolgozásukhoz a szervezetnek vízre van szüksége.

Az alacsony C-vitamin-bevitel sem tesz jót az ereknek,
ugyanis a rugalmasságukért
felelős kollagén csak C-vitamin
jelenlétében képes kialakulni.
A rugalmatlan erek képesek
érszűkületes tüneteteket produkálni. Pont ugyanúgy, ahogy
egy téglafal is összedőlne, ha
nem lenne benne elég malter.
C-vitamin nélkül nincs egészséges érrendszer. Azonban nem
árt arra figyelni, hogy az aszkorbinsav csak akkor szívódik fel
maradéktalanul, ha van mellette
valamilyen természetes közvetítőanyag. Ebből a szempontból
a leghatékonyabb a kapszulásított szőlőmagőrlemény, amely a
megsérült C-vitamint is folyamatosan regenerálja.
Kovács Csaba szerint a test
regenerációjához olyan szemléletmódváltásra és eszközös
beavatkozásra lehet szükség,
amely nemcsak a tüneteket, hanem az okokat is megszünteti.

Fontos a napi szintű lúgosítás!
A szervezet a vér 7,4-es pH-ját minden áron fenn akarja tartani, ennek
érdekében az elsavasodott szervezet
kalcium-karbonátot von ki az erekből,
az ízületekből és a csontokból.

Az érelmeszesedés a nőket sem kíméli

Az egyik leggyakoribb halálok:

érelmeszesedés a szívben és az agyban
Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.
Jelentkezzen be vizsgálatunkra március 24-ig,
melynek díja 8.000 Ft helyett 5.000 Ft.

Új szolgáltatással bővültünk: ESG
3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően, 70 klinikai paraméter elemzésével
A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a
kimutatható betegség határát.

A vizsgálat díja 12.000 Ft
Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1.
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig

06 70 428 8895 • 06 22 806 148
www.plantis.hu

19

Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL
Új szakrendeléseink:

• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Nefrológia
• Gasztroenterológia
További szakrendeléseink:
• Kardiológia
• Ultrahang diagnosztika
• Belgyógyászat
• Endokrinológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia
• Idegsebészet
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

FehérVár
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A tavaszi divat hét pillanata

2016. március 17.

Kurucz Tünde
Rózsakvarc, trapézfarmer és enyhén hegyes orrú
balerina cipő – összegyűjtöttünk hét trendet az
idei tavaszi-nyári szezonból, melyek segítségével
bárki stílusos lehet hétköznap a munkában vagy a
hétvégi, kellemesen laza családi programon.

Rózsakvarc és derűs kék
Egy színszabvány-nagyhatalomnak
számító cég, a Pantone az idei év
elején rendhagyó módon nem egy,
hanem két színt, a rózsakvarcot és a
derűs kéket választotta az év színeinek. Nem meglepő ezek után, hogy a
butikokban, fast fashion üzletekben
egyre több póló, ruha vagy kiegészítő
pompázik ebben a két árnyalatban.
Oversize pulóver
Az oversize pulóver egy remek találmány, ha úgy érezzük, a hasunkon
van némi felesleg, amit el szeretnénk
takarni. Egy szűk nadrággal vagy
szoknyával kellemes nappali viselet.
De nem árt vele vigyázni! Ellenkező
hatást érhetünk el, ha bő nadrággal
vagy „A”-vonalú szoknyával kombináljuk.

Trapézfarmer
Már tavaly nyáron is lehetett néhány
üzletben kapni, de idén még több helyen találkozhatunk a Woodstockot
idéző trapézfarmerrel. Modern hippiként viselhetjük telitalpú szandállal
és egy lazább fehér vagy virágmintás
blúzzal. Ha a sportos helyett valami
elegánsra szavaznánk, akkor egy
szűk blúzt és blézert válasszunk hozzá, és ne hagyjuk otthon a tűsarkú
cipőnket sem!
Ingruha
Az idei nyár egyik alapdarabja a
szellős, laza ingruha. Fehérben az
igazi! A bátrabbak egy-egy virágos
vagy különleges etnómintásat is
hordhatnak. Lehet övvel vagy öv
nélkül, edzőcipővel vagy balerina
cipővel is párosítani attól függően,
hogy a sportosan laza vagy az elegáns üzletasszonyimázst szeretnénk
képviselni.
Színes balerina cipő
A balerina cipő továbbra is divatban marad. Egyszerűen elegáns,
még munkába is fel lehet venni,
Horoszkóp
március 18. – március 23.

Fotó: Kiss László

Nyitott vállú felső
A nyitott vállú felsők teljesen elárasztották a kifutókat és a divatbloggerek Instagram-profiljait. A
magyarázat nagyon egyszerű: egy
ilyen szabású blúz optikailag hangsúlyozza a vállat, így a derekunk
sokkal vékonyabbnak tűnhet.

A rózsaszín púderessége könnyedséget kölcsönöz viselőjének

ugyanakkor rendkívül kényelmes
még akkor is, ha nagy bevásárlósza tyrokkal, kisgyerekkel és laptoptáskával kell A-ból B-be eljutnunk. A pasztellszínű, metál vagy
virágos darabok még a legegyszerűbb szettet is feldobják. Érdemes
beruházni egy enyhén hegyes orrú
változatba is, hiszen érettebbé,
nőiesebbé teszi a megjelenést.
Vödörtáska
A vödörtáska, amelynek a tetejét
cipzár helyett egy madzagszerű rész
húzza össze, a divattervezők szerint
a tavaszi-nyári szezon slágere lesz. A
fazon fő előnye pont ebből a rendhagyó lezárási módból adódik, hiszen a
pénztárca-papír zsebkendő-mobiltelefon szentháromsága mellett bőven
elfér benne a tavaszi melegben levett
sál, egy remek regény vagy egy
komplett játszótéri túlélőszett.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Előfordulhat, hogy valós okok nélkül nyomottnak, kimerültnek érzi magát. Ilyenkor gondolkodjon el azon, hogy
konkrétan mi ad okot rá az Ön életében. Amennyiben
nem talál semmi erre vezető okot, felismeri, hogy azok
valaki másnak az érzései, amiket Ön is érzékel.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Fokozott elővigyázatosság javasolt az anyagi helyzetét illetően,
ugyanis oly mértékig túlvállalhatja magát ebben az időszakban,
amit később már nem fog tudni kellő pontossággal teljesíteni.
Ha a biztonságos anyagi kereteit átlépi, nagyon frusztrálttá,
ingerlékennyé és labilissá teheti Önt élete egyéb területein is.

ÓRIÁS
BOLT
Extra nagy méretű

férfi ruhák az extra igényekhez,
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EGÉSZSÉG STÚDIÓ

Lelki problémák és
testi fájdalmak megszüntetése.
Meridián diagnosztika (állapotfelmérés)
Stresszoldás EFT-vel
Bach virágterápia
Alternatív gyógymódok

Masszázs-, önismereti-, és ezoterikus tanfolyamok.
SZÉP kártya elfogadóhely!

nadrá
gok (5
8-

86)

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.

(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

Bejelentkezés: Bertalan MáRia

Székesfehérvár, Szömörce u. 10.
(Alba Ház mögött)

06-70/774-3089

www.egeszsegstudio.co.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt az ideje kivitelezni a szükséges változtatásokat: átalakításokat, újításokat, melyekre oly régóta vágyakozik. Nagyobb elképzeléseinek tervein érdemes lenne finomítani,
mielőtt még a tettek mezejére lépne, hogy minden úgy
alakulhasson, ahogyan azt már korábban eltervezte.

A hét eseményei kiválthatnak Önben némi átmeneti
feszültséget, aminek köszönhetően a türelme, a figyelme gyengülhet. Legyen megfontolt, higgadt, amennyire csak tud, hogy ne okozzon olyan kellemetlenséget,
amivel nem fog tudni később azonosulni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezekben a napokban több irányból is lehetőségek mutatkoznak Ön előtt az anyagi javai gyarapítására. Rengeteget
dolgozik. Amint elképzelései realizálódni látszanak,
máris töri a fejét egy következőn. Ezt lelkesedéssel teszi,
azonban nem feledkezhet meg szeretteiről sem.

Amennyiben valakivel vagy valakikkel nézeteltérésbe keveredik, fontos, hogy óvatosan fogalmazzon kritika terén,
ugyanis könnyen megsérthet másokat, ami rossz hatással
lesz később a kapcsolataira nézve. A hét közepe fele ez az
energia átalakul Önben kreatív, alkotó, vitális energiává.

FehérVár
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A túrós tésztát ne gyalázza senki!

Kurucz Tünde
Lágy tészta, friss túró némi remegős szalonnataréjjal megkoronázva – a túrós csusza volt Petőfi
szíve csücske. A korabeli leírásokból kiderül,
hogy Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Jókai Mór is
felettébb szerette a hasát.

Rézi néni és a magyar konyha
Bár a reformkori
politikusok is
nagyon szerették a magyar
ízvilágot, akkoriban jellemzően
még külföldi
köteteket fordítottak le magyarra. 1876-ban
Szegeden megjelent Rézi néni
szakácskönyve, ez volt az
első, ami igazi
magyar specialitásokat mutatott
be. Rézi néni,
vagyis Doleskó
Terézia a piaristák szakácsa
volt, de gyakran
főzött bérbe
ünnepekre,
lakodalmakra.
A könyv akkora
sikert aratott,
hogy 1882-ig háromszor kellett
kiadni.

Rézi néni szakácskönyvében olyan finomságok is szerepelnek, mint a békaleves

Fotó: Kiss László

A nép költőjéről, Petőfiről mindenki
tudja, hogy paraszti családból származott, ebből kifolyólag az egyszerű,
magyaros ételeket kedvelte. Azok
közül is leginkább a túrós csuszát,
amelyről konkrétan kijelentette
1847-ben a Kerényi Frigyesnek írt
leveleiben, hogy: „Szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot fülem
hallatára ne gyalázza senki.” A másik
nagy kedvence a gulyásleves volt,
amit ha éppen nem éhezett és futotta
rá, szívesen megette még reggelire is.
Deák Ferenc, a haza bölcse, akit
mellesleg megrögzött agglegényként
tartottak számon, szintén a hagyományos kosztért volt oda. A sonka
és a kolbász mellett gyakran ebédelt
sült csirkét paradicsommal – hol
máshol, mint az Angol Királyné Szállóban. A húsos főételek után pedig
levezetésként egy kis tortát vagy
kuglófot is elcsipegetett. Már ha az
orvosai engedélyezték neki, ugyanis

idős korában szigorú diétára fogták.
Kossuth Lajos meglehetősen édesszájú volt. A reformkori országgyűléseken a nagy törvényhozási
munkában az államférfiak megéheztek. Kossuth gyakran fordult meg
Palugyay Jakab Vasforrás nevű kisvendéglőjében illetve néhány évvel
később a Zöldfa nevű szállodájában.
Palugyay egyik specialitása a dióval
vagy mandulával megszórt patkó
volt, ami nagyon hamar a magyar
politikus kedvence lett. Az utókor
pedig a tiszteletére a patkót átkeresztelte Kossuth-kiflire.
Jókai Mórt igazi ínyencként ismerték. Megremegett a lába, ha látott
egy tányér tiroli májat vagy egy kis
füstölt malackörmöt nagy szemű
babbal összefőzve mindenféle
sallang, értsd kolbász, zöldség és
csipetke nélkül. Ez az étel a köztudatba Jókai-bablevesként vonult
be. Szerencsére az író felesége, a
színésznő Laborfalvi Róza remekül
főzött. Ha vendégek jártak náluk, akkor a menüben mindig szerepelt az
asszony specialitása, az aszalt szilvás
orjaleves. A desszert is megért egy
misét, hiszen a jégbe hűtött, rumos-tejszínhabos-dinnyés finomságra nem voltak szavak…
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A túrós tészta szalonnakoronával a legjobb!

Fotó: 1848.network.hu

Kossuth-kifli (egy tepsihez)

A haza bölcséről nemcsak édességeket, hanem húsokat is elneveztek

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A hét elején érzelmi téren nem áll a magaslaton, azonban
szellemileg szélsebességgel szárnyal. Így ennek köszönhetően látja, hogy az érzelmi behatások csak kedélyhullámzást
okozhatnak átmenetileg, de az életkedvét, tetterejét, lelkesedését és elszántságát tartósan nem befolyásolják.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Vágyik a sikerre, szeretetre, békére, amikkel kapcsolatosan már
kezdett meginogni a hite. Ez egy olyan időszak, amikor fel fogja
ismerni újra azt, hogy semmi sem lehetetlen. Megérkeznek a jó
erők az életébe, melyek feltöltik lelkesedéssel, tetterővel, és kreativitása is zöld utat kap, hogy dolgozhasson álmai megvalósításán.

Hozzávalók:
24 deka liszt
12 deka puha vaj
18 deka cukor
6 tojás
fél csomag sütőpor
10 deka darált mandula vagy dió
egy citrom vagy narancs héja
A vajat keverjük habosra a cukorral, majd
egyenként adjuk hozzá a tojássárgákat.

Keverjük össze a lisztet a sütőporral,
aztán szitáljuk a masszához. Tegyünk
bele ízlés szerint egy kis citrom- vagy
narancshéjat. Óvatosan forgassuk bele
a tojások keményre felvert habját, majd
az egészet öntsük egy sütőpapírral bélelt
tepsibe. A tetejét szórjuk meg mandulával vagy dióval, és száznyolcvan fokon fél
óra alatt süssük aranybarnára. Amíg még
meleg, egy pohár vagy szaggató segítségével szaggassunk belőle félholdakat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Hivatalos iratokkal, közúti közlekedés során vagy
esetleg környezetével jogi ügyekben legyen nagyon
elővigyázatos! A kockázatos ügyek kerülése javasolt
ezekben a napokban, mivel ha a figyelmeztető jeleket
figyelmen kívül hagyja, akár nagyobb kár is érheti.

Ez egy érzékenyebb időszak lehet az Ön életében. A jó hírekre
is és a kevésbé jókra is fokozott érzékenységgel reagálhat. Lehetséges ok az, hogy túlpörgette magát az elmúlt időszakban.
Éppen ezért igencsak jót tenne Önnek egy kiadós pihenés
vagy napi pár perc szabad levegőn való tartózkodás.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehetséges, hogy munkahely-változtatáson gondolkodott az utóbbi időben, azonban ennek még nincs itt az ideje. Kaphat csábítóan
hangzó ajánlatot, de érdemes átgondolni, még mielőtt bedőlne
egy csaló hamis ígéreteinek. Egy olyan kintlévősége térül meg
mostanában, amiről már szinte lemondott a sok hitegetés miatt.

Vigyázzon ezekben a napokban arra, hogy kivel osztja meg féltett titkait, kit fogad a bizalmába, ugyanis könnyen kibeszélhetik
a háta mögött! Ha valamilyen ötlete van, könnyen ellophatják
Öntől és megcsinálják az Ön háta mögött. Fontolja meg, hogy ki
méltó az Ön bizalmára, még mielőtt kárt okoznának Önnek.
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FehérVár

Gyereksarok
Állati jó kézműves foglalkozás
Március 19. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
A Nyuszifül elnevezésű foglalkozáson a húsvétra készülhetnek fel az
érdeklődők. Nyuszik és piros tojások
minden mennyiségben.
Játszóház
Március 19. 10 óra, Vörösmarty
Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Az állatok viszályáról szóló mese
közben a gyerekek elkészíthetik a
főszereplő állatokat bábok formájában vagy mozgó képeslapon.
Mi a TéMa?
Március 19. 15.óra, Szent István
Király Múzeum Országzászló téri
épülete
„I” mint iniciálé. Betűdíszítés a múzeum látványtárában.
Március 26. 15 óra, Szent István
Király Múzeum Országzászló téri
épülete
Húsvéti viaszos, hímes, díszes, színes
tojások készítése.
Ellopták az aranyszőrű bárányt
Március 20. 11 óra, Igéző
Történet Mátyás király igazmondó
juhászáról, az aranyszőrű bárányról és
Kinizsi Pálról.
Csernik Szende lábbábos újabb
történetet varázsol elő Csihány csípte
székely meséiből
Március 20. 11 óra, Koronás Park
Csernik Szende míves székely beszédével, elképesztő fantáziájával ragadja
ki nézőközönségét a való világból és
babonázza meg nem csak a gyerekeket. Meséiben minden néző a mese
szereplője is lehet.
Múzeumi szakkör apró muzeológusoknak
Március 22. 17 óra, Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum
A tematikusan felépített szakköri alkalmakon az adott hónap szentjeinek
valamint a hozzájuk tartozó attribútumok, ereklyék, híres ábrázolások
bemutatására kerül sor. Az érdeklődőket játék, kézműveskedés, múzeumi
kutakodás, jó hangulat várja.
Szünidei unaloműző
Március 24-27. 10-17 óra, Koronás
Park
Színes, tarka, jókedvet árasztó dekorációkat készíthetnek az érdeklődők.
Az állatok nyelvén tudó juhász
10 óra, Igéző
Az Aranyszamár Színház előadása.
Kézműves Műhely a Koronás Parkban
Március 24. 16 óra, Koronás Park
Az érdeklődők elkészíthetik a kevésbé
ismert történelmi mesterségek segítségével a középkor nélkülözhetetlen kellékeit: ékszereket, játékokat, különféle
használati tárgyakat! Ötéves kortól!
A csúfolódós nyúl
Március 26. 17 óra, Civil Központ
A Nefelejcs Bábszínház előadása.
Húsvét nyuszi nélkül?
Március 27. 14 óra, Koronás Park
Nyuszisimogatás, tojásfestés, húsvéti
játszóház várja a gyerekeket.

Programajánló

2016. március 17.

Bach 331 és Road – zenei csemegék márciusban
Programok március 18-tól 27-ig

Szabó Petra

Március 18.

„Húsz éve(s) vagyok”
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Várkonyi Gábor festményeiből nyílik kiállítás. A tárlat megtekinthető
április 3-ig.
Szóljatok a portásnak!
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Zenés krimikomédia két részben
a Köfém Művelődési Ház színháztermében. A főbb szerepeket
Várfi Sándor, Szuromi Bernadett,
Bednai Natália játssza. A történet
dióhéjban: Furcsa alakok verődnek
össze egy kisvárosi szállodában.
Egy hozományvadász úri hölgy, az
ő trükkös szobalánya, egy tehetségkutatóra érkezett bérgyilkos,
egy rendőr, egy vonzó hölgy és még
sokan mások. A szomszédságban
lévő őrültek házából megszökik egy
veszélyes bűnöző, akiről azt gyanítják, a szállodában keres menedéket. Mindenki gyanús, és mindenki
sáros. De ki lehet az őrült? Kérdezzétek a portást, ő biztosan tudja! A
portás mindig mindent tud!
Ferenc Jóska fújatja a trombitát
19 óra, Táncház
A Kákics együttes autentikus, a történelmi tényekhez hű műsora a nagy
háború idején és utána keletkezett
népdalokon keresztül mutatja be a
magyar katonák sorsát. Az előadás
gerincét a székesfehérvári 17-es
gyalogezred és a székesfehérvári 10-es
huszárok története adja. A nézők gondolatban a honvédekkel járhatják be a
szomorúan dicsőséges harcok helyszíneit Szerbián, Galícián és Erdélyen át
Doberdóig. A dalok között a zenészek
korabeli feljegyzésekből, levelekből
olvasnak fel, miközben kivetített
archív fényképfelvételek is megidézik
a korszak, a frontok hangulatát.
Kárpátia
19 óra, Fezen klub
Vendégzenekar: Cool Head Klan

Március 19.

I. Székesfehérvári Húsvéti Csokoládé- és Süteményfesztivál
Március 19-20. 10 óra, Szent István
Művelődési Ház
Közel harminc kiállító fogja bemutatni és értékesíteni termékeit. A
fesztiválon lesz csokoládé-manufaktúra, kézműves fagylalt, házi
sütemények, cukrászsütemények,
kellékek-kiegészítők, szakácskönyvek és még sok-sok hasznos és
finom termék.

KreAlba vásár
10 óra, Múzeum Café
Ismét számos fehérvári alkotó
mutatja meg magát ékszerekkel,
kiegészítőkkel. A vásár keretén belül lesz egy kerekasztal-beszélgetés
az Anyacsavar című blog írójával,
Paizs Dórával az önmegvalósításról,
vállalkozásról gyerek, gyerekek
mellett.
Kedvenc Kupa országos keresztrejtvényfejtő verseny
14 óra, A Szabadművelődés Háza
A megmérettetés egyéni versennyel kezdődik, melyre több
kategóriában is jelentkezhetnek
a vállalkozó kedvű rejtvényfejtők (kezdő, haladó, mesterjelölt,
mester). A verseny másnapján 10
órától csapatversenyek lesznek,
több kategóriában (haladó, mesterjelölt, mester).
„Pie Jesu”
19 óra, Ciszterci templom
A Hermann László Kamarazenekar
virágvasárnapi hangversenye. A
program során felcsendülnek Bach,
Händel, Bruch, Faurée, Respighi
dallamai.
Road
19 óra, Fezen klub
Vendégek: Samas, Nomad.
Március 20.
IV. Mezőföld Virágai – Fejér Megyei Szólótáncverseny
10 óra, Táncház
A verseny célja a korosztályok
találkozása és a különböző táncműhelyek bemutatkozása, hogy a táncosok felmérjék, milyen színvonalat
képviselnek.

Március 22.

Négykezes kedd
10-12 óra, Hetedhét Játékmúzeum
Húsvéti kosárkák filccsíkok fűzésével Dallos Zsuzsa útmutatásával.
A foglalkozások idején a szervezők gondoskodnak játékokról a
legkisebbeknek, így kismamáknak
is hasznos kikapcsolódást tudnak
nyújtani.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Berényi László: A Szent Korona
tér-idő szerkezete című előadását
hallgathatják meg az érdeklődők.
Disputa Fenyves Péterrel
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Mór polgármestere lesz Bobory
Zoltán vendége.

4. Székesfehérvári Utazás és Szabadidő Kiállítás
Március 19-20. 10-17 óra, Hiemer Rendezvényközpont
A Hiemer Rendezvényközpontban több helyszínen mintegy hatvan kiállító várja az
érdeklődőket. Az utazási irodák, szállásadók, rendezvényszervezők egyre bővülő
hazai és külföldi programjaikkal és a kiállításra időzített előfoglalási kedvezményeikkel várják a 4. Székesfehérvári Utazás Kiállítás látogatóit. A kiállítást különféle
szabadidősport termékek és szolgáltatások, kísérőprogramok, bor-, pálinka- és
ételkóstolók kínálata gazdagítja.

Március 23.

Patikusinas Szakkör
16 óra, Szent István Király Múzeum
Megtanulható, hogyan kell természetes, káros adalékanyagoktól
mentes alapanyagokból a bőrünknek és az ízlésünknek megfelelő
krémeket, kozmetikumokat készíteni. A foglalkozáson locsolókölnit,
légfrissítő gélt, krémparfümöt,
húsvéti szappanfigurát készíthetnek az érdeklődők.
Zenés felolvasóest
17 óra, Szent István Király Múzeum
(Országzászló tér 3.)
A nagy háború – Katonáink a fronton című felolvasóest zenével, beszélgetéssel. Közreműködik Horváth
Gergely, műsorvezető Czinki Ferenc.

Március 24.

Téli vallomások
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Egri Ferenc festőművész műveiből
nyílik kiállítás. Megnyitja Sipos Mari
előadóművész, Art díjas költő. A
kiállítás megtekinthető egy hónapig.

Március 25.

Nagypénteki hímestojásfestés
15 óra, Fejér Megyei Művelődési
Központ Mesterségek Háza
Nagypénteken délután tojásfestésre várják a kicsiket és nagyokat a
Mesterségek Házába. Régi szokás
szerint ezen a napon díszítették,
írták, karcolták a tojásokat. E nap
gazdag hagyományait ismerhetik
meg a programra látogatók a megye
szakavatott tojásfestőinek segítsé-

Bach 331
Március 19. 11 óra, Alba Plaza
Öt évvel ezelőtt egy New York-i csellista, Dale Henderson úgy döntött, hogy
utcazenéléssel ünnepli meg Johann
Sebastian Bach születésnapját, és
ebből mozgalmat teremt, melynek neve
„Bach in the Subways” (Bach az aluljárókban). Dale egy szál csellóval kezdte
egy forgalmas vasúti peronon játszva.
Azóta a zenészek szerte a világon muzsikájával emlékeznek Bachra e napon,
aluljárókban, köztereken vagy nyitott
koncerttermekben, nyitott templomokban. Idén, Bach 331. születésnapján,
március 21-én szombaton már 39
ország 129 városában ünnepelnek majd
Bach zenéjével, szokatlan helyszíneken.
A Primavera Kórus egy különös koncerttel tiszteleg Johann Sebastian Bach
előtt, ezzel ismét kapcsolódik a néhány
éve elindított világméretű zenei mozgalomhoz. A 331. évfordulón a tavalyi
évhez hasonlóan az „étteremsziget”
mellett csendülnek fel a mester művei.
A Primavera Kórus mellett közreműködnek Horváth Elemér hegedűművész,
Horváth Péter csellóművész valamint
Radics Éva, Vadászy Barbara, Reiner
Renáta kórustagok énekes szólistaként.
Zongorán kísér Szarka Andrea, vezényel
Horányi Ottilia.

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

Húsvéti adománygyűjtés
Stefkó Krisztina
Ismét jótékonysági akciót hirdet az Öreghegyi Közösségi Ház. Húsvét előtt tartós
élelmiszereket, játékokat, otthoni használati
tárgyakat várnak, amiket a Szegényeket
Támogató Alapítvány ad majd át a rászorulóknak.

Négyéves hagyomány már, hogy
évente kétszer – karácsony
és húsvét előtt – jótékonysági
gyűjtést szerveznek az Öreghegyi
Közösségi Házban. Nemcsak a
városrész, hanem egész Fehérvár
megmozdul ilyenkor.

Ez alkalommal a Szegényeket
Támogató Alapítvány a gyűjtés
kedvezményezettje. Mintegy ezer
nehéz sorsú családdal tartja a
kapcsolatot a SZETA, így mindig
örömmel fogadják a segítséget.
Március 10-től 20-ig várják az
Öreghegyi Közösségi Házban
a felajánlásokat reggel nyolc és
este nyolc óra között. Ha valakinek olyan adománya van, amit
nincs lehetősége személyesen
elvinni a Fanta Villába, telefonos
egyeztetést követően a szállításban is segítenek az intézmény
munkatársai.

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

gével. A tojások díszítése mellett
húsvéti ajándékokat, ünnepi asztalra
való díszeket, tojástartókat, üdvözlő
kártyákat lehet készíteni a Játszótárs
Játékkészítő Műhely vezetésével. A
szervezők kérik az érdeklődőket,
hogy a festésre szánt, előzőleg kifújt
vagy megfőzött tojásokat vigyenek
magukkal. 18 órától tojásvadászat
várja a programon résztvevő gyermekeket a Mesterségek Háza udvarán.
Paraba swingklub
18.30, Paraba
A 20-as, 30-as, 40-es évek világával
és táncaival ismerkedhetnek meg
az érdeklődők.

Március 26.

Nyilvános toronylátogatás
10 óra, Vasútállomás
Ezen a napon bárki megtekintheti
az irányítótornyot.
Egészséges főzőiskola
10 óra, Paleoközpont
A résztvevők megtanulhatnak sok
zöldséggel, gyümölccsel, ízfokozó
és adalékanyag nélküli egészséges
alapanyagokból főzni.
Guy Foissy: Két páros. A Prospero
Színkör előadása csak felnőtteknek!
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Ismét Székesfehérváron látható a
Prospero Színkör népszerű darabja,
mely a Magyar Színjátékos Szövetség által felkért szakmai zsűritől
arany minősítést érdemelt ki.

Március 27.

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

Húsvéti elvetemült locsolóbál
19 óra, Nyolcas Műhely
Fellép a Yellow Spots, a TSL, a The
Ködmöns és az Ingerküszöb.

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.

Sportprogramok
Kézilabda
Alba Regia KSE – Százhalombattai
KE
Március 19. 18 óra
VOK

Húsvéti locsolóbál – Tibiton klub
18 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Húsvéti locsolóbál hagyományteremtési céllal.

Szinkronúszás
Orka Kupa Nemzetközi Szinkronúszó Verseny
Március 19. 9 óra
Csitáry G. Emil Uszoda

Internet Fiesta 2016
március 24-ig a Vörösmarty
Mihály Könyvtárban
Az e-könyv olvasás hete
A könyvtárban lehetőséget biztosítanak az olvasó kipróbálására, majd
kölcsönzésére.
Minden, ami Izland
A Nemzeti Audiovizuális Archívum
Izlandról szóló műsorait ajánlják az
olvasók figyelmébe.
Március 18. 10 óra
„Képvarázslatok”
Képszerkesztő programok bemutatása.
Március 21. 9.30
Levéltári kincsek az interneten
Czetz Balázs főlevéltáros előadása.
Március 21. 11 óra
Bűvös-bájos reklámok
Médiahipnózisról gyerekeknek.
Március 21. 15 óra
Lányok, anyák, utazások
Író-olvasó találkozó Zilahy Ágnessel.
Március 21. 18 óra
Székesfehérvár szobrai
Magony Imre vetítéssel egybekötött
előadása.
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A Vörösmarty Színház műsora
Fehérvár virtuózai – A csodazongora
Március 18. 12 óra és 13.30, Nagyszínház
Play Strindberg
Március 18. és 24. 19 óra, Pelikán
Kamaraszínház
Alba Regia Szimfonikus Zenekar:
Skandináv est
Március 18. 19 óra, Nagyszínház
Tizenkét dühös ember
Március 19. 19 óra, Nagyszínház
Csókos asszony
Március 20. 19 óra, Nagyszínház
Terrorizmus
Március 20. 19 óra, Kozák András
Stúdió
János vitéz
Március 22. és 23. 15 óra, Pelikán
Kamaraszínház
Gombóc Artúr, a nagy utazó
Március 22. és 23. 15 óra, Nagyszínház
Szutyok
Március 22. és 23. 19 óra, Kozák András Stúdió
Pulcinella kertészkedik
Március 22. és 23. 10 óra, Pelikán
Kamaraszínház
Virágot Algernonnak
Március 24. 19 óra, Nagyszínház

A Barátság mozi műsora
A lovasíjász
Március 24. 10 óra, március 25. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.
Csokoládé
Március 17. 18 óra, március 19. 20 óra
Feliratos francia filmdráma.
A kincs
Március 19. 18 óra
Feliratos román-francia vígjáték.
Mennyit ér egy ember?
Március 18. 18 óra
Feliratos francia filmdráma.
Legközelebb a szívre célzok
Március 18. 20 óra
Feliratos francia bűnügyi dráma.
Évszakok
Március 19. 16 óra
Francia-német természetfilm.
Emlékek őrzői
Március 20. 14 óra, március 21. 20 óra
Magyarul beszélő francia filmdráma.
Egy őrült pillanat
Március 20. 16 óra, március 22. 20
óra
Feliratos francia romantikus vígjáték.
Hétköznapi titkaink
Március 20. és 22. 18 óra
Feliratos norvég-francia-dán-amerikai
filmdráma.
Szívecskéim
Március 21. 18 óra
Feliratos francia romantikus vígjáték.
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A legutóbbi keresztrejtvényben a Vörösmarty Mihály Könyvtár történetét jártuk körbe.
Az első megfejtésből megtudhattuk, mi volt a városi könyvtár jogelődje: Városi Tisztviselők Könyvtára.
A második feladvány arra a kérdésre kereste a választ, hol helyezték el a huszadik század
elején az ajándékba kapott vagy a költségvetésből vásárolt könyveket: A főjegyzői hivatalban.
A harmadik rejtvényből kiderült, melyik fehérvári polgármester volt könyvtáros: Csitáry
G. Emil.
A negyedik megfejtésben pedig arra kérdeztünk rá, hol létesítették az első fiókkönyvtárat
Székesfehérváron: A mai Széna téren

Rejtvény

2016. március 17.

Ünnepeltük a forradalom napjait, de főként a budapesti eseményekre emlékeztünk,
miközben itt, Székesfehérváron is számtalan dolog történt. Ezeket elevenítjük fel e heti
rejtvényünkben. Városunkban a forradalmi események valamivel később zajlottak a
fővárosinál. Mikor gyűltek először a Városház térre az emberek a forradalom miatt? A
válasz az első megfejtésben van.
Március 26-án különös díszkivilágítást kapott a város, amivel a forradalmat ünnepelték a
fehérváriak. Hogy milyen volt ez a díszvilágítás, megtudhatják a második megfejtésből.
Szintén március 26-án történt, hogy egy fontos szervezet létrehozására utasította a
megyei közgyűlés a mezővárosokat és a falvakat. Harmadik megfejtésünkből kiderül,
melyik volt ez a szervezet.

Kéklámpások

közéleti hetilap
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Aktív nyugdíjas évek – Repülős Gizi újra akcióban
Novák Rita

Repülős Gizi egyelőre biztosan börtönben marad. A Székesfehérvári Járásbíróság jogerősen
húsz nap elzárásra ítélte a kilencvenéves as�szonyt. A bíróság gyorsított eljárás keretében
megállapította, hogy a vádlott február közepén
Sukorón besurrant egy családi házba azért,
hogy onnan pénzt lopjon. Magyarország leghíresebb tolvaja havi 37500 forintos nyugdíjból
kellene megéljen. Kilencvenévesen sem tud
ellenállni a fényes tárgyaknak, orvosi papírja
van arról, hogy kleptomániás.

Vezetőszáron és bilincsben egy női
és egy férfi büntetés-végrehajtási
felügyelő kíséretében érkezett meg
tárgyalására hazánk besurranó tolvajainak koronázatlan királynője. A
kilencvenesztendős asszony apró,
vékony termete, ősz haja első látásra mindannyiunk nagymamáját jutMagyarország leghíresebb tolvaja havi 37500 forintos nyugdíjból
él. Kilencvenévesen sem tud
ellenállni a fényes tárgyaknak,
orvosi papírja van arról, hogy
kleptomániás. A pszichiátriai
szakvélemények szerint úgynevezett atípusos impulzuskontroll-zavarról, konkrétan
kleptomániáról van szó, ami
enyhe fokú szellemi hanyatlással
párosulva olyan kóros elmeállapotot jelent, ami közepes fokban

tatja eszünkbe. Az első benyomást
aztán gyorsan el is lehet felejteni
– főleg akkor, ha a nagymama nem
szokott rendszeresen trágár módon
óbégatni. Gizi néni határozottan
ragaszkodott jogaihoz, még a
tárgyalás előtt úgy döntött, nem
engedi meg, hogy stábunk kép és
hangfelvételt készítsen róla, és erre
nyomatékosan, többször hívta fel
kollégáink figyelmét. Hetekkel ezelőtt azonban – ha már úgy alakult
– Huszár Károllyal szívesen szóba
elegyedett. A hatvanas éveiben
járó férfi valóban pozitív képet
festett magáról akkor is, amikor a
patyolattisztaságú házában elmesélte a történteket, és ez az érzés
pár nappal később a tárgyaláson is
megmaradt. Még akkor is, amikor Gizi néni tett a bíróságon egy
teljesen hatástalan kísérletet arra,
korlátozza a beszámíthatóságot,
bár kényszergyógykezelést nem
indokol.
Repülős Gizi a tárgyaláson
elmesélte, hogy egy gyerekkori
agyhártyagyulladás után alakult
ki nála ez a betegség. A sztori szerint gyerekként maga a
Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert
kezelte. Az agyhártyagyulladás
után először csak elszökdösött
otthonról, a szőlőben aludt, aztán
szép lassan elkezdett lopni.

Repülős Gizi bűnözői karrierjét közel ötven éve kezdte. Nevét egy rendőrtől kapta, aki azért
nevezte el így, mert Gizi repülővel járt rabolni. Az asszony hosszú élete folyamán közel
húsz évet töltött börtönben.

hogy bemocskolja őt. A sértettet
– akinek soha még csak szabálysértési ügyben sem volt dolga a
rendőrséggel – meg akarta vádolni
azzal, hogy valamiféle drogügybe
bonyolódott a helyszínre érkező
járőrökkel. A hatást maximum a
teremben lévők egy-egy félmosolya
jelentette.
Azon a bizonyos napon a férfi
éppen befejezte az ebédet a nyári
konyhában, és visszament volna a
saját házába, de az ajtónál meggondolta magát. Otthonából ugyanis
egy számára ismeretlen idős
asszony távozott éppen. Huszár
Károly kérdésére, hogy mi járatban
van nála, Repülős Gizi azt mondta,
kiadó szobát keres. A házban élő
férfi nem nagyon hitt Gizi néninek,
ezért hellyel kínálta a teraszon,
majd bement a lakásba. „Bejöttem
és akkor tapasztaltam, hogy bent járt,
a pénztárcából hiányzik a pénz, vagyis
üres volt. Visszaléptem, közben kért
egy üveg vizet. Kimentem, bezártam
a kaput, hogy ne tudjon elmenni, és
hívtam a rendőrséget.”

Mire visszatért a kaputól, Gizi
nénit ismét úgy látta, mint aki épp
távozik a lakásból. Repülős Gizi
valószínűleg tudta, mi következik,
ezért visszavitte a pénzt, hogy
mentse, ami menthető. A rendőrök őrizetbe vették a kilencvenéves asszonyt, a bíróság pedig
előzetes letartóztatásba helyezte,
most pedig húsz napnyi elzárásra ítélte őt. A bíró az ítéletben
figyelembe vette Repülős Gizi
korát, betegségeit, a kleptomániáját és az agylágyulását, a többszörösen büntetett előéletet és a
korábban kiszabott felfüggesztett
börtönbüntetéseket. Hazánk első
számú besurranó tolvaját hasonló
bűncselekmények miatt nemrégiben két bíróság is felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélte, ezeken
kívül pedig két másik ügye is
folyamatban van. Néhány nappal
a fehérvári tárgyalás után Győrben is a vádlottak padjára került:
negyven nap elzárásra ítélték,
mert Kónyon hetvenezer forintot
szeretett volna lopni.

Kitüntetés a megyei rendőrfőkapitány-helyettesnek
Nemzeti ünnepünk alkalmából
a belügyminiszter javaslatára
Magyarország köztársasági
elnöke a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje Katonai Tagozatát adományozta a rendészeti

területen huzamosabb ideje
végzett kiemelkedő szakmai
munkájára tekintettel Vörös Ferenc ezredesnek, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság rendészeti
főkapitány-helyettesének.

Vörös Ferenc rendőr ezredest kitüntette a köztársasági elnök

A Fehérvár Televízió műsora 2016. március 19-től március 25-ig
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18:30 A Fehérvár TV archívumából 22:45 Képes hírek – benne egész
18:30 A Fehérvár TV
16:25 Napi színes
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
Szigli István
archívumából
16:30 Költségvetés 2016 –
17:30 A Fehérvár Tv
17:00 Agrárinfó – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:00 Jó estét, Fehérvár!
jövőkép kerületenként
archívumából
17:30 Esti mérleg – ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
Képes hírek – benne
2016. 3. 25. pénTeK
19:20 Üzleti negyed
– ismétlés
17:50 Napi színes
17:50 Napi színes
sportmagazin
minden egész órakor
19:50 Miami Vice – am.
Műsorvezető: Nagy
18:00 Hírek
18:00 Hírek
20:15 Hírek
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
bűnügyi sorozat (12)
Zoltán Péter. Vendég:
18:05 Költségvetés 2016 –
18:05 Fehérvári beszélgetések 20:20 A tánc világnapja I-II.
Jó estét, Fehérvár! – ism. 21:30 Pálosfalvi Brúnó –
minden egész órakor
Dienesné Fluck Györgyi
jövőkép kerületenként
Műsorvezető: Vakler
22:25 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
élni a bátrak életét
17:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
23:10
Képes
hírek
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Lajos. Vendég: Kovács
Marton János
07:45
Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
22:30 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler
Béla Sándor
18:30 A Fehérvár TV archívumából
2016. 3. 24. CSüTörTöK
minden egész órakor
Jó estét, Fehérvár! – ism.
egész órakor a Jó estét,
Lajos. Vendég:
18:30 Költségvetés 2016 –
19:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
Bajnokok városa – ism.
Fehérvár! ismétlése
Hermanné Nagy Vera
jövőkép kerületenként
19:45 Paletta – kulturális
00:00 Képes hírek – benne
10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Költségvetés 2016 –
17:30 A Fehérvár Televízió
Műsorvezető: Nagy
magazin
minden
egész
órakor
10:45 Együtt – ismétlés
jövőkép kerületenként – ism.
archívumából
Zoltán Péter. Vendég:
20:15 Hírek
2016. 3. 20. VASárnAp
a Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV archívumából
Műsorvezető: Stefkó
18:00 Fehérvári beszélgetések
Szigli István
20:20 Mese habbal – portréfilm 07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:40 Képes hírek – benne egész
Krisztina. Vendég:
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Németh Antal sörfőzőről 07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése
Horváth Miklósné
Műsorvezető: Vakler
19:45 Agrárinfó
(szerk.: Gáspár Péter)
minden egész órakor a Jó
minden egész órakor
13:00 Híradó 1-kor
Költségvetés 2016 –
Lajos. Vendég:
20:15 Hírek
20:50 III. Fricsay Richárd
estét, Fehérvár! ismétlése
a Híradó ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
jövőkép kerületenként
Szakonyi Károly
20:20 Mese habbal – portréfilm
Katonazenekari Fesztivál 10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor a
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV archívumából
Németh Antal sörfőzőről 22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Bajnokok városa – ism.
07:20 Képes hírek – benne
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Nagy
(szerkesztő: Gáspár Péter) 23:30 Képes hírek
minden egész órakor a Jó 19:00 A hét hírei
16:00 Költségvetés 2016 –
11:15 A Fehérvár TV
Zoltán Péter. Vendég:
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
estét, Fehérvár! ismétlése 19:20 Hitünk és életünk
jövőkép kerületenként –
archívumából
Dienesné Fluck Györgyi
2016. 3. 23. SZerdA
22:45 Képes hírek – benne egész
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 19:50 Miami Vice – am.
ismétlés. Műsorvezető:
11:40 Képes hírek – benne egész
„Együtt verő szíveink”
bűnügyi sorozat (12)
órakor a Híradó ismétlése
10:20 Költségvetés 2016 –
Vakler Lajos. Vendég:
órakor a Híradó ismétlése
– 2016. március 15.
20:50 Szeged – TLI Alba Fehérvár
jövőkép kerületenként
00:00
Képes
hírek
–
benne
Földi Zoltán
13:00
Híradó
1-kor
Fehérvár – ismétlés
kosárlabda-mérkőzés
– ismétlés
2016. 3. 22. Kedd
minden egész órakor
16:30 Költségvetés 2016 –
13:10 Képes hírek – benne
Költségvetés 2016 –
közvetítése felvételről
Műsorvezető: Látrányi
a
Híradó
ismétlése
jövőkép kerületenként –
minden egész órakor a
jövőkép kerületenként
22:20 A hét hírei
Viktória. Vendég:
00:00 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
ismétlés. Műsorvezető:
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
Mészáros Attila
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
Vakler Lajos. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
egész órakor A hét
10:45 Együtt – ismétlés
a Híradó ismétlése
minden
egész
órakor
Deák Lajosné
– ismétlés
Viktória. Vendég:
hírei ismétlése
11:15 Költségvetés 2016 –
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
17:00 Együtt – ismétlés
a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Németh
Mészáros Attila
jövőkép kerületenként
07:45 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Jó estét, Fehérvár!
Zoltán. Vendég: Deli Rita 17:30 Esti mérleg – ismétlés
– ismétlés
minden egész órakor
2016. 3. 21. Hétfő
17:50 Napi színes
10:45 Paletta – ismétlés
– ismétlés
17:00 Bajnokok városa – ism.
Műsorvezető: Nagy Zoltán
a Híradó ismétlése
18:00 Hírek
11:15 A Fehérvár TV archívumából 17:30 Esti mérleg – ismétlés
Köztér – ismétlés
Péter. Vendég: Brájer Éva 00:00 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:40 Képes hírek – benne egész
18:05 Fehérvári beszélgetések
Költségvetés 2016 –
17:50 Napi színes
11:40 „Együtt verő szíveink”
10:45 Agrárinfó – ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető: Vakler
órakor
a
Híradó
ismétlése
jövőkép kerületenként
18:00
Hírek
– 2016. március
11:15 A Fehérvár TV archívumából 13:00 Híradó 1-kor
A hét hírei ismétlése
Lajos. Vendég: Szakál
– ismétlés
18:05 Költségvetés 2016 –
15. Fehérvár
10:00 A hét hírei – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész 13:10 Képes hírek – benne
Antal, Szakál Antalné
Műsorvezető: Nagy Zoltán 12:10 Költségvetés 2016 –
jövőkép kerületenként
10:20 Üzleti negyed – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
18:30
A Fehérvár TV archívumából
minden egész órakor a
Péter. Vendég: Brájer Éva
Műsorvezető: Vakler
jövőkép kerületenként
10:50 A Fehérvár Tv
13:00 Híradó 1-kor
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Híradó 1-kor ismétlése
Napi színes – ismétlés
Lajos. Vendég:
– ismétlés
archívumából
13:10 Képes hírek – benne
19:25
Köztér
– közéleti magazin
Kincsesláda – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
Földi Zoltán
Műsorvezető: Stefkó
11:30 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
18:30 Költségvetés 2016 –
Krisztina. Vendég:
magazin
egész órakor A hét
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
jövőkép kerületenként
20:15 Hírek
Horváth Miklósné
hírei ismétlése
16:00 Költségvetés 2016 –
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Vakler
20:20 Mese habbal – portréfilm
12:40 Jó estét, Fehérvár!
13:00 Híradó 1-kor
jövőkép kerületenként
Lajos. Vendég:
Marton János
Lajos. Vendég:
Németh Antal sörfőzőről
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Szakonyi Károly
17:00 Paletta – ismétlés
Deák Lajosné
(szerk.: Gáspár Péter)
13:00 Köztér – ismétlés
minden egész órakor a
Műsorvezető: Vakler
Napi színes – ismétlés
17:30
Esti
mérleg
–
ismétlés
19:00
Jó
estét,
Fehérvár!
20:50 Kunszentmártontól
13:35 A Fehérvár TV
Híradó 1-kor ismétlése
Lajos. Vendég: Kovács
Honvéd7 – ismétlés
17:50 Napi színes
19:45 Együtt – családi magazin
Budaörsig – Szabó Gyula,
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
Béla Sándor
Tóparti 25
18:00 Hírek
20:15 Hírek
a nemzet színésze
13:50 ARKSE – Százhalombatta
– ismétlés
16:30 Költségvetés 2016 –
Székesfehérvári virtuózok
18:05
Fehérvári
beszélgetések
20:20
Suppé
22:00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
kézilabda-mérkőzés
Műsorvezető: Vakler
jövőkép kerületenként – ism.
Fehérvári beszélgetések
21:35 Koronázási Szertartásfilm 22:45 Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Németh
közvetítése felvételről
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Nagy
– ismétlés
Zoltán. Vendég: Deli Rita 22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 23:05 Képes hírek
15:10 Fehéredő múlt II. rész
Hermanné Nagy Vera
Zoltán Péter. Vendég:
Műsorvezető: Vakler
– Uram, maradj velem!
Lajos. Vendég:
– dokumentumfilm
Hermanné Nagy Vera
16:00 Karok és lábak művészete Kiemelt ajánlatunk: március 22. 20:20 Mese habbal – portréfilm Németh Antal sörfőzőről
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A Vörösmarty Rádió műsora 2016. március 19-től március 25-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu
2016. 3. 19. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin Romhányi
Anikó szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 A műsorvezető:
Horváth-Winter Dia
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
09:10 Bemutatkozik az Ezredéves
Készségfejlesztő Óvoda
Általános Iskola és
Speciális Szakiskola és
az Arany János Általános
Iskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI. Vendég:
Fülöp Anita, Mészárosné
Törzsök Zsuzsa, Szépné
Reményi Annamária
10:10 Mi újság Új-Zélandon?
Szösszenetek egy magyar
lány kalandjaiból
11:10 Konyhaműsor receptekkel.
Vendég: Kurucz Tünde
12:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Műsorajánló,
délutáni témaindító
12:40 Gazdálkodj okosan!
Vendég: Galántai Gergely
vállalkozásfejlesztési és
cégvezetési tanácsadó
13:10 Kinezológia. Vendég:
Koller Krisztián
14:10 Gyógynövények,
természetes megoldások.
Vendég: Gyalus Boglárka
gyógynövényhatóanyagszakértő

13:10 Csajos vasárnap délután.
Vendég: Gelgonya Erika,
Hegedűs Dorina
14:10 A szexualitás kultúrája
- Vendég: Séllei Györgyi
szexológus tanácsadó
14:40 Kirándulás. Vendég:
Kulcsárné Németh
Mariann idegenvezető
15:40 A Fehérvár TV
2016. 03. 20. VASárnAp
műsorajánlója. Vendég:
Látrányi hírigazgató
00:00 Válogatás az elmúlt
16:10 Vörösmarty kocka –
hét műsoraiból
Informatika. Műsorvezető:
02:00 Mindentudás Egyeteme
Barabás Ferenc,
06:00 Heti hírmagazin Romhányi
Németh Gábor.
Anikó szerkesztésében
Vendég:
07:00 Válogatás az elmúlt
Gombaszögi Attila
hét műsoraiból
informatikus
08:00 Félóránként friss
17:10 Filmajánló Horváthhírek, időjárás és
Winter Diával
közlekedési információ
18:10 Sportösszefoglaló
08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla 19:00 Esti beszélgetések
Műsorajánló, hosszú
Kozma Ágival
távú időjárás,
21:00 Mindentudás Egyeteme
orvosmeteorológia,
2016. 3. 21. Hétfő
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
00:00 Válogatás a hétvége
programajánló
műsoraiból
09:10 Gyógyító növények
02:00 Mindentudás Egyeteme
– Reflux. Vendég:
06:00 Félóránként friss
Supliczné Tóth Mária
hírek, időjárás és
egészségtantanár,
közlekedési információ
táplálkozástudományi
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
szakember
Rádióval! Műsorvezető:
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Schéda Zoltán
Krepsz Gyöngyi (HEROSZ
Benne: horoszkóp,
Fehérvári Állatotthon)
kalendárium, kék hírek,
11:10 Katolikus gondolatok.
sport és aktuális témák
Vendég: Tóth Tamás
09:10 Autófitnesz. Vendég:
esperes, plébános
Polgár Tibor
12:10 Horgászműsor. Vendég:
Nagy Attila elnök (HOFESZ) 10:10 Műsorvezető: Németh
Gábor. Ötletláda
12:40 KRESZ 2 és 4 keréken.
11:40 Kis kocka – informatikai
Vendég: Bánfi
műsor. Vendég:
Zsolt százados

16:10 Beszélgetés ezotériáról,
jógáról. Vendég: Nagy
Gábor jógaoktató
17:00 Egészségóra
szakorvosokkal
18:00 Sportösszefoglaló
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Mindentudás Egyeteme

13:10
14:10

16:10
17:30
19:00
21:0 0
22:00
22:10

Gombaszögi Attila
informatikus
Sportágak története és
szabályai – asztalitenisz.
Vendég: Volsik János
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Jóban-rockban.
Társműsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
Aktuális – napi hírmagazin
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Hangoskönyv
Aktuális – napi hírmagazin
Mindentudás Egyeteme

2016. 3. 22. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
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 aktuális témák
09:10 Beszélgetés programokról,
moziról, aktualitásokról.
Vendég: Tornyai
Gábor plébános
10:10 Műsorvezető: Németh
Gábor. Ötletláda
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Energiaforrások.
Vendég: Szauter Ákos
vezérigazgató (Széphő Zrt.)
13:00 Diákkedd

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája.
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű – Páll Ferenc
atya előadása

02:00
06:00
06:10

09:10

10:10
11:40

13:10
14:10
16:10

2016. 3. 24. CSüTörTöK

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
Válogatás az elmúlt
06:00 Félóránként friss
nap műsoraiból
hírek, időjárás és
Hangoskönyv
közlekedési információ
Félóránként friss hírek,
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
időjárás és közlekedési
Rádióval! Műsorvezető:
információ
Schéda Zoltán
Ébredjen a Vörösmarty
Benne: horoszkóp,
Rádióval! Műsorvezető:
kalendárium, kék hírek,
Schéda Zoltán. Benne:
sport és aktuális témák
horoszkóp, kalendárium,
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
kék hírek, sport és
Lorászkó Gábor állatorvos
aktuális témák
10:10 Műsorvezető: Németh
A Szent György Kórház
Gábor. Ötletláda
működése. Vendég:
11:40 Kis kocka – informatikai
Dr. Sárkány Ágnes
műsor. Vendég: Gombaszögi
osztályvezető főorvos,
Attila informatikus
Sürgősség Betegellátó
12:10 Fehérvár magazin –
Osztály és Belgyógyászati
lapszemle. Vendég: LászlóIntenzív Részleg
Takács Krisztina szerkesztő
Műsorvezető: Németh
13:10 Munka a Polgármesteri
Gábor. Ötletláda
Hivatalban
Kis kocka – informatikai
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
műsor. Vendég:
Érdekességek, napi téma
Gombaszögi Attila
15:10 Székesfehérvár
informatikus
Városgondnoksága
Színházi beszélgetések
információi
Műsorvezető: Bokányi Zsolt 16:10 Autós sport. Vendég:
Érdekességek, napi téma
Debreczeni Dávid
Református hitélet.
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Vendég: Somogyi
18:10 Egészségügyi műsor

2016. 3. 23. SZerdA
00:00

László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Kézművesség. Vendég:
Gulyás Antalné szövő
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló HorváthWinter Diával

szakemberekkel
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 3. 25. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
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 aktuális témák
08:40 Bűnesetek, felhívások a
rendőrségtől. Vendég:
Kiss Z. Edward őrnagy
09:10 Munkaügyi témák. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach
11:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihályi Gyula
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Az irodalomról. Vendég:
Dr. Bakonyi István
József Attila-díjas
irodalomtörténész
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű – Pál 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.
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Az olimpiák története – 3. rész

Somos Zoltán

Olimpia, először Amerikában

Magyar tempó, magyar arany

Az 1904-es olimpia történelmi jelentőségét
kétségtelenül az adja, hogy először rendezték a
játékokat a tengeren túl. Ez nem hozott sok jót,
részben mert mégis hasonlított a négy évvel
korábbi párizsi olimpiára: egy világkiállításhoz
kapcsolódott, hosszú volt és szervezetlen.

Az amerikai elnök döntött
Bár még mindig gyerekcipőben járt,
az olimpiai mozgalom kétségtelen
eredményeket mutatott fel a NOB
megalakítása és az athéni játékok
óta. Egyre több nemzet ismerte fel a
sportban rejlő lehetőségeket, ekkor
még nem feltétlenül anyagi ételemben. De győzni, bajnokokat felmutatni, nemzettudatot erősíteni már ekkor
tökéletes lehetőség volt a világ nagy
seregszemléje, nem is lehetett kérdés,
hogy a bölcsőtől, Athéntól indulva
hamar meghódít más kontinenseket
is. És persze Amerika ebből sem
maradhatott ki.
Eredetileg Chicago kapta a rendezési
jogot, de St. Louis is bejelentette igényét az olimpiára, mivel 1904-ben volt
száz éve annak, hogy Louisiana Franciaországtól az Egyesült Államokhoz
került. Egyszerűen megvásárolták…
Azóta tudjuk, üzleti alapú olimpiát is
az amerikaiak tudnak igazán rendezni, de ha csak ez lett volna a probléma
az akkor még javában amatőr szemléletű olimpiai mozgalom, a sport és
St. Louis kapcsolatában, az kevesebb
zavart okozott volna. A város végül
Theodore Roosevelt elnök döntése
alapján rendezhette meg a nagy eseményt, döntő érv volt, hogy így az ös�szeköthető volt a világkiállítással. Kár,
hogy ez a párosítás már Párizsban
sem működött. Coubertin báró mindenesetre elég érzékeny volt a tőke
és a játékok kapcsolatára, vagy talán
csak megérezte, hogy újabb kaotikus
olimpia következik, így el sem utazott

Halmay Zoltán (balra) még a többieket figyeli, aztán mindenkit megelőzött

Amerikába. Persze, nem volt ezzel
egyedül, hiszen a források szerint 651
résztvevő sportolóból mindössze 128
érkezett másik kontinensről. Európát
összesen negyvennégy sportoló
képviselte. Visszalépésnek számított,
hogy nem volt közöttük nő – ezúttal
kizárólag amerikaiak indultak a gyengébb nem soraiban.

amelyek zöme ma is műsoron van. Vad
elhajlásnak csak a roque és a lacrosse tekinthető, bár utóbbi programra
kerülését nyugodtan magyarázhatjuk
azzal a tényezővel, ami az egész olimpiát

Az úszó Halmay Zoltán Párizsban két
ezüst- és egy bronzérmet nyert, vagyis
esélyesként, olimpiai tapasztalattal
a háta mögött érkezett St Louisba az
MTK versenyzőjeként, mert a klub
legendás elnöke, Brüll Alfréd hajlandó
volt fedezni az utazási költségeket.
Érdekesség, hogy Halmay négy évvel
korábban két érmet is hosszútávon
szerzett, ezúttal azonban a sprintszámokban bizonyult legyőzhetetlennek.
50 yardos gyorsúszásban is, hiába
akart egy bíró holtversenyt hirdetni
közte és a hazai Scott Leary között.
Halmay ugyan jobb volt, de kénytelen
volt újraúszni a számot, miután némi
verekedés is kialakult a részrehajló
döntést követően. Másodszor aztán
akkora fölénnyel nyert, hogy azt
már lehetetlen volt kétségbe vonni.
Ráadásként pedig megnyerte a 100
yardot is egy másik amerikai kedvencet megelőzve. Kétszeres olimpiai
bajnokként utazhatott tehát haza Halmay, aki a gyorsúszás technikájának
úttörője volt, váltott karú, lábmunka
nélküli „magyar tempójával”.
A magyar küldöttség azóta sem volt

A hazai pálya előnye
Ami a programot illeti, mivel a nagy
hírverés ellenére csekély érdeklődés
mutatkozott az olimpia iránt, különböző, olykor inkább cirkuszi látványosságnak és helyi vetélkedőnek megfelelő
számokat iktattak műsorba. Összesen
csaknem négyszáz(!) versenyszámban
hirdettek győztest a júliustól novemberig tartó rendezvényeken, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság csak kilencvennégy számot ismert el hivatalosnak.
Ezeket tizennyolc sportágban rendezték,

Nem a hivatalos, inkább a „cirkuszi” program része: női boksz St. Louisban

Úszósportunk óriása osztrák anya és magyar apa gyermeke volt, de volt kiadvány, amely
Szlovákiának adta olimpiai aranyait

meghatározta: az amerikaiknak történő
kedvezéssel. Ez a finom megfogalmazás,
a kevésbé finom pedig, hogy olykor
szemérmetlenül csaltak a hazaiaknak:
a versenybírók magukévá tették a
rendezők szándékát a sikeres amerikai
szereplést illetően. Ezért is történhetett
meg a különös eset, hogy egy magyar
aranyérmet kétszer kellett megnyerni!

olimpián ilyen kis létszámú, ám ehhez
képest parádésan szerepelt. (Említsük
meg, hogy a NOB-ot képviselő összesen három európai tisztségviselő egyike dr. Kemény Ferenc volt.) A négyfős
delegáció két aranyat, egy ezüstöt és
egy bronzot szerzett – utóbbi kettőt
Kiss Géza egymérföldes és félmérföldes gyorsúszásban.
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„Szívesen futnék ekkora mezőnnyel a gyönyörű városunkban”
Kaiser Tamás

Mik a legfontosabb változások a tavalyi évhez képest?
Több változás is lesz. A két legfontosabb, hogy idén másfél napos
lesz a CEP Fehérvár Félmaraton,
ami azt jelenti, hogy április 23-án,
szombaton délután négy órától
gyerekfutamokat is rendezünk
majd a Bregyó területén. De a pálya
nyomvonala is megváltozott.
Mennyire tér el az idei nyomvonal a
tavalyitól?
Nagyon sokban. Idén kimarad
a felsővárosi városrész, tehát a
Malom utcából már lefelé, a Zichy
liget felé futnak majd a résztvevők
a bíróság előtt. Ezt követően ráfutnak a Várkörútra, onnan a Rákóczi
útra, ott megfordulnak a gyógyszertárnál a körforgalomban, majd
tovább futnak fel egészen a Teleki
Blanka Gimnáziumig. Ott lesz egy
éles kanyar, és majdnem egészen
vissza kell futni a bíróságig. Ezután
bekanyarodnak a futók a Fő utcára,
majd jön az Oskola, a Jókai utca,
elhalad a mezőny Kati néni szobra
mellett, rá a Mátyás király körútra,
egészen az uszodáig, és a Liget
soron érkezik vissza a központba a
mezőny.
Miért volt szükség ezekre a változtatásokra?
Idén több futót várunk, és biztonságtechnikai szempontból sokkal
egyszerűbb a pályát biztosítani.
A fő ok azonban az, hogy tavaly
még nem volt kész a gyönyörű,
új Várkörút, és azt gondolom, ezt
mindenképpen meg kell mutatnunk az ide érkező futóknak.
Azt mondtad, több futót vártok. Ez mit
jelent, idén mekkora indulói létszámra
számítotok?
2015-ben 1100 futónk volt, a II. CEP
Fehérvár Félmaratonra pedig 15001600 nevezésre számítunk.
Hogy áll most a nevezés a különböző
távokra?

Fotók: Kiss László archív

A rendező dolga sosem könnyű – főleg, ha
olyasvalaki rendez futóversenyt, aki maga is
szeret futni. Skoff Gábornak, a CEP Fehérvár
Félmaraton versenyigazgatójának is fáj a szíve,
hogy nem lehet ott a mezőnyben. Gábor azt is
elárulta, hogy jól állnak a verseny előkészületi
munkái, és szépen fogynak a rajtszámok is.

Idén 1500-1600 futót várnak a II. CEP Fehérvár Félmaratonra

A slágertávon, a félmaratonon
1000-1100 futóra számítunk, eddig
ennek a létszámnak több mint
egyharmada már nevezett is. Aki
hét kilométert szeretne futni,
annak érdemes iparkodnia, mert
fogynak a helyek, a rajtszámok
hatvan százaléka már gazdára talált. Tizennégy kilométeren nagyjából a felénél járunk a kétszáz fős
limitnek. A váltók előre meghirdetett, negyven csapatos kerete
napokon belül betelhet, de nem
kell aggódni, mert a tervek szerint
a táv szponzorának köszönhetően
hatvanra bővítjük a váltók nevezési helyeit.
Említetted a gyerekfutamokat. Milyen
távon várjátok a gyerkőcöket?
Három számmal várjuk a gyerekeket szombat délután. Lesz 600,
1200 és 2400 méteres futam, és
hattól tizenhat éves korig várjuk a
futni vágyókat.
Gondolom, idén sem futsz. Nem fáj a
szíved, hogy ezúttal sem leszel ott a
mezőnyben a rajtnál?
De, természetesen fáj a szívem,
tavaly is fájt, idén is fog. De a
verseny két napja alatt többet is
futok a versenyközpontban illetve

A belváros 2016-ban is fontos része lesz a pályának

A tavalyi félmaraton nagy siker volt, nem véletlen, hogy most is jól fogynak a rajtszámok

a pálya területén, hogy minden
megfelelően működjön, mint egy
félmaratonon. De nagyon szívesen

futnék egy ekkora mezőnnyel a
gyönyörű városunkban, Székesfehérváron!
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Somos Zoltán

Hogy Verebes József fiatal edzőként
vidéki csapattal bajnokságot nyert,
azt nyugodtan nevezhetjük forradalmi
tettnek a magyar futball történelmében. Az 1982-es Rába ETO hat, hét,
nyolc gólt is lőtt fantasztikus győzelmei során, de Verebesnek nem az volt
az első állomáshelye, és lehet, a csodát
Fehérváron is láthattuk volna, ha…
„A Videotonnál egy évig volt vezetőedző,
előtte pedig Lantos Mihály pályaedzőjeként már bizonyította, nagyon ért a
szakmához. Velünk, fiatalokkal különösen
sokat foglalkozott, és amikor vezetőedző
lett, sokakat be is épített a csapatba” –
emlékezett Verebesre a balhátvéd
Horváth Gábor. – „Sajnos az itteni
szezonja végén a vezetőség nem akarta
teljesíteni a feltételeit, Győrben pedig tárt
karokkal várták, így elköszönt tőlünk.
Sajnáltuk, mert profizmusa és fanatizmusa már akkor rendkívüli volt.”
Bizony, a Vidivel negyedik helyen
végző Mágus a következő két idényben aranyat nyert az addig középcsapatnak számító Győrrel (ráadásul

Fotó: vidi.hu

Verebes Józsefet gyászolja a magyar labdarúgás. Az
életének hetvenötödik évében elhunyt mesteredző
a nyolcvanas évek elején nem követ, hanem sziklát
hajított a sportág hazai pocsolyájába, hatása alól
senki nem vonhatta ki magát. Csapatai nyertek, az
ellenfelek sokszor megszégyenültek a pályán.

Verebes József (álló sor, balról a harmadik) a korábbi, és a későbbi nagy Vidik játékosait is edzette Sóstón

többször jól elverte a Vidit is...). Pedig
nem sztárokban, hanem motiválható
játékosokban és fiatalokban gondolkozott.
Disztl László is így került nála a csapatba Fehérváron: „Neki köszönhetem,
hogy NB I-es játékos lehettem az ifiből
éppen kiöregedve. Bizalmat szavazott
nekem, azt mondta, öt meccsem akkor is

van, ha hibázom – aztán végigjátszottam
a szezont. Tizennyolc éves középső védőként.” – elevenítette fel pályája elejét
az UEFA-kupa-döntős Vidi alapembere. „Ha ő nincs, nem tudom, hogyan
alakult volna a pályám. Hitt a játékosaiban és a saját tudásában, mi is hittünk
benne. Hiszen láttuk a pályán, mennyire
meglepjük az ellenfeleket. Néha szinte

mulatságos volt. Ittuk a szavait, a tudását,
mentálisan óriási erőt adott, nagyon
sajnáltuk, amikor elment. Ha marad, talán
már akkor bajnok lett volna a Vidi.”
Verebes József még egyszer visszatért Fehérvárra, de az már nem volt
sikersztori: 1999-ben ő sem tudta
megakadályozni, hogy kiessen a csapat az élvonalból.

A góllövés felelőssége
Somos Zoltán
Ki sem mozdul a felcsúti stadionból a Videoton.
Február huszadika óta a hatodik tétmeccsét
játssza új hazai pályáján, igaz, most másodszor
vendégként, hiszen a Puskás Akadémia lesz a
szombati ellenfél.

Fotók: Simon Erika archív

Van annak bája, hogy a Felcsútra
költöző Vidi három héten belül
másodszor játszik vendégként ott,
ahol amúgy „otthon” van. A kiírás
szerint ugyanis a február 27-i és a
március 19-i bajnokin is a Puskás
Akadémia a pályaválasztó. Ennek
persze semmi jelentősége, egyrészt,
mert a stadion minden fűszálát
megismerte immár az „albérlő”
fehérvári csapat is, másrészt mert

eddig bárhol találkozott a felcsútiakkal, általában győzött.
Érdekes, hogy az egyik kivétel a
tavalyi bajnokcsapat, amely csak
gól nélküli döntetlenre végzett a
Pancho Arénában. Az is tény, hogy
majdnem így jártak Feczesinék is
három hete, ám a csatár a hosszabbítás legvégén a kapuba fejelt, így
legalább akkor happy end lett a
kiesőjelölt elleni meccs vége.
Nem úgy, mint a Békéscsaba ellen,
pedig a viharsarkiak is a tabella
végéről érkeztek az impozáns
stadionba. A pályán ez látszott
legkevésbé, ezúttal még helyzetekig
sem nagyon jutott el a Vidi, sőt ha
kapusa, Kovácsik Ádám nem véd
bravúrosan, nagyobb szégyen is

Ezt szeretnék többször látni a szurkolók: Videoton-gólöröm Felcsúton

A Vidi történetének egyik legjobb csatára a kispadon – de Horváth Ferenc (jobbra) már nem lőhet gólt

eshetett volna a csapattal az 1-1-es
döntetlennél. Ezen az oldalon, a
fenti hasábokon megemlékezünk
Verebes Józsefről, a Mágusról, aki
hajdan a Videotonnál is a hatékony
támadófutball apostola volt – nos,
némi mágia, úgy tűnik, kései
utódának, Horváth Ferencnek is
elkélne... A fehérvári vezetőedző
csatárként a honi legjobbak közé
tartozott, de a maiakba ő sem tud
gólt szuggerálni. „Én az anyámnak
sem passzoltam volna, ha a tizenhatoson helyzetbe kerültem, annyira gólt
akartam lőni. A mostani játékosok
mintha leráznák magukról a felelősséget” – jegyezte meg tömören a Vidi
támadójátékát érintő kérdésre a
szakvezető.

Tény, a tavaszi hat meccsen hat gól,
összességében pedig huszonnyolc a
fehérvári „termés” a bajnokságban,
márpedig ennél kevesebbet csak
négy csapat jegyez a szezonban.
És a gólok felét nem a csatárok
szerzik – a legutóbbi kettőt például
a két szélső hátvéd, Nego és Stopira. Némi túlzással: ha nekik kell
besegíteni, tényleg a kapus lehet a
következő, bár Kovácsikra inkább a
saját kapujánál lesz újfent szükség.
S ha már védők: Juhász és Lang
ismét bekerült a válogatott keretbe, ami örvendetes, de senki nem
bánná, ha az utóbbi időkben távozó
góllövők, Nikolics és Gyurcsó
örökét is átvenné valaki a Videotonnál.
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Alapszakaszhajrá előtt az FKC

Somos Zoltán

Németh Zoltán

Egy mozgalmas hét után csendesebb időszak
köszöntött be a Fehérvár KC együttesénél. Az
edzőváltást, majd Deli Rita győztes debütálását
követően három hetes bajnoki szünetét tölti
a csapat, ami remek lehetőséget jelent az új
szakvezetőnek az általa megálmodott játékstílus gyakorlására.

Fotó: Kiss László

A Vác elleni idegenbeli vereség
után felpörögtek az események a
Fehérvár KC együttesénél: Bakó
Botondot Deli Rita váltotta a kispadon, az új szakvezető pedig három
nappal később győztes meccsen,
a Siófok elleni 29-23-as sikerrel
mutatkozott be. Az FKC legközelebb március 26-án az Érd vendégeként lép pályára, így Deli Rita
felkészülési meccseken, így például
a japán felnőtt válogatott (27-28)
valamint a magyar junior nemzeti
együttes (33-26) ellen gyakorolhatta
csapatával az általa megálmodott
játékrendszert.
„A kézilabdával kapcsolatos filozófiámhoz az átlövőjátékra való
építkezés, a biztos védekezésből
induló gyors lerohanások nagyon
közel állnak, ezekben biztosan lehet
majd változásokat felfedezniük a
meccseinkre kilátogatóknak. Ez a
pihenő nekünk most nagyon jól jött,
van egy kis időnk összehangolódni, új dolgokat bevenni a taktikai
repertoárba, és természetesen az

Vissza a varázst!

Mayer Szabina (labdával) és társai számára még három mérkőzés áll rendelkezésre, hogy
elérjék a célként kitűzött hatodik helyezést az alapszakasz végén

eddig jól működő figuráinkat gyakorolni.” – mondta el lapunknak
Deli Rita.
Az alapszakaszból még három
bajnoki vár a Fehérvár KC együttesére. A jelenleg hetedik helyen álló
gárda az érdi vendégszereplés után
még két hazai meccset vív: március
30-án a Békéscsaba, április 5-én pe-

dig a Ferencváros látogat a Köfém
Sportcsarnokba.

Deli Rita a Fehérvár TV-ben!
Március 23-án 18 óra 5 perckor Deli Rita
lesz a Fehérvár TV Fehérvári beszélgetések című műsorának vendége. A Fehérvár
KC edzőjével Németh Zoltán beszélget.

Húszévente belefér – legyintettek a
nagyvonalúbbak, amikor tavaly tavasszal eldőlt, hogy a fehérvári kosarasok nem jutnak a rájátszásba. Nem,
nem fér bele – válaszoltak azok, akik
szerint nemcsak a hagyomány miatt
volt kínos a kudarc. Hanem mert
egy olyan városban, ahol rendre
választani kell a fontos meccsek és
több sportág között, nagyon könnyű
elveszíteni a szurkolói bázist. Három
éve telt ház őrjöngött a bajnoki cím
megszerzésekor, mostanában sokszor
csak a cipőnyikorgás volt a jellemző
zaj a meccseken. Most, amikor
biztossá vált, hogy az Alba idén nem
marad le a playoffról, vagyis visszatért a „helyes útra”, jegyezzük meg,
talán ez a legnagyobb tét. Hogy újra
varázsa, magával ragadó hangulata
legyen minden meccsnek. A Paks
elleni hosszabbításban olykor már
megdörrent a csarnok, most pedig
jöhet a középszakasz és a rájátszás,
csupa rangadóval. Tudomásul kell
venni: Fehérváron mindig a jó csapatok kiváltsága volt a jó közönség.
Igényes, talán válogatós is publikum
– de a lényeg, hogy ki kell szolgálni!
Némi mosolyszünet után jöhet az
egymásra találás. Az ilyesmiből szoktak emlékezetes meccsek kikerekedni!

Nem pihentek a hosszú hétvégén
Kaiser Tamás
Keretbe foglalták a rögbisek a hosszú hétvégét. A
Köfém rögbipályáján szombaton a magyar felnőtt
és korosztályos női csapatok játszottak a csehekkel,
míg kedden a hagyományos március 15-i kupát
rendezte meg a Fehérvár Rugby Club.

Fotók: Kiss László

A szombati, csehek elleni meccsek alkalmával az u16-os, u18-as és a felnőtt
B válogatott mellett a legjobbak, vagyis
az A válogatottak is összemérték
tudásukat. A Gyolcsos Ferenc vezette
A válogatott mindhárom mérkőzésén
magabiztosan verte azt a Csehországot, mely a tavalyi Európa-bajnokságon az igen előkelő hatodik helyet
szerezte meg. A mérkőzéseknek a

felkészülés mellett azonban más célja
is volt.
„Ez egy hosszú folyamat első lépése:
szeretnénk újraéleszteni a korábban jól
működő Közép-Európa Kupát.” – kezdte
Gyolcsos Ferenc, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya, aki egyben
a Fehérvár Rugby Club ügyvezető
alelnöke is. – „Ebben most elsőként a csehekben találtunk partnerre, de a jövőben,
ha minden jól megy, a lengyelek és az
osztrákok is csatlakoznak majd hozzánk.
Nagyon örülök neki, hogy a magyar
válogatott teljes keresztmetszete, vagyis az
u16-tól a felnőtt A válogatottig itt tudott
lenni szombaton, hiszen a nemzetközi
megmérettetések nagyon fontosak a fejlődés szempontjából.”

Rögbizni jó, de célt vinni még jobb!

A hideg és az eső sem szegte kedvét a fehérvári rögbiseknek

Azt pedig már megszokhattuk, hogy
legyen jó vagy rossz idő, eső vagy hó,
a fehérvári rögbisek március 15-én
hagyományos kupával ünnepelnek.
Idén sem volt ez másként: az ünnepre
visszatérő hideg sem szegte kedvét
senkinek, huszonnyolc csapat közel
kétszáz sportolója vett részt az FRC
ünnepi rögbitornáján.
„1986 óta rendezzük meg hagyományos
kupánkat március 15-én. Sóskútról indultunk, de most már nagyjából huszonöt

éve Székesfehérváron találkoznak az
utánpótlás csapatok. Ezúttal is ötéves
kortól egészen az u19-es korosztályig
itt volt mindenki, aki rögbizni kívánt az
ünnepen.” – mondta Gyolcsos Ferenc.
Az ünnepi hosszú hétvége után sem
dőlnek hátra a Fehérvár Rugby Clubnál, hamarosan indul a tavaszi szezon.
Az FRC csapataira pedig érdemes
lesz odafigyelni, hiszen az egyesület
valamennyi együttese harcban áll a
dobogóért.
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Magabiztos Alba-siker a Nyíregyháza ellen
Németh Zoltán

Sportműsor
Az előttünk álló hétvégén sem
maradnak néznivaló nélkül a
fehérvári sport barátai, sőt élő
közvetítéssel is jelentkezünk a
Vörösmarty Rádió hullámhos�szán. Csütörtökön előbb azonban még nézni kell, méghozzá
20.20-tól a Fehérvár Televíziót!
Ekkor kerül adásba a TLI-Alba
Fehérvár–Nyíregyháza kosárlabda bajnoki mérkőzés, mely az
utolsó hazai alapszakaszmeccse a
csapatnak. Szombaton 18 órától
azonban érdemes lesz a rádió
keresőjét a 99,2 MHz-re állítani,
amikor Somos Zoltánt kapcsoljuk majd Szegedről. Az Alba
az alapszakasz utolsó körében
a Tisza partján lép pályára. Ha
meghallgatta, de meg is nézné a
Szeged–Fehérvár meccset a kedves olvasó, akkor nem kell mást
tenni, mint vasárnap legkésőbb
20.50-kor átkapcsolni a Fehérvár
TV-re! Szintén vasárnap, de még
kora délután, 13.50-től mutatjuk
meg az Alba Regia KSE–Százhalombatta kézilabda-mérkőzést
az NB I/B nyugati csoportjából.
A hazaiaknak nagy szükségük
lenne az újabb pontokra, hogy tovább folytathassák a felzárkózást
a középmezőnyhöz. A középmezőny elejében tanyázik, így
helyezése alapján biztonságban
van a Csákvár együttese a labdarúgó NB II-ben. Hogy Toldi Gábor
legénysége tovább menetel-e, és
veszi-e a Balmazújváros jelentette
akadályt, az a tévénézők számára
hétfőn este 20.20-tól derül ki.

A kép csalóka: Markovics Lukát ugyan körbevették a nyírségiek, de tartani nem tudták. Az Alba
játékosa a cserepadról beszállva tizenhat ponttal járult hozzá csapata biztos győzelméhez.

Dzunics Braniszlav az első szünetben aztán összekapta csapatát:
az Alba gyorsan elkezdte faragni
a hátrányt. Hamarosan már a
hazaiaknál volt az előny. A csapatba ezúttal kiválóan szálltak be
a cserék, Simon Balázs legszebb
napjait idézően irányított (6 pontja
mellett 7 gólpasszt is kiosztott), a
végül 16 pontig meg sem álló Markovics Luka pedig sorra dobta a
kosarakat. A szünetre végül szoros
állással vonultak a felek, 20 perc
játék után 47-44 volt az eredmény
a hazaiak javára.
A második félidőre aztán nem maradt nyitott kérdés, a fehérváriak
érezhetően felpörögtek, lényegesen
jobb játékkal rukkoltak ki, mint
az első félidőben. Simon két alley
oop-ot is előkészített, az eredményesség mellett a látványosságra
is törekedve, a szebbnél szebb

kosarak pedig egyre magasabb
fokozatba kapcsolták a hazaiakat.

Az (egyik) palánkrengető hazai zsákolás Spurlocktól. A fehérvári csapat rengeteg labdaszerzésének is köszönhetően a közönségszórakoztató kosarakkal sem maradt adós.

is, amiket javítani kell, mert egy más
meccsen, más körülmények között
súlyos árat fizethetünk érte. Nagyon
kedvező dolognak tartom, hogy a
cserepadunkról rengeteg energia és
nagyon jó játék érkezett, ez nagyon
fontos volt ezen a mérkőzésen.” –
összegezte tapasztalatait Dzunics
Braniszlav vezetőedző.
A TLI-Alba Fehérvár ezzel a sikerrel bebiztosította helyét a középszakasz felsőházában, melybe a
fehérváriak mellett a Szolnok, az
Atomerőmű, a ZTE és a Körmend
jutott be. Az alapszakasz utolsó
körében már csak az lesz a kérdés,
ki hányadik helyen végez. Az Alba
a negyedik helyét Szegeden biztosíthatja be, a találkozó március
19-én 18 órakor kezdődik.

Orka Kupa Székesfehérváron

Fotó: Kiss László

Az Alba Fehérvár azzal a tudattal
készülődhetett a Nyíregyháza
elleni meccsre, hogy amennyiben
nyer, bebiztosítja helyét a középszakasz felsőházában. A tabella
negyedik helyén álló hazaiak nélkülözték a saroksérüléssel bajlódó
Supola Zoltánt, azonban így is
bőven esélyesként léphettek pályára a meccs előtt a tizenharmadik,
utolsó előtti helyen álló nyírségiek
ellen.
Nos, a papírformának nyomát sem
láthatta a fehérvári publikum,
az Alba tompán és ötlettelenül
kezdett. A legutóbbi fordulóban
meglepetésre az Atomerőműt legyőző Nyíregyháza pedig ráérzett,
hogy lehet keresnivalója. Hiába
kezdett 11 ponttal a hazai oldalon
Pearson, az első negyedet a vendégek a Krsztanovics-Ware-Unruh
hármas vezetésével simán nyerték
29-18-ra.

Fotók: Simon Erika

Egy negyednyi szenvedés után kiváló második
félidei játékkal nyert a TLI–Alba Fehérvár a
Marso–Nyíregyháza ellen az alapszakasz utolsó hazai bajnokiján. A találkozón a cserepadról
beszálló játékosok remek teljesítménnyel örvendeztették meg a fehérvári szurkolókat, akik
a győzelem mellett a középszakasz felsőházába
jutást is megünnepelhették a 101-69-re
végződő találkozó után.

Csorvási Milán is ponterősen
szállt be az Albába, mely a harmadik negyed után már 72-56-ra
vezetett. Az utolsó negyedre már
csak a különbség volt kérdéses, ez
végül harminc pont fölé kúszott.
Anthony Myles-nak jutott a dicsőség, hogy száz pont fölé vigye
az Albát, mely végül 101-69-rre
nyerte az alapszakasz utolsó hazai
bajnokiját.
„A csapat erejét mutatja, hogy a
gyengébben sikerült első félidő után a
másodikban nagyon jó védekezéssel
és eredményes támadójátékkal rukkolt
ki. Nagyon örülök, hogy fölényes
győzelemmel zártuk az alapszakasz
hazai meccseit!” – értékelt a meccs
után Csorvási Milán.
„Gratulálok a fiúknak a győzelemhez! A találkozó második negyedétől
kezdve jól védekeztünk, ráadásul sok
labdát is szereztünk, és a gólpasszok
száma is igazi csapatjátékot mutat.
A mai meccsen sok jó dolgot láttam
a csapattól, de beestek olyan hibák

Négy válogatott, harminc egyesület több mint hatszáz sportolója vesz részt a hétvégi, nemzetközi Orka Kupa szinkronúszó versenyen a Csitáry G. Emil Uszodában. A kétnapos megmérettetés március 19-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kombinációs kűr versenyszámmal,
mely a szervezők tájékoztatása szerint nagyon izgalmas és látványos lesz, hiszen harminc
egység szinkronúszói ugranak majd medencébe. A két nap folyamán összesen 795 oklevelet
valamint 450 érmet osztanak majd ki, ami mutatja: idén is nagy mezőny gyűlik össze Székesfehérváron.
K. T.

TLI-Alba Fehérvár–
Marso–Nyíregyháza:
101-69

(18-29, 29-15, 25-12, 29-13)
Alba Fehérvár: Chery 20/9, Myles 7,
Spurlock 20/9, Pearson 22/3, Lóránt
2, csere: Wright, Simon 6/3, Markovics 16, Csorvási 8, Tóth P., Filipovics
Nyíregyháza: Unruh 16/12, Bus 4,
Miller 7/3, Krisztanovics 21/3, Ware
15, csere: Szavics 4, Nagy K. 2, Kósa
T., Fazekas, Lajsz
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FehérVár

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a .Telefon: 06/22/513-4801

Parkoljon NFC-kártyával!
Parkoljon
NFC kártyával!
2016. március 21-től a Városgondnokság bevezeti a székesfehérvári fizető parko-

lási
zónákban
a START-STOP
rendszert,
elektronikus,
ún. NFC-kártyával
2016
március 21-től
a Városgondnokság
bevezetimelyet
a székesfehérvári
fizető parkolási
zónákban a
használhatnak
az autósok.
Az új szolgáltatás
bevezetésével
pontosan
annyitAzfizet
START-STOP rendszert,
melyet elektronikus
ún. NFC kártyával
használhatnak
az autósok.
új
azszolgáltatás
ügyfél, amennyi
a valós
parkolási
bevezetésével
pontosan
annyitidő
fizetvolt.
az ügyfél, amennyi a valós parkolási idő volt.
A Aparkolás
kezdetekora parkoló
a parkolóautomatánál
a rendszám
beírásával
elindíthatunk
egy
parkolás kezdetekor
automatánál, a rendszám
beírásával
elindíthatunk
egy virtuális
mérőórát,
majd amikor
befejeződött
a parkolás, vagy
véget ért a vagy
napközbeni
időszak
virtuális
mérőórát,
majd
amikor befejeződött
a parkolás,
véget díjfizetési
ért a napközbeni
leáll díjfizetés.
Ezzelleáll
a módszerrel
az ügyfelek
felhasznált
parkolásia időnek
megfelelő
díjfizetési
időszak,
a díjfizetés.
Ezzel a valóban
módszerrel
az ügyfelek
valóban
felhaszdíjat
fizetik. Aidőnek
START-STOP
parkolásnál
parkolási
idő számolása parkolásnál
és ez alapján aa parkolási
parkolási díj
nált
parkolási
megfelelő
díjat afizetik.
A START-STOP
idő
meghatározása
számolása
– ésautomatikusan
ez alapján a történik.
parkolási díj meghatározása – automatikusan történik.

Hirdetes

2016. március 17.

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

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen
illetve a

elektronikus kártyát
kártyát aa Városgondonság
Parkolási
csoportjának
ügyfélszolgálatán
lehet
AzAzelektronikus
Városgondonság
Parkolási
csoportjának
ügyfélszolgálakiváltani
a
Szent
Vendel
utca
17/
alatt.
tán lehet kiváltani a Szent Vendel utca 17/A. alatt.
fehérváriparkolási
parkolási rendelet
rendelet szerint
szerint,aki
akiérvényes
érvényes Ősfehérvár
Ősfehérvár kártyával
kártyával rendelkezik
A Afehérvári
rendelkezik,
feltöltésenként10%
10% jóváírást
jóváírást kap.
új kártyának
2500,Ft azforint
egyszer
díja, azonban
feltöltésenként
kap.AzAz
új kártyának
2500
az fizetendő
egyszer fizetendő
díja,
minimum 10 000 forintos feltöltés esetén díjmentesen kapják meg az ügyfelek.
azonban
minimum 10 000 forintos feltöltés esetén díjmentesen kapják meg az ügyfelek.

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707
telefonszámokon!

