FEHÉRVÁR

2016. április 14.

HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

fotó: Kiss LászLó
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A versek bűvöletében
8–9. oldal

Büszke Róma életre kel
Gorsiumban
7. oldal

Szolgálat erőn felül is – rendőreink Kelebián őrködnek 21. oldal

Se nem édes, se nem sós: kalácskoszorú Videoton módra 26–27. oldal

Nem könnyű a Vidi-kapusok
élete
29. oldal

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

Választókerületi
programok
Kovács Béla Sándor várja a
lakossági megkereséseket!
Kovács Béla Sándor önkormányzati
képviselőt – bár nem rendszeres
időpontokban tart fogadóórát –
munkanapokon a 06 20 224 2194-es
telefonszámon illetve a kovacs.bela.
sandor@fehervar.hu e-mail-címen
folyamatosan elérhetik a 2. számú választókörzetben élők. Az önkormányzati képviselőtől a fenti elérhetőségek
mellett előzetesen egyeztetett időpontban személyes találkozót is kérhetnek
a körzetbeli lakosok.

Lakossági fórum a Tóvárosban
Április 18-án, hétfőn 17.30-ra a Tóvárosi Általános Iskolába lakossági fórumot hívott össze Mészáros Attila, az 5.
számú választókörzet önkormányzati
képviselője, melynek témái között az
új buszmenetrend tervezete és a városrészben várható idei fejlesztések szerepelnek. A rendezvényre a Tóvárosban
élőket várják. A fórumon jelen lesz
Cser-Palkovics András polgármester,
Bozai István városgondnok, Kovács
Zsolt rendőr alezredes, városi rendőrkapitány, Szauter Ákos, a Széphő Zrt.
vezérigazgatója, Steigerwald Tibor, a
Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője
és Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal
Közlekedési Irodájának vezetője is.
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CSOK: segítség a családoknak

Bácskai Gergely

A családi otthonteremtési program azt a célt
szolgálja, hogy a családok minél előbb és minél olcsóbban saját lakáshoz jussanak. Ezen
kívül fontos, hogy az új lakásoknál huszonhét
százalékról öt százalékra csökkentették az
áfát, a saját célú lakásépítésnél pedig ötmillió forintig a számlák áfájának száz százalékát
vissza lehet igényelni.

„A Családi Otthonteremtési Kedvezmény, ami a mai magyar élet
valóságához alkalmazkodik, sokszor
szerepelt már a híradásokban, de
nem beszélhetünk róla elégszer!” –
mondta Vargha Tamás, Fehérvár
országgyűlési képviselője, majd
hozzátette, hogy 1998 és 2002
között az első Orbán-kormánynak
volt egy sikeres otthonteremtési
programja, amit később a szocialisták megszüntettek. Ez komoly
problémát okozott a lakáspiacon:
az embereket devizahitelekbe
hajszolta.
„A CSOK nem egyszerűen egy program, hanem egyfajta gondolkodásmód is! Meggyőződésünk, hogy azzal
a demográfiai trenddel, ami jelenleg
tapasztalható, fel kell vennünk a
harcot. Azzal kell a demográfiai
kihívások ellen küzdeni, hogy megállítjuk a népesség csökkenését. Létezik
az erre vonatkozó statisztikákban
egy „vágyott gyermek” kategória. A
válaszadók többsége, akik nem tudják

Fotó: Kiss László archív
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Egy hónap alatt a hitelintézetek kétezer-négyszáz családi otthonteremtési kedvezményre
irányuló kérelmet fogadtak be, több mint hatmilliárd forint összegben

vállalni a gyermeket, a megfelelő
otthon hiányát jelölték meg okként.
Azonban ha segítünk az otthonteremtésben, akkor ez megváltozhat. Éppen
ezért szerepelnek a program fókuszában a háromgyermekes családok. A
népességfogyást csak harmadik gyermekkel lehet megfordítani!” – fejtet-

te ki az országgyűlési képviselő,
és kiemelte: a program minden
bérből és fizetésből élő családnak
segít, azoknak is, akik egyedül
nevelik a gyermekeiket. Vargha
Tamás arra biztatta a családokat,
hogy éljenek a lehetőséggel, és
merjenek gyermeket vállalni!

Csak tizenkét éven aluliaknak!
Bácskai Gergely
Tizennégy használt Mercedes Citarót vásárolt
saját forrásból a Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. összesen 546 millió
forintért, aminek köszönhetően tizenkét
esztendőre csökkent a fehérvári autóbuszok
átlagéletkora. A 2006-2008-as évjáratú
járművek a legidősebb, legalább tizenkilenc
esztendős buszokat váltják ki a városban.

Fotók: Bácskai Gergely

A tizenegy szóló és három csuklós
autóbusz mindegyike forgalomba
áll a jövő héten, és a helyi utasok
kényelmét szolgálja. A szóló buszok két típusa is szerepel a most
beszerzett flottában – a különbség
az ülőhelyek számában van attól

függően, hogy két- vagy háromajtós
kivitelről van szó.
A közbeszerzési pályázat kiírásakor
fontos szempont volt a használt
buszok minél fiatalabb kora, a
környezetkímélő motor valamint
az alacsony padlós kivitel – mondta Németh Tamás, a KNYKK Zrt.
vezérigazgatója. Az alacsony padló
rámpával kiegészítve kényelmes és
biztonságos fel- és leszállást tesz
lehetővé. A fehérvári buszok nyolcvanhárom százalékát teszik ki most
már az alacsony padlós járművek,
ez az arány korábban hetvenhárom
százalék volt.
A közösségi közlekedés egyre
fontosabb egy nagyváros életében

Az első újonnan beszerzett busz kedden délután a 16-os útvonalán állt szolgálatba. Április 12én már több helyi járat is az új járművekkel közlekedett.

A város polgármestere, Cser-Palkovics András és a közlekedési központ vezérigazgatója, Németh Tamás ünnepélyes keretek között adták át a helyi forgalomnak az új beszerzésű buszokat

– mondta Cser-Palkovics András
polgármester az átadáskor. Ez megfelelő minőségű eszközpark nélkül
egyre kevésbé elképzelhető akár a
biztonság, akár a szolgáltatás minősége tekintetében. Visszautalt a
2012-es évre, amikor az országban
elsőként megállapodás született az
állam, az akkori Volán és az önkormányzat között. A megállapodásban foglalt vállalások folyamatosan
teljesülnek, ami a mostani beszerzésnek is az alapját adta.
A közlekedési társaság fehérvári telephelyén négy buszvezető vehette
át jelképesen a járművek kulcsait,
a társaság hagyományai szerint
Szent Kristóf, az utazók védőszentjének képével díszített kulcstartón.

A tavaly átadott hat autóbusszal együtt
mostanra húszra bővült azon járművek száma, amelyek jelentős előrelépést jelentenek
a szolgáltatás színvonala és a környezet
kímélése terén is

közéleti hetilap

FehérVár

Közélet

Nagy Zoltán Péter

Fotó: Bácskai Gergely

Gigantikus konvoj haladt át Székesfehérvár
észak-nyugati területén hétfőn éjszaka, hogy
hőcserélő-berendezéseket szállítson Magyarország egyik legnagyobb magánvállalkozásának.

gázmosót és dolomitporbunkert szállítottak a gönyűi kikötőtől Pétfürdőig. Akkor a
szállítmány hossza „verte le a biztosítékot”,
és tette kíváncsivá az embereket, akik az
útvonalon fényképezőgépekkel virrasztottak, várva az extrém járatot. A több mint

A terebélyes szállítmány egyik eleme, a hűtőtorony sapkája nem a magasságot, inkább a
szélességet kérte a konvoj útja során

százmilliárdos beruházás folytatódik a
Péti Nitrogénműveknél, most a műtrágyagyártáshoz elengedhetetlenül szükséges

Fotó: nzp

Ilyen jellegű túlméretes járgány már járta
ezt a vidéket. Tavaly egy két részre bontott
hatalmas méretű szárítódobot, nedves

hőcserélő-berendezések és -tornyok
szerelése kezdődik meg. Ehhez szállították
több tízmillió forintos fuvarszámlával az
abszorpciós tornyokat, hűtőkondenzátort és előmelegítőt. A vasárnap éjszaka
megkezdett szállítás a FehérVár magazin
megjelenési napján, csütörtökön érkezik
célállomására. A konvoj kétszáz méter
hosszú, és az útvonalából minden akadályt
eltávolítottak hét méter szélességben és
hét méter magasságban. Az útvonaltervezők két és fél hónapon keresztül járták a
száz kilométer hosszú szállítási utat, hogy
pontosan megtervezzék az akadályok
ideiglenes eltávolítását illetve a növényzet metszését, vágását az űrszelvényben.
Sörédnél még az éppen éles üzembe lépett
szupertraffipaxot is leszerelték.
Két helyen olyan vasúti átjárón kellett
átkelni, ahol az áthaladás idejére a villamosvezetéket meg kellett emelni. Az ilyen
vasúti átjáróknál speciális szigetelőszőnyeget fektettek le a sínekre, amin a konvoj
átmehetett.
Sok helyen az utak felett átvezetett villamos- és kommunikációs vezetékeket is el
kellett távolítani, ezért ezeken a területeket
előfordult, hogy órákig nem volt áram-,
internet- és vonalastelefon-szolgáltatás. Így
volt ez Székesfehérváron is. Hétfőn éjszaka

Fotó: nzp

Óriáskonvoj, áram- és internetszünet
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A nitrogénművek ammóniagyártó részlege nem
régen újult meg, a fejlesztések folytatódnak

fél egy körül érkezett a konvoj Mór felől a
város szélére, és a Móri úton hajtott fel az
elkerülőre. Útját az Új Csóri úton folytatta
Iszkaszentgyörgy felé, Csórnál át a 8. számú főút felett, majd Nádasdladány és Ősi
érintésével ér végül Pétfürdőre.
A Péti Nitrogénműveknél folyó több mint százmilliárdos beruházással Közép-Európa legnagyobb
kapacitású műtrágyagyára épül fel. A kockázat
nem kicsi, hiszen a 95%-os tulajdonos, Bige László
– aki Magyarország második leggazdagabb embere
– az amerikai tőzsdén jegyezte be cégét, amivel
az év negyedik negyedében már teljesíteni kell az
éves szinten 1 650 000 tonna műtrágya gyártását.

Válságban a tejágazat
Vakler Lajos

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Mélykúti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet
és a Tej Terméktanács elnöke, az Alföldi Tej
igazgatója megfogalmazta válaszait azokra
a kérdésekre, amelyek a válságba jutott tejágazat gazdáit érintik.

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
• Honvéd u. 1. szám alatt 16 m 2 és 17 m 2
irodák, bérleti díj: 2.000 Ft + áfa/m 2

A legnagyobb problémát jelenleg
az áfacsalás jelenti a tisztázatlan
származási helyről forgalomba
hozott tejtermékek és a termékhamisítás mellett. A gazdák a csalók
lefülelésén túl abban reménykednek, hogy a tej, mint alapvető
élelmiszer áfája hamarosan csök-

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

kenhet: „Az áfacsalás felszámolása
és a tervezett áfacsökkentés összefügg
egymással, hiszen az elmúlt időszakban rendkívül sok termék került be
az országba, amelyeknél csaltak az
adóval. Már eddig is sokat segített a
két hatóság, a NAV és a NÉBIH, az
elmúlt évben is komoly láncolatokat
derítettek fel. Az áfacsalás megszüntetésének egyik legfontosabb eleme
lenne a fogyasztói tejeknél a jelenlegi
tizennyolc százalékos áfakulcs öt
százalékra való csökkentése. Ez az
intézkedés elengedhetetlen ahhoz,
hogy az ágazat kilábaljon a jelenlegi
válságból.”

A művészet csodája
Samu Miklós
Mintegy negyven kiállító művét csodálhatták
meg szombaton az érdeklődők a „VAGYOK
2016” elnevezésű rendezvényen. A Székesfehérvári Első Lions Club által szervezett
Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális
és Művészeti Találkozóján a képzőművészeti
tárlat mellett színvonalas programokkal is
várták az érdeklődőket a Köfém Művelődési
Házban.

Fehér Jánosné Nelli, az Első
Lions Klub elnöke köszöntőjében
kiemelte, hogy ezzel az egész
napos rendezvénnyel kívánják
felhívni a társadalom figyelmét a
fogyatékkal és hátrányban élők
átlagon felüli, kifinomult képességeire. Hozzátette: a társadalmi
összefogás jegyében megvalósuló
képzőművészeti kiállításon idén

több mint negyven fő mutatta
meg munkáját a közönségnek.
„Nagy boldogsággal tölt el, hogy a
rendszeresen megjelenők és fellépők
mellett egyre nagyobb számban új
arcok jelennek meg rendezvényünkön, kísérőjükkel együtt. A kiállított
tárgyak sokszínűsége, a technikák
változatossága, a magas színvonal, a
művekből sugárzó életöröm és szeretet évről évre lenyűgöz.” – mondta
el Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő.
A zsűri szerint minden kiállított
tárgy magas szakmai ismeretet,
művészi érzéket és igényes kivitelezést mutat. A program látogatói
többek között díszes szőnyegeket
és kerámiákat, kisebb méretű
játék babákat, állatkákat és
tűzzománc képeket is megcsodálhattak.

FehérVár
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Virágos Magyarországért!

Hagymásy András

A Virágos Magyarországért verseny immár
két évtizede Magyarország legsikeresebb
környezetszépítő versenye. Ez egy olyan
sikeres mozgalom, amely évente mintegy
hárommillió embert mozgat meg hazánkban.
Az országos mellett ma már városi, megyei,
régiós versenyeket is rendeznek a kulturált,
rendezett, tiszta, virággal díszített környezet
megteremtéséért és megőrzéséért.

Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

Az idei esztendőben, a gasztroélmények évében a Magyar
Turizmus Zrt. a tematikának
megfelelően kiemelt feladatának
tekinti, hogy a kulturált vendégfogadás és a vendégbarát szemlélet
keretében vizsgálja a jelentkezők
pályázatait. A fentiek ugyanis
elengedhetetlen tartozékai az
ápolt környezetnek, a települések
rendezett utcaképének és az átgondolt fejlesztéseknek. Egyfajta
tükröt is tart a résztvevők elé,
hiszen a kertészeti és turisztikai
szakemberekből álló zsűri értékelése iránymutatást, javaslatokat,
szakmai értékelést is tartalmaz,
segítendő a települések erőfeszítéseit.
Az idei megmérettetésen Székesfehérvár régióvezetőként a zsűrizésben is érdekelt. Spanyárné
Halász Szilvia városi főkertészt és
munkatársait az a megtiszteltetés
érte, hogy a tavalyi nyertes – és

A denevér visszatér

Az épített környezetben a virágos parkok esztétikai élményt adnak

ezzel az Entente Florale Europe
döntőjébe bejutott – Mosonmagyaróvár és Dunakiliti településeket felkészítse a brnoi versenyre.
Az idén először hirdették meg
az „Apró kezek – csoda kertek”
versenyt, amelyen óvodás és

alsó tagozatos általános iskolás
gyermekek indulhatnak. Városunkat az Arany János Általános
Iskola és Speciális Szakiskola és
a Gyöngyvirág Óvoda képviseli a
Mosonmagyaróváron megrendezendő találkozón.

A legendák újra az aulában

Emléktáblát avattak két legendás fehérvári
személyiség, egykori józsefes igazgató és tanár,
Hári Ferenc és Halmos István tiszteletére a Ciszterci
Szent István Gimnázium aulájában. Az eseményen
az egykori József Attila Gimnázium tanítványai és
pedagógusai és a mai ciszteresek is ott voltak.

Fotó: Simon Erika

Az ünnepségen Szemán Magdolna
tanárnő Hári Ferenc igazgató úrról
elmondta: felismerte az idők szavát,
megteremtette azokat a feltételeket,
amivel „kaput és szívet” nyitott a ciszterci nevelésnek. Ritka képességekkel rendelkezett, és ritkaságszámba
menő jellembéli jó tulajdonságokkal,

melyeket igazgatóként is sikerült megőriznie: emberséget, istenszeretetet,
hitelességet.
„Bevont, lelkesített, cikizett, úgy tanított
és nevelt, hogy beavatott az irodalom és
a történelem titkaiba. Hogy észre sem
vettük, és annak részesévé váltunk. Tanári
kisugárzása számos előadóművészt, művészetpártolót, tudóst, kutatót és egyszerűen
a Mi a magyar? kérdésre válaszolni tudó
értelmiségit adott Alba Regiának, Magyarországnak.” – emlékezett Halmos
tanár úrra Balsay István, a Ciszterci
Diákegyesület Fehérvár elnöke.
A táblaavató ünnepségen – melyen a
jelenlegi ciszteres diákok adtak mű-

Újra egymás mellett a két tanárlegenda

sort – emlékezőbeszédet mondott Vargha Tamásné tanárnő és Hári Csaba,
Hári Ferenc fia is. Mindketten felidézték azt az emlékképet, mely mindazok
számára, akik ismerték a két legendás
személyt, elevenen él: Hári igazgató
úr és Halmos tanár úr reggel negyed
nyolc és nyolc óra között az aulában
áll, s együtt fogadja az iskolába érkező
diákokat és tanárokat.
Cser-Palkovics András polgármester,
egykori józsefes diák elmondta, hogy
szinte egy időben érkezett a kérés hozzá mindkét tanárlegenda emléktáblán
való megörökítésének szándékáról,
mintha ők onnan fentről azt üzenték volna, hogy újra egymás mellett
szeretnének lenni ott az aulában,
ugyanúgy, mint egykor. S köszönteni szeretnék azokat a diákokat is,
akik ma idejárnak vagy a következő
évtizedekben fognak belépni a mi
iskolánkba.
Az emléktáblákat közösen leplezte le
Hári Ferenc felesége, Halmos István
lánya valamint Orosz Ágoston igazgató és Cser-Palkovics András polgármester, majd az alkotásokat Brückner
Ákos Előd OCist spirituális vezető
áldotta meg.

Több évtizedes munka állt mögöttük
Hári Ferenc igazgató, fizika-kémia szakos tanár 1977 és 1996 között tanított
a gimnáziumban. Halmos István pedig
1957 és 2007 között tevékenykedett az
iskolában magyar nyelv és irodalom,
történelem és angol szakos tanárként.

– MAAARGIT!!! HÁT MI AZ AZ
OXOVEGYÜLET, AHOL AZ OXOCSOPORT LÁNCVÉGI SZÉNATOMHOZ KAPCSOLÓDIK?!
– De engem Gizinek hívnak…
– TUDOM, DE ATTÓL AZ MÉG
ALDEHID!!!
Hányszor fordult elő hasonló jelenet
a szigorú jókedvben végigrettegett
kémiaórákon! Vagy a kínai népi
kohó. Egy májkrémes dobozba szórt
valami port, beleállított egy magnéziumszalagot, meggyújtotta, s mikor
hosszan tartó intenzív fényjelenség
után pár másodperc csend, majd egy
kisebb explózió következett, diadalmasan emelte ki csipesszel az amorf
valamit: ÍME, A VAS!!!
Nyolcvanhatban hallgattam végig
első évzáró beszédét. Három hónappal voltunk az SZKP XXVII.
kongresszusa után, még a tévében
hajlongó Hajdú János sem tudta, mit
kell mondania a peresztrojkáról. Ő
sem. Nyolcvankilencben az utolsó
általam hallott beszéde már egész
máshogy szólt. Bár nem értettem
pontosan a fészekben tátogó denevérfiókák metaforáját, éreztem, hogy
ez a beszéd egy egészen más világot
vázol fel. Ma már tudom is, hogy a
denevér nemcsak a következő évek
(ki)csapongásait jelezte előre, hanem
egy szabadabb világot, amire ő
készült – de nekünk adatott meg.
Megadatott, mert felkészített rá.
Csak addig nyújtózkodott, amíg a
takaró ért, de a takaró alatt lámpással világította meg az utat, amin
majd járnunk kell. Olyan tanárokat
vett maga mellé, akik sokkal többet
adtak, mint a tudás: megmutatták,
melyik a könnyű út, és melyik az
igaz út.
Volt egy mondás a nyolcvanas
években, ami érthetően csak nekünk
tetszett: „Aki gimnazista akar
lenni, menjen a Vasváriba. Aki
tanulni akar, menjen a Telekibe. De
aki tudni akar, menjen a Józsefbe!” Nem érdekes, volt-e alapja a
mondásnak, de egy biztos: a hajdani
ciszter gimnáziumból lett József a
hetvenes-nyolcvanas években első
virágkorát élte. És ez Hári Ferencnek
és munkatársainak köszönhető.
Aztán jött az új világ. Ma is helyeslem: egy több mint háromszáz
éves iskola térjen vissza oda, ahová
való! Volt azonban némi keserű
szájíz az egykori józsefesekben –
mintha a ciszterciek se kiköpni, se
lenyelni nem tudták volna az állami
évtizedeket, annak tanárlegendáit
és velük együtt az azóta a város és
az ország mértékadó személyiségei
közé emelkedett diákságát. Kedden
azonban ennek a köztes állapotnak a
végét éreztem. Az egykori munkatársak és tanítványok kezdeményezésére emléktáblát emelt az iskola Hári
Ferencnek és legendás kollégájának,
Halmos István tanár úrnak. Talán
ez az a pont, ahol múlt, jelen és jövő
összekapcsolódhat. Mert Illyés Gyulától tudjuk: „Azt, hogy a nép fia
vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal
/ Kellene: honnan jössz, – azzal,
ecsém: hova mész!”
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Vakler Lajos

Katyń, a keleti Golgota

ha olyan impulzusokat szereznének
az emberek, hogy ezt a fajta alkotói
mentalitást megőrizzék és továbbadják.”
Haraszti Zsigmond a résztvevőket
egy olyan világba kalauzolja el,
ahol a bátorság és a harc mindennapos volt: „Egyesületünk, a Székesfehérvári Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület három éve jött létre. A
legtöbb csapattagunk a történelem
iránt érdeklődő illetve a harci sportokat kedvelő ember, a hétköznapokban
kézműves vagy történész, de régész is
van köztünk.”

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a
HírBeleBumm kreatív alkotói csoport a Furfang
Fesztet.

Májer Tamás, a csoport egyik
szervezője igazi sikertörténetnek
tarja a kezdeményezést: „2014-ben
munkatársaimmal azon gondolkodtunk, miként lehetne azoknak az
embereknek egy fesztivált létrehozni,
akik hobbiként szeretnék kreatív ötleteiket megvalósítani. A Furfang Feszt
az ő kedvükért jött létre. Szeretnénk,

Fotó: Kiss László

Furfang Feszt, a kreatív találkozó
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Lengyelország nemzeti tragédiája, a katyńi mészárlás áldozataira emlékeztek április 13-án. A
Jávor Ottó téri Katyń-emlékkeresztnél szervezett eseményen Straszewski Andrzej, a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emlékezett meg a mintegy huszonkétezer lengyel
értelmiségiről, tisztről és tisztségviselőről, akik a kelet Golgotáján vesztették életüket.
G.P.

Piaci bérlakás pályázat

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján,
a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a 304/2016. (III.31.) számú GSzB határozatával az
Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

(Székesfehérvár)

(m2)

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében
eljárva a 295/2016. (III.31.) számú GSzB határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot
ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat
43 m2

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

128 m2

3

komfortos

81.600,-

Prohászka u. 51.
fsz. 3.

35 m2

1

komfortos

28.000,-

A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok weboldalon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Közszolgálati bérlakás pályázat

Jókai u. 5. fsz. 4.

Komfortfokozat

Jókai u. 8.
I. emelet 1.

A Furfang Feszt a generációk találkozása is

Cím

Szobaszám

1

Bérleti díj
(Ft/hó)

komfortos

32.250,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537612, 22/537-149.
A lakás a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen
meghatározott időpontokban tekinthető meg. A lakás megtekintésének időpontjáról
Sebestyén Zsolt épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve
a 70/6699-335 telefonszámon, vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 18. (hétfő) 15:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében
eljárva a 296/2016. (III.31.) számú GSzB határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő fiatal
házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében
nyílt pályázatot ír ki:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Palotai u. 17. fsz. 2.

28 m2

1

Bérleti díj
(Ft/hó)

komfortos

15.400,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai
adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611,
22/537-612, 22/537-149.
A lakás a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen
meghatározott időpontokban tekinthető meg. A lakás megtekintésének időpontjáról
Sebestyén Zsolt épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve
a 70/6699-335 telefonszámon, vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Fiatal házaspárok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 18. (hétfő) 15:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

FehérVár
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2016. április 14.

Vakler Lajos
A Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozat keretében a Városháza Dísztermében lép fel csütörtökön, lapunk megjelenésének napján Szabadi Vilmos Liszt Ferenc-díjas
hegedűművész és Kovács Szilvia brácsaművész.
Közreműködik az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamarazenekara. A koncert előtt Szabadi
Vilmost kérdeztük.

Alig háromesztendősen kezdett el
zenével foglalkozni. Mit gondol egy
kisfiú, aki először vesz kezébe hangszert?
A szülői példa nálunk nagyon
egyszerűvé tette, hogy merre kell
orientálódnom, hiszen édesanyám
akkor végezte az akadémián az
énekszakot, édesapám már végzett
a hegedűszakon, és pedagógusként kereste a kenyerét. A szülői
példa beleég az ember életébe,
amikor látja muzsikálni a családját, vagy ha esetleg nem muzsikálnak, de elviszik koncertekre, az
mindig alapvető élmény. Az teljesen nyilvánvaló volt, hogy én vagy
zongorázni fogok, vagy hegedülni,
mert jó ideig mindkettőn játszottam. A középiskolába úgy vettek
fel, hogy döntenem kellett: tizenöt
évesen a hegedűt választottam.
Onnét már nem volt nehéz tudatossá válni. Az akadémián olyan

Alig egy esztendővel azt követően,
hogy végzett, huszonöt évesen kezdett
el tanítani. Gyorsan kiderült, hogy
van tanári vénája?
Február óta a tanszakot is vezetem. Akkoriban a tanítás mintegy
felváltása volt a zenekari pályafutásomnak, hiszen én indítottam
el a Fesztiválzenekart, vezető
koncertmestere voltam a mai
Nemzeti Filharmóniának, ahogy
Zubin Mehta firenzei zenekaránál
is. Jelenleg is egy nagyon komoly
programon dolgozunk az akadémián, rövidesen két világraszóló
produkcióval jelentkezünk.
Milyen tanár ön? Szigorú, megengedő?
Otthon a kislányomhoz sem tudok
szigorú lenni, nem vagyok szemöldökfelhúzós típus. Ugyanazt
próbálom kérni a növendékeimtől,
amit én magam is teljesítek a színpadon vagy a felkészülés során.
Azt a maximális koncentrációt,
amiben én is hiszek. Mozartot,
Csajkovszkijt, Bartókot nem lehet
úgy megközelíteni, hogy csak a
felét ismerem. Az első hangtól az
utolsóig teljes képet kell, hogy
kapjon az ember.
Essék szó a mestereiről: Ruggiero
Ricci, a XX. század Paganinije, Végh
Sándor, Fenyvesi Lóránt. Mi mindent
lehetett megtanulni tőlünk?

Fotók: Simon Erika

Szabadi Vilmos a kamarazene bűvöletében

Szabadi Vilmos világkarrierje töretlen

válasz, holott akkor még nem volt
e-mail. Az, hogy a legmagasabb
szinten is odafigyelnek a kollégákra, s az utolsó pillanatig adják
a tanácsaikat, az talán a legfontosabb. Emiatt tudtam én, mint
fiatalember elindulni a pályán. Az,
hogy Solti György eljátszott velem
egy Bartók-hegedűversenyt, ami
aztán világszerte megjelent, nagy

Kovács Szilvia pályafutása Szabadi Vilmosnak is köszönhetően meredeken ível felfelé

csapatba kerültem, ahol szinte
észre sem vettük, hogy dolgozunk.
Engem a Rádió versenye rögtön
pályára állított, a külföldi karriert
a Sibelius verseny hozta, illetve
Solti György londoni meghívása
alapozta meg. Lemezcégek kerestek meg, több mint hatvan CD
készült. Az együttműködésünk ma
is tart.

Hadd egészítsem ki a sort Simon
Alberttel, Rados Ferenccel, Dmitrij
Baskirovval, Solti Györggyel,
akikkel mind szerencsésen közelebbi kapcsolatba kerülhettem.
Amikor például Soltinak írtam,
hogy adja nevét egy fesztiválhoz,
úgy gondoltam, egy ilyen világutazó művész majd két-három hét
múlva válaszol. Órákon belül jött a

kockázat volt, hiszen huszonhat
éves voltam mindössze. De ők
kockáztattak, segítettek, támogattak. Ez a mai modern mecenatúra,
ami példaértékű számomra is.
Most például a csütörtöki koncert
után itt maradok, és az Alba Regia
Kamarazenekari Fesztiválon a
zsűri elnökeként szeretném, ha
a legtehetségesebb gyermekek

számára megnyílna az akadémia
kapuja.
A világkarrier kötelez?
Az kötelez, hogy magyarnak születtünk. Ha valaki ilyen zenei neveltetésű, és abban az országban él, ahol
Bartók, Dohnányi, Kodály és a mai
modern szerzők, Kurtág, Lendvai
éltek, élnek és alkotnak, egy ilyen
közegben a zenét tisztelni kell, a legmagasabb szinten. Amit a zenében
eljátszik az ember, azt képviseli az
életben is.
Ez tükre a repertoárjának is?
Alapvetően megpróbálok magyar
zenét játszani, olyanokat is, akiket
kevéssé ismernek. Nagyon büszke
vagyok erre, s nemcsak azért, mert
ez a kötelességem.
Hová tegyük a kirobbanó vitalitását?
Ez isteni ajándék, én jószerivel
alig tettem hozzá. És ez mind nem
lenne, ha nem lenne egy anyukám,
aki nyolcvankilenc évesen is velem
ébred és tér nyugovóra.
Miként került közel a kamarazenéhez?
Családi zenéléssel kezdtem, innen
már nem volt nehéz a továbblépés.
A kamarazene olyan műfaj, amely
leginkább nevel, hiszen relációkban,
alá- és mellérendelt szerepben, egyéni egzisztenciát nem feladó módon
tanítja a zenélést. Fontos, hogy az
ember respektálja a partnerét, és
hajlandó legyen együtt játszani és
gondolkodni.
Hogy választott erre a koncertre
partnereket, illetve mi a véleménye az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar egyre
kiérleltebb produkcióiról?
Kovács Szilviát már kisbaba kora óta
ismerem, végigkövethettem főiskolai
sikereit, aztán játszottunk együtt
Washingtonban. Megpróbálom
követni és segíteni a karrierjét, pont
úgy, ahogy egykor nekem segítettek.
A csütörtöki koncert komoly megmérettetés lesz mindnyájunk számára. Az első próbák után azt érzem,
ahogy a Pannon Filharmonikusok
elindultak, úgy a fehérvári csapat is
jó úton jár. Kiváló a menedzselés, és
a zenekar művészeti munkája is jó
kezekben van Drahos Bélának köszönhetően. Nagyon szurkolok, s ha
kapok meghívást, bármikor szívesen
jövök, hogy segíthessek.
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Büszke Róma életre kel Gorsiumban

Elérkezett a virágzás, a kirándulások ideje, közeleg
a szezon, ami csábítja az embereket Magyarország
egyik legnagyobb római kori romvárosába, Gorsiumba. A Fehérvár Médiacentrum leforgatta azokat
a filmkockákat a hétvégén, melyekből az invitáló
hirdetés születik majd.

A megújult Gorsium idén robbantani
akar, a szervezők ötvenezer látogató
alatt meg sem állnak a programok ös�-

szeállításakor. Május 7-én és 8-án, hos�szú szünet után ismét feltárulnak Flora
ókori templomának büszke kapui,
hogy az antik tavaszköszöntő, a Florália
kezdetét vegye. Lesz itt római lakoma,
gladiátorsuli és eleven gladiátorjáték,
miközben nagy pompával bevonul a
császár és jelmezes népe. E hangulatot idézi majd az a reklámfilm, amit a
Fehérvár Televízió készít. A forgatás
néhány pillanata képekben megörökítve már érezteti Florália leheletét.

Fotók: nzp

Nagy Zoltán Péter
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A császár napnyugatról várja az istenek ígéretét, a stáb pedig tanakodik, miként rögzítse az uralkodót

Florália az antik virágzás ünnepe, ahol a legszebb római lányok szirmokkal hintik a földet

A légiós jó pénzért mindig készen áll Róma védelmére és más népek leigázására, főleg, ha film készül róla

Tarolt a Tóparti
Vasárnap tartották Dunaújvárosban a Fejér Megyei Diáknapok gáláját, amelyen a háromnapos
kulturális fesztivál legjobb előadásai szerepeltek.
A színes, színvonalas záróprogramon adták át a
különdíjakat, a kategóriagyőztesek elismeréseit
valamint a nagydíjakat és a fesztiváldíjat – amit
2016-ban a Tóparti Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola kapott.

Belvárosi fák és mandalák

Mészáros Attila alpolgármester.
A diáknapokon tizenegy különböző
kategóriában mérték össze képességüket, tehetségüket a diákok, a
könnyűzenétől a vers- és prózamondáson, a képzőművészeteken keresztül a színjátszásig. A zsűri értékelése
alapján az arra érdemes produkciók
bronz, ezüst vagy arany minősítést
kaptak, különdíjakat is adtak és a
kategóriák legjobbjait is kihirdették.
Nagydíjat kapott 2016-ban a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium,
a fehérvári Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola, de a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai és tanárai
is örülhettek. 2016 fesztiváldíjasa a
minősítések alapján a Tóparti lett.

Fotó: facebook.com/diaknapok

„Fantasztikus három napon vagyunk
túl! De ez nemcsak egy verseny: ez a
három nap a fiatalokról szól. Évtizedes
hagyomány már Fejér megyében, hogy
a diákok lehetőséget kapnak tehetségük
bemutatására a zsűrinek és egymásnak,
valamint ez kiváló alkalom az ismerkedésre is. Bízom benne, hogy ez még hos�szú évtizedekig így lesz!” – fogalmazott

A gálán több fehérvári diák is fellépett

A forgatócsoport minden képkockát ellenőrzött

Fotó: Kiss László

Kurucz Tünde

A megújított római udvarban sinumokkal a
kézben a legifjabb kétezer éves lányok

Tóth Adrien grafikusművész kiállításának megnyitóján egy meglepetés madárfészek Magyarits
Andrástól. A Pelikán Galériában bemutatott művek május 6-ig várják a látogatókat.
K. L.
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Látrányi Viktória
Közeledik a VII. Fehérvári Versünnep döntőjének az időpontja, hiszen április 16-án, szombaton fél
kettőkor újra a fiatalok és a versek kerülnek majd a középpontba a Szent István Művelődési Házban. Ekkor derül ki, hogy a tizenhárom döntős közül ki nyeri meg a tehetségkutatót. A felkészülés
javában zajlik, hiszen a Vörösmarty Színházban mentorprogramon vesznek részt a versmondók. De
nézzük, mit is tudhatunk a döntősökről!

Kovács Patrícia

Mihály Szidónia Renáta
Komlódy Márk
Első alkalommal jelentkezett
a tehetségkutatóra. Tizenhét
éves, Székesfehérváron él és itt
is tanul a Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában. Az
irodalmi élet mindig is közel állt
hozzá. A jövőjét színművészeti
pályán képzeli el. Az elődöntőn
Ady Endre: Az élet című versével készült. Lázasan gyakorol a
hétvégi döntőre, s ebben Tűzkő
Sándor van a segítségére. Weöres Sándor: A kutya című versét
választotta a döntőre.

Fotók: Simon Erika

A Teleki Blanka Gimnázium és
Általános iskola diákja. Harmadik alkalommal vesz részt a
Fehérvári Versünnepen. Vas István: Az új Tamás című versével
jutott a döntőbe. Magáról így
vall: „Én nem én vagyok. Csak egy
kicsi, a többiekből alkotott részegész. S bárhogy is módosuljon
pályám, akár a szentjánosbogár,
lelkemben halálomig szállítottam a
pislákoló üzenetet.” Mentorként
Kerkay Rita színművész segíti
a felkészülésben. A döntőre
Wass Albert: Üzenet haza című
versével készül.

Szoros barátságok kötődtek a korábbi versenyen. Kurucz Flóra és Szigethy Norbert már a tavalyi döntőn is segítette egymást, s idén sem a versengés a legfőbb cél.

Bakó Fanni

Érdekli az irodalom, kedvenc
hobbija a tánc. Mindig is ki
szerette volna próbálni, milyen
élesben, komolyan a szavalás.
Első alkalommal vesz részt a
versenyen, tapasztalatszerzés
céljából jelentkezett a Fehérvári
Versünnepre. Tizenhat éves, és
a Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanul. Borbély Szilárd:
Ferenc című versével jutott be
a döntőbe, amit április 16-án
ismét elszaval majd. A Vörösmarty Színházban mentorként
Keller János segíti.

„Vidéken élek a szüleimmel, van
két nővérem. Kedvelem a művészeteket és a sportot. Nagyon érdekel
a zene, a tánc és a színjátszás világa. Azért jelentkeztem a Fehérvári
Versünnepre, mert ki szeretném
próbálni, hogyan tudnék teljesíteni és helyt állni egy ilyen nagy
versenyen.” – így vall magáról a
Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, aki Bogdán László:
Szabó Lőrinc és az ördög című
versével jutott be a döntőbe.
Mentorként a versmondás tökéletesítésében Váradi Eszter Sára
lett a partnere.

Varga Eszter

Marth Fruzsina

A Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója idén első alkalommal jelentkezett a versenyre. Szereti a zenét, a színházat.
Szabadidejében sokat zongorázik, olvas, túrázik és sportol.
Azért jelentkezett a Fehérvári
Versünnepre, mert szerette
volna megérezni és megtapasztalni mindazt, amit egy ilyen
verseny jelent. Szabó Lőrinc:
Lóci verset ír című versével
jutott a döntőbe, amit ott ismét
elszaval. Kozáry Ferenc mentorként segíti a felkészülését.

A tavalyi év döntőjének legifjabb
versenyzőjeként már megtapasztalta,
mit jelent a Versünnep. Magáról így
vall: „Egy mai lány vagyok, aki szereti a
verseket. Nemcsak olvasni, tanulni szeretem őket, hanem elmondani is. Boldog
vagyok, ha rajtuk keresztül hatok az emberekre, ha általuk jobbá, szebbé tehetem
az életüket.” A Ciszterci Szent István
Gimnáziumban tanul. Az elődöntőre
Szegedi Kovács György: Vér című
versével készült. A döntőben Szabó
Lőrinc: Lóci óriás lesz című művét
hallhatjuk majd tőle. A felkészülésben Tűzkő Sándor a partnere.

Kultúra
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Strasszer Domonkos
A Ciszterci Szent István Gimnázium tizedik osztályos tanulója
nagyon szereti a szépirodalmat,
a verseket és a színházat. Az
idei évben szerepelt a Vörösmarty Színház János vitéz című
produkciójában és a tavalyi
Versünnepen is részt vett. Idén
azért vállalkozott a megmérettetésre, mert szeretné fejleszteni képességeit és tudását a
verselés és versmondás terén.
Reményik Sándor: Így emlékszem című versével jelentkezett
a versenyre. Mentora Juhász
Illés színművész.

FehérVár

Kurucz Flóra
Kertész Ádám

Ferenczy-Nagy Boglárka

„Szeretem a művészeteket, legfőképpen a költészetet. A versek
nagyon közel állnak hozzám,
egyfajta kikapcsolódást jelentenek számomra. Kedvenc költőim:
Pilinszky János és József Attila.” –
ezeket a gondolatokat fogalmazta meg magáról a Ciszterci
Szent István Gimnázium
tanulója. Illyés Gyula: Haza, a
magasban című versét szavalta el az elődöntőn, és ezzel
készül a döntőre is. Partnere a
mentorprogramban Kelemen
István.

„A verseket nemcsak olvasni,
de írni is nagyon szeretem.
Lételemem az alkotás, boldog
vagyok, ha valami újat hozhatok
létre. Mivel rajongok a zenéért és
éneklésért, szövegeimet barátaimmal gyakran meg is zenésítjük.”
– így írt magáról a jelentkezési
lapján a Teleki Blanka Gimnáziumban tanuló diák. Első
alkalommal jelentkezett a
versenyre. Tóth Árpád: Tetemrehívás című versével készül
a döntőre. Mentora Kozáry
Ferenc színművész.

„A tavalyi Versünnepen olyan
szakmai tanácsokat kaptam,
melyeket ma is állandóan tudok
alkalmazni, ráadásul barátokra
is leltem. Olyan impulzusokat
kaptam, melyek újra és újra lélekbe
martak, és ez megerősített hitemben, miszerint ebben a gyönyörű
világban érdemes másokra figyelve
gondolkodni az élet miként- és
miértjeiről.” – ezeket a gondolatokat fogalmazta meg a Versünnep kapcsán a telekis diák.
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e
játszani című versével vesz részt
a megmérettetésen, felkészülését Matuz János segíti.

Szigethy Norbert
A tizennyolc éves végzős diák a
Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanul. Jelentkezését a
pesti és kaposvári színművészeti egyetemre adta be. Hat éve
versenytáncol. Azért jelentkezett idén is a Versünnepre, mert
szeretne további tapasztalatokat
szerezni, s úgy gondolja, hogy
ez a verseny nagyon jó lehetőség a fejlődésre. Szabó Lőrinc:
Kísértetek című versével készül
a döntőre, mentora Kelemen
István színművész.

A döntő április 16-án 13 óra 30 perckor kezdődik a Szent István Művelődési Házban.
Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel invitálunk!
Börcsök Olivér Benjamin
Körmendi Kristóf
A tizenhét éves fiú a Vasvári Pál
Gimnáziumban tanul. Három
éve foglalkozik színészkedéssel
amatőr szinten. Azért jelentkezett a Fehérvári Versünnepre,
mert szerette volna kipróbálni
magát egy olyan versenyen,
ami számára újdonságot jelent.
Lelkesen készül a döntőre. A
sorsolás eredményeként Nagy
Péter színművész lett a mentora. József Attila: Ülni, állni, ölni,
halni című versével jelentkezett
a tehetségkutatóra.

A Vasvári Pál Gimnázium
diákja úgy véli, olyan egyedülálló élmény volt számára a
tavalyi Versünnep, ami miatt
nem is volt kérdés, hogy idén is
részt vesz a megmérettetésen.
„Kiskorom óta foglalkoztatnak a
versek, olvasni és mondani egyaránt szeretem őket. Felső tagozatos
koromtól foglalkoztat a színészet,
és három éve énekelni is tanulok.”
– árulta el magáról Olivér, aki
Francois Villon: Ballada a senki
fiáról című művével vesz részt
a döntőn Lábodi Ádám mentoráltjaként.

A hagyományokhoz hűen idén is volt közös, csapatépítő versünnepes vacsora
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Pedofília: a lappangó trauma

László-Takács Krisztina

Ha érettebb korban egy baráti
társaságban vagy a családban
felmerül a pedofília témája, szinte
biztos, hogy ötből három embernek
van gyerekkori élménye hasonló
közeledésről. Szerencsére ennél
sokkal kevesebb esetben beszélhetünk valódi szexuális zaklatásról.
Bejelentés nem igen érkezik ilyen
jellegű problémáról – tudtuk meg
a Fejér Megyei Gyermekvédelmi
Központtól. A pedofília tehát látens
probléma. Ahhoz, hogy időben
kiderüljön, fontos, hogy szülőként
odafigyeljünk azokra a jelekre,
amelyek árulkodóak lehetnek.
„A pedofília még a szexuálisan érett
kor, vagyis a kamaszkor előtt álló gyerekek zaklatását jelenti. Az ilyen gyerekeknek sokszor le sem esik, mi történik
velük.” – magyarázza Kégl Viktória
klinikai szakpszichológus. – „Mivel
nem mindig történik aktus, hanem

Illusztráció: Kiss László

A gyermekkori szexuális zaklatás sokszor nem
derül ki, vagy csak felnőtt korban tudatosul
az átélt trauma. Kevés kivétel van, ilyen lehet
például a közelmúltban a hírekben sokat hallott
Fejér megyei tanár esete. Kisebb gyermekek esetében még kevesebb az esély, hogy
kiderüljön a probléma. Kégl Viktória klinikai
szakpszichológus szerint nagy felelősség van a
szülőkön is.

A gyermekkori szexuális molesztálás legtöbbször felnőttkorban kerül napvilágra

szemérem elleni bűncselekmény, nem
is értik, hogy ez nekik milyen káros.
Erre csak később döbbennek rá.”
Mivel a szexuális közeledést nem
mindig kíséri fizikai bántás, a
trauma akkor éri utol a gyermeket,
amikor tudatosul benne, mi történt
vele. „Nagyon sokszor a családon
belül történik meg az eset: apa, nevelőapa, nagybácsi teszi meg, ami még
jobban megviseli a gyermeket, mert

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

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

nem élheti át nyíltan azt az agresszív
indulatot, ami ilyenkor keletkezik benne.” – mondja a pszichológus.

Árulkodó jelek
Ahhoz, hogy a szülő észrevegye,
hogy valami nincs rendben a
gyerekkel, elengedhetetlen a jó
szülő-gyerek kapcsolat, vagyis
tudjuk, hogy nagyjából mi törté-

2016. április 14.

nik a gyerekkel, és legyen annyi
bizalom köztünk, hogy merje
megosztani a problémáit. Jellemző,
hogy komolyabb trauma esetén
megváltozik a gyerek viselkedése,
láthatóan szorongóvá válik. „Jel
lehet a hasfájás, amely az abúzust, a
gyermekkori szexuális bántalmazást
gyakran kíséri tünetként, illetve olyan
szorongásos tünetek jelenhetnek meg,
amelyek addig nem voltak.” – sorolja
Kégl Viktória.
A szorongásról az is árulkodik, ha
a gyermek rendszeresen felriad
az elalvást követő időszakban. „A
szorongásnak persze számtalan oka
lehet, kezdve onnan, hogy az iskolában
valaki piszkálja. Nem kell minden esetben abúzusra gondolni.” – teszi hozzá
a pszichológus. Érdemes figyelni a
gyermek rajzait és játékát. „Rajzban
egyértelműen megjelennek a szexualitásra vonatkozó ábrázolások. Például
ha egy gyerek még sohasem találkozott
pénisszel, de ilyet rajzol. Vagy olyasmit
rajzol, ami a szexuális jelenetet ábrázolja. Esetleg az adott személyt rajzolja
le halottként, aki őt bántalmazza, mert
az ellenszenvet máshogy nem tudja kifejezni.” – véli a szakértő. Azt, hogy
valami nincs rendben, egyértelműen jelzi, hogy megváltozott a gyerek
viselkedése. Ha ilyet tapasztalunk,
azonnal lépni kell, és kideríteni, mi
az oka a hirtelen változásnak.

GYAKORNOKI FELHÍVÁS
DUÁLIS KÉPZÉS

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. várja mindazon fiatalok jelentkezését, akik a
Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy és számvitel alapképzési szakán, duális képzési
formában szeretnék megkezdeni tanulmányaikat a 2016/17-es tanévben.

A Városgondnokság duális képzéssel érintett egységének főbb feladatai a következők:
• havi és éves beszámolók, üzleti tervek összeállítása
• terv/tény számok nyomon követése
• pénzügyi elemzések, riportok készítése
• üzleti folyamatok hatékonyságának vizsgálata
• vezetői döntéshozatal támogatása
A szakmai gyakorlat helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17. A
A duális képzés előnyei a hagyományos képzési formákkal szemben:
• szakmai gyakorlat szerezhető valós munkakörülmények között
• a gyakorlati idő alatt megtanulható, hogy az elsajátított elméleti tudást hogyan
lehet alkalmazni valós munkavégzés során
• a hosszabb gyakorlati idő lehetővé teszi vállalat-specifikus ismeretek elsajátítását
• a képzés ideje alatt rendszeres juttatásban részesül a hallgató
A duális képzésben társaságunknál azon hallgató vehet részt, aki általunk a gyakorlati
képzésre kiválasztásra kerül, valamint felvételt nyer a Budapesti Corvinus Egyetem
Pénzügy és számvitel alapképzési szakára és sikeresen beiratkozik az Egyetemre.
Kiválasztás során vizsgált szempontok:
• tanulmányi eredmények
• motiváció
• személyes kompetenciák
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• fényképes önéletrajz
• érettségi bizonyítvány (ennek hiányában befejezett utolsó középiskolai félévi
bizonyítvány) másolat
• felsőoktatási jelentkezést hitelesítő adatlap másolat
• motivációs levél
Jelentkezni a fenti dokumentumok megküldésével az oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail címen tárgyban „duális gyakornok” feltüntetésével 2016. május 31-ig lehet.
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A költészet napja

Vakler Lajos

1964-ben ünnepeltük hazánkban első ízben
József Attila születésnapján a költészet napját.
A Vörösmarty Társaság dísztermében immár
hagyományosan a társaság költő tagjai mérettettek meg a Vajda János-díjért.

Fotó: Simon Erika

Ez évben negyedszer ünnepeltek
úgy a székesfehérvári és a megyei
költők, hogy a költészet napján
egy-egy verssel mutatkoztak be,
amit a Vörösmarty Társaság tagjai
illetve az irodalomkedvelő résztvevők bíráltak el. A legjobbnak
tartott mű érdemelte ki a Vajda
János-díjat.
Bobory Zoltán költő, a Vörösmarty
Társaság elnöke fontosnak tartotta,
hogy ezen a napon költőtársai
műveivel ünnepeljenek: „A gondolat
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban
született meg, Adorján Viktor és
Szikra János tanácsolta első ízben,
hogy a Vörösmarty Társaság ezen a
napon szervezzen egy méltósággal teli
ünnepet. Az elmúlt három esztendő
tapasztalatai nyomán egyre többen
mérettetnek meg. Elmondhatjuk, hogy
hagyományt teremtettünk. Költőtársaim körében ez az esemény ma
már nagy népszerűségnek örvend. A
versenykiírás értelmében igyekszünk
a legtárgyilagosabban meghozni döntésünket, ezért a társaság valamennyi
tagja és a közönség is szavazhat, ki érdemes arra, hogy elnyerje a Vajda Já-

A költészet napjára

A közönség és a költőtársak szavazatai alapján az idén Bartal Klára érdemelte ki a Vajda
János-díjat

nos-díjat. Idén tizenhárman neveztek.
Elsősorban új versekkel jelentkeztek a
költők. Ennek nagyon örülök, mert ez
azt jelenti, hogy külön alkotómunkával
készülnek erre a napra. De ez nem
kritérium, régebbi versekkel is lehet

indulni. A lényeg, hogy megmutassuk,
hol tartanak a térség költői ebben az
időszakban, és megmutassuk azt is,
miként kell méltó módon ünnepelni
József Attila születésnapját és saját
munkánkat.”

Horvátország: a függetlenségtől a csatlakozásig

Novák Rita

Egy betegség miatt a Székesfehérvári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőjének felesége, Bálint Károlyné Muskovits Ibolya mutatta be a kiadvány szerzőjét: Lőrinczné dr. Bencze
Editet, a Kodolányi János Főiskola
Társadalom- és Bölcsészettudományi
Intézetének igazgatóját.
Horvátországról különböző témákban már korábban is készült kutatás,
de eddig még nem volt olyan könyv,
amely a rendszerváltástól eltelt időszak
történéseit összegezné.
A szerző könyvében megvizsgálja a
rendszerváltó, demokráciát és piacgaz-

Fotók: Kiss László

Horvátország 1991-ben bekövetkezett függetlenné
válásáról és az uniós csatlakozásig tartó útjáról szól az
a könyv, amit április 7-én mutattak be a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házban a Székesfehérvári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

Ennyire átfogó tanulmány Horvátországról korábban még nem készült

daságot kiépítő állam berendezkedését
és működését. Külön kitér Horvátország politikai, társadalmi, népességi,

etnikai viszonyaira, bemutatja a gazdasági életben bekövetkező változásokat.
A monográfiában fontos szerepet tölt
be Horvátország bel- és külpolitikai
viszonyainak elemzése, különösen
az Európai Unióval és a szomszédos
államokkal – így Magyarországgal
is – kialakított kapcsolatai. Izgalmas
olvasmány lehet a szakmai közönségen
túl a téma iránt érdeklődők számára.

Néhány téma, amiket a
monográfia érint

A kötet az Aposztróf Kiadó gondozásában jelent meg

• a horvát piacgazdaság kiépítésének hosszú
folyamata 1991-től napjainkig
• Horvátország területi-közigazgatási szerkezete és változásai valamint a decentralizáció
és regionalitás kérdései
• a társadalmi viszonyok mélyreható elemzése

József Attila azon kevesek közé tartozott, akik
tépelődő gondolatokat
rímbe foglalva a pusztán szemlélődő ember
számára is folyamatosan egyedi kérdéseket
vetettek fel. Így tudtuk
meg közelítő meghatározásokkal, úgymond
ösztönösen, miért lett
belőlünk az, ami. Válaszokat adott arra, miért
vagyunk úttévesztők,
azok vagyunk-e egyáltalán? A mód, ahogyan
a világ történéseit
követjük, a miénk-e? A
sok-sok titok ma már
rejtetlen csodája teszi
számunkra egyedivé
nyelvünket, s a költészetet. Mert nyelvi
kapocs igenis létezik!
Ma már bátran kimondhatjuk, ő egyszerre volt
József – és maradt meg
Attilának. Így lehet,
hogy fájdalmas búcsúja
okán nemcsak rímfaragóként emlékszünk
reá, hanem akként is,
aki gondolatokat hozott
nekünk, aki olyan magasságokat és mélységeket mutatott meg, hogy
hallván és olvasván a
rím és a gondolat nem
mozdult meg. A szem
nem merengett, nem
tekintett boldog-boldogtalanra, hogy aztán
igenléssel kísérve adjon
megváltást. A költészet
napján, április 11-én
gondoljunk hát a korral
elfeledett s ezzel néha
megalázott költőinkre, s higgyünk abban,
hogy utódaik legalább
visszakapják az elvett
szavakat. Mert ők a
magyar nyelv őrzői,
akik a tiszta forrást
keresik időtlen idők óta.
Higgyünk abban, hogy
létezik egy kicsiny hely
– nevezzük Székesfehérvárnak – ahol évről
évre ápolják és tesznek
is érte. Tudjuk régről,
akié a nyelv, azé a jövő.
Eleink megteremtették
ennek a lehetőségét, s
bár a XXI. századnak
megfelelően ütemszerűen megjelennek a
köznyelvben a jövevényszavak, költőink
tudják, hogy „nyelvében él a nemzet”, ők ezt
nem gyakorolják. Hanem hirdetik azt, hogy
beszéljünk úgy, mint
Lőrincze Lajos. Ahhoz
azonban egy teljes élet
kell, hogy megértessük
magunkat úgy, mint egy
gyermek.
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Egészség

2016. április 14.

Az egészség világnapja: fókuszban a cukorbetegség

Látrányi Viktória, Novák Rita
A cukorbetegség járványszerűen nő sok
országban. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra
a hetedik vezető halálok lesz a világon, de még
mindig nem kap elegendő figyelmet a lakosság
körében. Az adatok alapján pedig elmondható az is, hogy a legdrámaibb növekedés az
alacsony és közepes jövedelmű országokban
tapasztalható. Az idén a cukorbetegség
megelőzése került az egészség világnapjának
középpontjába. Fehérváron több helyszínen
tartottak vércukormérést és rizikófaktor-szűrést.

Fotó: nzp archív

A cukorbetegség krónikus betegség, mely a hasnyálmirigy elégtelen inzulintermelésére vezethető
vissza. Két típusa van: az I.-es típusúban az inzulin injekció formában
történő bevitele a szervezetbe
életfontosságú, míg a II.-es típusú
esetén van saját inzulintermelése a
szervezetnek, de vagy nem elegen-

Tudta-e?
Idővel a magas vércukorszint komoly
szövődményeket okozhat a test minden
fontos szervrendszerében. Szívinfarktust, stroke-ot, idegrendszeri károsodást, veseelégtelenséget, vakságot, impotenciát és olyan fertőzéseket okozhat,
amelyek amputációhoz vezethetnek.

A vércukormérésen és rizikófaktor-szűrésen több százan vettek részt

dő mennyiségben, vagy a szervezet
sejtjei nem képesek azt megfelelően felhasználni. A betegség sok
millió embert érint világszerte.

Fertőz a mirigyláz
Leffelholcz Marietta
Egyre nagyobb méreteket ölt hazánkban a mononukleózis, közismertebb nevén csókbetegség
vagy mirigyláz. A betegség nem jelentésköteles, ezért a Népegészségügyi Főosztály a
hírt nem erősítette meg, de közölték, hogy a
betegségre érdemes figyelni.

Fotó: verseskonyv.hu

A csókbetegség elnevezés onnan
ered, hogy cseppfertőzéssel és
közvetlen érintkezéssel, leginkább
csók útján terjed a fiatalok körében. A betegség kevéssé közismert, pedig fiatalkorban majdnem
mindenki átesik rajta. Van, hogy
a beteg tünetmentes, de vannak
olyan esetek is, amikor súlyos

tünetekkel több hétig küzdenek az
érintettek. A mononukleózis általában torokfájással, levertséggel,
nyirokcsomó-duzzanattal kezdődik, de lép- és májnagyobbodást
is okozhat. Szövődménymentes
esetekben a láz általában tíz-tizennégy napon belül megszűnik, a
nyirokcsomó- és lépnagyobbodás, a
májgyulladás pedig többnyire négy
hét alatt. Esetenként két-három
hónapig is fennmaradhat viszont
a gyengeség, a fáradékonyság. Aki
átesik a mirigylázon, immunissá
válik, így nem fenyegeti a veszély,
hogy ismételten elkapja a betegséget. De a fertőzésveszély még
hetekig fennáll.

Egy csók és más semmi? Figyeljünk szervezetünk jelzéseire!

„A betegség korai felismerése kulcsfontosságú, hiszen ha a megelőzéssel
el is csúszott a páciens, a szövődmények még elkerülhetők lehetnek.”

– mondta el Balsay Miklós a város
és a megyei kórház által közösen
szervezett szűrőprogramon. A diabetológus főorvos azt is hozzátette,
hogy a túlsúly egyenes következménye a kettes típusú cukorbetegség kialakulása. A magas vérzsír
és vérnyomás valamint a családi
halmozottság pedig nagy valószínűséggel korábbi időpontra hozza
a kór megjelenését. A betegséget
azonban rendszeres testmozgással
és egészséges táplálkozással fájdalommentesen, teljes értékű élettel
túl lehet élni.
„Sok százan érdeklődtek az akció iránt
egész nap, hiszen reggeltől egészen
este hét óráig folyamatosan dolgoztak
a Humán Szolgáltató Intézet szakemberei a szűréseken. Nem titkolt célunk
a betegségmegelőzés hatékonyságának
növelése, a korai felismerés elősegítése
és a kezelések fejlesztése.” – tájékoztatta lapunkat Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok.

Tipp!
Éljenek önök is a Nyitott tornatermek
program által kínált díjmentes sportolási lehetőségekkel! Napi beosztás és
részletes lista megtalálható a város a
honlapján: www.szekesfehervar.hu

közéleti hetilap
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A gyűjtött papír bezárva
Csabai Dorina

Új szelektív kukák a lakótelepeken

A gyűjtőedényekbe tett hulladék a
kihelyezéstől számítva már a Depónia
Nonprofit Kft. tulajdona, azt onnan
engedély nélkül elvinni bűncselekmény. Mégis gyakori tapasztalata a
szolgáltatónak, hogy a környezettudatosan élő lakosok által gyűjtött
papírhulladékot szinte profizmusig
fejlesztett módszerekkel eltulajdonítják erre szakosodott tolvajok. Ezzel
a tevékenységükkel éves szinten
jelentős anyagi kárt okoznak a
közszolgáltatónak. A visszaélésekre a
statisztikai adatok elemzésekor derült
fény: feltűnt, hogy jelentős mértékben
csökken a lakosok által gyűjtött, a
szelektív edényekben található papírhulladék mennyisége.

Fotó: Kiss László

A Depónia Kft. új, papírhulladék gyűjtésére
alkalmas szelektív edényeket helyez ki a lakótelepekre. Az új kukákra azért van szükség, mert a
régi szelektív gyűjtőedényekből kilopták a papírt.
A speciális zárral ellátott edények esetében erre
nem lesz lehetőség.

Folyamatosan kerülnek ki a lakótelepekre és a társasházi övezetekbe az új, zárható papírhulladékgyűjtő-edények
Czentár Ottó, a Depónia Nonprofit
Kft. szolgáltatási osztályvezetőjének
véleménye szerint a hirtelen csökkenés
arra utal, hogy a lakosok által a kék
edényekbe tett papírt még a kukásautó
érkezése előtt más gyűjti ki: „Szeretnénk,
ha a gyűjtés eredménye hozzánk, a közszolgáltatóhoz kerülne. Ezért új típusú zárral

ellátott szelektív edényeket szereztünk be a
papírhulladék számára.”
A cég már elkezdte az új kukák kihelyezését a társasházas övezetekben és
a lakótelepeken. A papírhulladékgyűjtő-edények kiszállítása folyamatos lesz
a következő hetekben is. Az új kukák
teteje nem nyitható, egy speciális bedo-

bónyílással van ellátva. Ezen keresztül
azonban a nagyobb kartonok nem
férnek bele a kukákba, így azokat az
edények mellé kell majd helyezni a jövőben, lehetőleg kötegelve. Azért is jobb
lesz így, mert korábban nagyságuk miatt
ezek hamar megtöltötték az edényeket:
két-három doboz behelyezésével már tele
lett a gyűjtő, és a többi lakos nem tudta a
szórólapot, újságpapírt belehelyezni.
„A használatuk majdnem teljesen ugyanolyan, mint a régieké volt, csak nem lehet
az egész tetőt felbillenteni. Fontos, hogy
feszegetni tilos, a bedobónyílást kell igénybe
venni a papír elhelyezésekor!” – figyelmeztetett az osztályvezető.
A cég képviselői külön kérik is a
lakosságot, hogy jelentsék, ha rongálást
vagy lopást tapasztalnak a városban
kihelyezett szelektív gyűjtőedények
környékén. Észrevételüket jelenthetik a
Depónia ügyfélszolgálatán, a diszpecser
@deponia.hu e-mail-címen illetve a 22
507 419-es telefonszámon.
További információ a szelektív gyűjtésről a
www.deponia.hu oldalon található.

Beiratkozás az általános iskolákba

Apa, kezdődik!
elutasítás esetén a fenntartó
hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni. A szülők a felvételről
szóló tájékoztatást vagy az elutasításra vonatkozó határozatot
április 29-ig kapják meg. Ha a
gondviselő nem ért egyet az iskola döntésével, kérelmet nyújthat
be az igazgatónak, aki továbbítja
azt a tankerülethez. A fellebbezést a tankerületi igazgató
huszonegy napon belül bírálja el.
Arról se feledkezzünk meg, hogy
ekkor kell nyilatkoznunk, hogy
erkölcstant vagy hittant tanuljon
majd gyermekünk!

Látrányi Viktória
Amikor elindulunk az iskola felé és beíratjuk a gyermekünket, az jelenti valaminek
a kezdetét, ugyanakkor véget is ér egy
korszak családunk életében – kitárul egy
új világ kapuja. Az elmúlt hónapok a tájékozódásról szóltak. Körbejártuk az iskolát,
megnéztük a bemutatóórákat, ismerkedtünk
a leendő tanító nénikkel. A felesleges
idegeskedés elkerülése miatt nem árt, ha a
beiratkozásról pontos információink vannak. 2016-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó általános
iskolákban ennek ideje országosan április
14-e és 15-e.

Még több részlet itt: www.szekesfehervar.hu

A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:

Fotó: Kiss László

Azt is fontos tudni, hogy akkor
is meg kell jelenni az általános iskolai beiratkozáson, ha
a gyermek még egy évig az
óvodában marad. Április 14-én,
csütörtökön 8 és 19 óra között,
míg április 15-én, pénteken 8 és
18 óra között várják a szülőket
a székesfehérvári intézmények.
A tanköteles gyermeket a szülő
köteles a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
A beiratkozáshoz mindkét szülő
aláírása szükséges. Az iskola
kérhet nyilatkozatokat, melyek

Figyeljünk a határidőre, a napokban van az általános iskolai beiratkozás!

általában letölthetők az intézmény honlapjáról, így előre
tudunk készülni. Nyomtassuk ki

ezeket és kitöltve, aláírva vigyük
magunkkal. A felvételről első
fokon az iskola igazgatója dönt,

• születési anyakönyvi kivonat
• személyazonosításra alkalmas, lakcímet is igazoló hatósági igazolvány
• tajkártya
• oktatási azonosító szám, amit az
óvodától kapnak meg a szülők
• az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését igazoló dokumentum (óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadó által kiállított
iskolaérettségi szakértői vélemény, Szakértői Bizottság szakértői
véleménye)
• nem magyar állampolgár esetén
regisztrációs igazolás, tartózkodási
kártya
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Két emberöltő az irodalomban

Vakler Lajos

„Amikor azt mondjuk, novella, hangjáték, kisregény, elbeszélés, regény, akkor
óhatatlanul is Szakonyi Károly neve
vetődik fel az elsők között.
1958-ban jelentem meg először napilapban egy novellával, ennek idestova hatvan éve. A műfajok folyamatosan váltakoztak, a legnagyobb
közönségkapcsolatot a színház, a
rádió és a televízió jelentette.
1963-ban Életem, Zsóka! címmel jelent
meg az első „szakonyis” dráma, ami
tudatosította bennünk, hogy a későbbiekben mit várhatunk öntől. Egy olyan
kor sablonjaival foglalkozott, amelyhez
számtalanszor visszatért.
Ez egy olyan korszak volt, amikor az
emberek keresték a válaszokat. A
forradalom utáni időszak még nem
volt messze. Felmerült a kérdés,
merre induljunk: megalkudva, a
könnyebb ellenállás felé, vagy tartsuk magunkat a saját eszméinkhez.
Ez a konfliktus jelentkezett ebben
a drámában, aminek az egyik gondolata az volt, hogy a munkában is
döntéshelyzetbe kerülő ember magánéletét is befolyásolja a döntése.
A cím kifejezte azt, hogy itt valami
nagyon fontos kapcsolatról van szó.
A főhősbe az asszony nemcsak mint
férfibe szeretett bele, hanem az eszméibe is. Amikor ez megbicsaklott,
felborult minden.
Nekem még gyermekkoromban azt
mondta egy tanárom, aki nagy Szakonyi-rajongó volt, hogy Szakonyiban
az a jó, hogy nem nevel, nem elítél,
nem kioktat, hanem azt és úgy ír, ami
akár otthon, nálunk is megtörténhetett
volna. Ezzel az 1970-ben született
Adáshibára utalt.
Az Adáshiba számomra is kulcsmű,
főleg azért, mert még magam is
meglepődtem, mennyire beletalált a
korba, az emberek viselkedésrendszerébe, amit az is bizonyít, hogy
nemcsak a Pesti Színház közönségétől érkezett pozitív visszajelzés.
Finnországban és jó néhány magyar-

Fotók: Simon Erika

A Királykúti esték portrébeszélgetés-sorozatának vendége volt Szakonyi Károly Kossuth- és
József Attila-díjas író, drámaíró. Az idén
nyolcvanöt esztendős alkotó írói életútjának
legfontosabb pillanataiba engedett számunkra
betekintést.

Az alkotó vitalitása ma is tetten érhető

országi színházban is sikert aratott,
de olyan helyeken is megértették,
mint Törökország, Norvégia vagy a
balti államok. Egyébként valóban
nem ítélek és nem ítélkezem, azt
szeretném, ha mindenki maga vonná le a tanulságokat.
Gyakran tetten érhető, hogy a színházi,
tévéfilmes adaptáció vagy hangjáték
más, mint az eredeti szerzői gondolat.
Ezeket figyelemmel kíséri? Beleszól
egy-egy mű utóéletébe?
Amikor megírok valamit, nem
gondolom, hogy az örök érvényű,
hiszen változnak az idők, én magam
is új impulzusokat kapok, így
természetes, hogy azok a kvalitásos
emberek, akik a saját tapasztalatukat is hozzáteszik, nekem is mást,
újat, jobbat adnak. Ez a közös gondolkodás a művészi alkotás lényege.
Ez egy szellemi tünemény, ami

lehetővé teszi, hogy negyven évvel
a megszületése után is szívesen
fogadják a reprízeket.
Essék szó egy olyan drámáról, amely
bizonyos értelemben mérföldkő az ön
pályáján! Egy abszurd drámáról van
szó, a címe: Az ítélet napja.
Minden abszurdnak éppen olyan
reális valóságalapja van, mint
bármely más darabnak. Ez a darab
még a diktatúra idején, a hatvanas
években született, amiben az ember
azt próbálta a történet és a történelem alapján elmondani, hogy
van egy agresszió, utána pedig jön
egy konszolidáció. Érdekes, hogy
amikor az ember fészkelődik a
konszolidáció idején, akkor megint
jön egy tragédia. Maga a történet
is abszurd, ha egy őr és egy őrzött
egy cellában él, és megfordulnak a
szerepek: a jó barátságuk ellenére

mennyire tudnak megszabadulni a
beidegződésektől? Ebbe a történetbe bele tudtam sűríteni életünk egy
korszakának rajzát. Született belőle
egy tévéjáték is, Várkonyi Zoltán
rendezte, Páger Antal és Garas
Dezső volt a két szereplő.
Ön a hangjátékok atyja, számos alkotás
jutott el a hallgatókhoz ily módon.
Hogyan született meg ez a különleges
műfaj?
Nagyon sok hangjátékot írtam.
Éltem a lehetőséggel, s ennek kiváló
teret nyújtott a Rádiószínház, ami
nélkül nem születhettek volna
meg a korszakos hangjátékok. A
hangjátékok egyébként a hőskorban sokkal gyorsabban eljutottak
az emberekhez, mint a színpadi
adaptációk, hiszen minden költség nélkül születtek, és akkoriban
jószerivel mindenki hallgatott

Portré

közéleti hetilap
rádiót. A műfajt nagyon szerettem,
és sajnálom, hogy mára voltaképpen
megszült. Remény sincs rá, hogy a
rádiók struktúrája megváltozzék,
így nem marad más a hallgatónak,
mint esetleg a digitális akadémiát
felkeresni.
Kereste a témákat, vagy egyszerűen az
utcán találkozott velük?
Hangjátékaim zöme a hétköznapi
élet lenyomata volt. Arra kellett csak
figyelnem, hogy ami novellának,
ami drámának akart megszületni,
az az legyen, s ami hangjátéknak
készült, azt a műfaj szabályainak
megfelelően írjam meg. A hangjáték
a dráma és a novella között van,
hiszen van benne narráció és bővelkedik fordulatokban. A Rádiószínháznál az volt a szokás, hogy hozott,
fajsúlyos témákat is feldolgoztunk.
Nekem például így sikerült megírnom a hatvannyolcas csehszlovákiai bevonulás történetét, amit egy
színésznő emlékeinek felidézéséből
ismerhetünk meg. Őt Tolnay Klári
játszotta kitűnően. Sumonyi Papp
Zoltán, a Rádiószínház vezetője
mindig figyelt arra, hogy frissek
legyünk és hitelesek. Így született
a Turini nyár című hangjátékom is,
amely az idős Kossuth Lajost meglátogató erdélyi lány történetéről szól.
Ezek a művek megtartották a legendát,
ugyanakkor úgy adaptálódtak a mába,
hogy azt a köznapi emberek is megértsék.
Így történt. Sajnos múlt időben kell
beszélni róla, ezt még ma is fájdalmas felidézni.

Gyakorta említi a hallgatókat. Törekedett arra, hogy Szakonyi Károly ne
Szakonyi Károlynak írjon?

FehérVár
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Ezektől a mesterektől tanultam
meg, hogy mi az, amire figyelni
kell. Fejes Endrével azt tartottuk,

tudtam beszélni, hogy az emberek
a komplikált dolgokat is megértették tőlem. Lényegesnek tartom

hogy unalmasan nem szabad
írni, mert az vétek a közönség
ellen. Nekem talán szerencsém
volt, hogy mindig olyan tónusban

ma is, hogy a kapcsolat létrejöjjön
az olvasó és az író között. Ez a
legfontosabb számomra, immáron
hatvan éve!

Szakonyi Károly olvasótábora ma is népes

Nagyon sok mindent olvastam el
kamaszkoromban a magyar íróktól: Móricz, Mikszáth, Kosztolányi
mindennapi olvasmányom volt.

FehérVár
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Gyereksarok
Állati jó kézműves foglalkozás
Április 16. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészleg
A foglalkozáson megelevenednek a színes lepkeszárnyak.

Programajánló

Versünnep, legógyűjtemény, sportpiknik
Programok április 15-től 24-ig

Szabó Petra

Halász Judit-koncert
Április 16. 11 óra, Művészetek Háza
Tavaszköszöntő koncert áprilisban.
Mi a TéMA?
Április 16. 15 óra, Budenz-ház–Ybl-gyűjtemény (Székesfehérvár, Arany János u. 12.)
A foglalkozáson a gyerekek megismerhetik a kollázskészítés
rejtelmeit.
Április 23. 15 óra, Palotavárosi Skanzen (Székesfehérvár,
Rác u. 11.)
Nem ez a nemez? Varga Magdi mutatja be a nemezkészítés
fortélyait.
KippKopp a fűben
Április 16. 17 óra, Civil Központ
A Nefelejcs Bábszínház előadása.
Kacor király
Április 17. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.
Múzeumi szakkör apró muzeológusoknak
Április 19. 17 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Az adott hónap szentjei valamint a hozzájuk tartozó attribútumok, ereklyék, híres ábrázolások bemutatására kerül sor.
Játék, kézműveskedés, múzeumi kutakodás, jó hangulat várja
az érdeklődőket.
„Macskatéka” olvasóklub
Április 21. 17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Téma: Susan Herbert: Shakespeare macskaszemmel c. műve.

2016. április 14.

Április 15.
XIII. Országos Alba Regia Kamarazene-verseny
10 óra, Székesfehérvári Hermann László
Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az ország minden tájáról érkező nyolcvan
csoport mintegy 280 tanulója méri össze
zenei tudását. A versenyhez kapcsolódóan 19 órakor ünnepi hangverseny lesz az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában a Szent István Művelődési Házban.
A program április 16-án folytatódik és
április 17-én ünnepélyes eredményhirdetéssel és gálahangversennyel ér véget.
„Többes számban” – Az I. világháború
mindennapjai és a háborús mindennapok
valóságai
10 óra, Alba Pláza előtti tér
A tárlaton a háborúba került közember és
a háborús propaganda, az I. világháború

Micsoda cirkusz! – Kis könyves éj a Pagonyban
17 óra, Pagony Gyerekkönyv- és Játékbolt
17 órától 20.30-ig folyamatosan

kegyetlen mindennapjai idéződnek meg
egészen váratlan és szokatlan módon,
modern vizuáltechnikai megoldások
felhasználásával.

Szabó Enikő és zenekara
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Koncert a magyar költészet napja
alkalmából.

World voice day
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
Nyílt próba a Vox Mirabilis Kamarakórussal.

Csámborgó Zenekar-koncert
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
A koncerten hallhatóak lesznek
mondák, versek, népdalok különböző zenei műfajokban.

Április 16.
IX. Kert-Expo
8 óra, Bregyó Sportcentrum
A rendezvényen dísznövénytermesztők,
kertépítők, kertberendezők, őstermelők
kínálják portékáikat. Két napon keresztül
szakmai és színpadi programok színesítik
a rendezvényt.
VII. Fehérvári Versünnep – döntő
13.30 Szent István Művelődési Ház
Szeretettel várja a verskedvelőket
a Versünnep döntőjére a Fehérvár
Médiacentrum.

V. Fehérvári Táncfesztivál
17 óra, Köfém Művelődési Központ
Látványos gálaműsor minden
tánckedvelőnek! Modern és klasszikus táncok újra együtt, egy színpadon: néptánc, hastánc, showtánc,
hip-hop, légtánc és még tucatnyi
táncsstílus.
Leander Kills-koncert
20 óra, Fezen klub
Vendég a Hot Beaver és a Manimal.

Szórakozás és tanulás

Elôször Magyarországon élô rovarkiállítás
Több mint 500 példány között a világ
legnagyobb madárpók és skorpió

Játszóház
Április 23. 10 óra, Vörösmarty Mihály könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
A résztvevők Gazdag Erzsi Mesebolt című verse alapján
készítik el a kis fiókos szekrényt, tűpárnát.

Fehérváron april 14-tôl 17-ig. Nyitva 10-18-ig mindennap.
Helyszin: Balatoni út 10. (Jancsár kert, bio piac) Aki ezt a kupont a kiállitás pénztáránál leadja 300 Ft kedvezményt kap.
1 kupon 1 jegyre ervenyes.

Kormos Kata
Április 24. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. április 16-tól április 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu
2016. 4. 16. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin Heiter Dávid
Tamás szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 A műsorvezető:
Horváth-Winter Diána
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
09:10 Bemutatkozik a Talentum
Református Általános
Iskola. Vendég:
Szanyó Gáborné
10:10 Környezettudatosság.
Minden, ami öko.
11:10 Gasztroóra. Vendég:
Kurucz Tünde
12:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Műsorajánló,
délutáni témaindító
12:40 Gazdálkodj okosan – Mi
a pénzügyi tanácsadó
feladata? Vendég:
Galántai Gergely
vállalkozásfejlesztési és
cégvezetési tanácsadó
13:10 Kinezológia – Lázadás
kamaszkorban, lelki és
fizikai tünetek. Vendég:
Koller Krisztián
14:10 Gyógynövények,
természetes megoldások.
Vendég: Lencsés Piroska
15:10 A nagy mozgáskódex
16:10 Ezotéria – Szokások a
boldog élethez. Vendég:
Garai Orsi coach
17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló

20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

15:10

2016. 4. 17. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
09:10 Természetesen
egészségesen – a
daganatos betegségek.
Vendég: Supliczné Tóth
Mária egészségtantanár,
táplálkozástudományi
szakember
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Krepsz Gyöngyi (Herosz
fehérvári állatotthon)
11:10 Katolikus gondolatok.
Vendég: Tóth Tamás
esperes, plébános
12:10 Székesfehérvár, India,
Nepál és Dubai 2.
rész. Vendég: Tölgyesi
Zsuzsi jógaoktató
13:10 Csajos vasárnap délután.
Vendég: Hegedűs Dorina,
Gelegonya Erika
14:10 A szexualitás kultúrája.
Vendég: Séllei Györgyi
szexológus tanácsadó
14:40 Kirándulás. Vendég:

15:40

16:10

17:10
19:00
21:00

Kulcsárné Németh
Mariann idegenvezető
Kresz 2 és 4 keréken.
Vendég: Bánfi Zsolt
rendőrszázados
A Fehérvár TV
műsorajánlója.
Vendég: Látrányi
Viktória hírigazgató
Vörösmarty kocka –
Informatika. Műsorvezető:
Barabás Ferenc,
Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
Filmajánló HorváthWinter Diával
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Mindentudás Egyeteme

2016. 4. 18. Hétfő
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető: Németh
Gábor. Ötletláda
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
11:10 Ökoóra. Vendég:
Bálint György
13:10 Sportágak története
és szabályai – dzsúdó

14:10

2. rész. Vendég:
Szolnoki István
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

15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Diákkedd
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája.
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

Kozma Ágival
19:00 Esti beszélgetések
21:00 Hangoskönyv
Kozma Ágival
22:00 Aktuális – napi hírmagazin 22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
22:10 Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 4. 21. CSüTörTöK

2016. 4. 22. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt
16:10
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
17:30
02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss hírek,
19:00
06:00 Félóránként friss
időjárás és közlekedési
hírek, időjárás és
információ
21:00
2016. 4. 20. SZerdA
közlekedési
információ
06:10
Ébredjen a Vörösmarty
22:00
06:10
Ébredjen
a
Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
22:10
00:00 Válogatás az elmúlt
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
nap műsoraiból
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
02:00 Hangoskönyv
2016. 4. 19. Kedd
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
06:00 Félóránként friss
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
hírek, időjárás és
00:00 Válogatás az elmúlt
hírek,
sport
és
fontos,
aktuális témák
közlekedési információ
nap műsoraiból
aktuális
témák
08:40
Bűnesetek, felhívások a
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
02:00 Hangoskönyv
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
rendőrségtől. Vendég:
Rádióval! Műsorvezető:
06:00 Félóránként friss
Lorászkó Gábor állatorvos
Kiss Z. Edward őrnagy
Schéda Zoltán. Benne:
hírek, időjárás és
09:10 Munkaügyi témák. Vendég:
horoszkóp, kalendárium, 10:10 Műsorvezető:
közlekedési információ
Németh Gábor.
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach
kék hírek, sport és
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Receptek, konyhai
11:10 Műsorvezető:
fontos, aktuális témák
Rádióval! Műsorvezető:
praktikák.
Vendég:
Németh Gábor
09:10 A Fejér Megyei Szent
Schéda Zoltán.
Volenter István séf
11:40 Kis kocka – informatikai
György Kórház működése
Benne: horoszkóp,
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
– Idegsebészet. Vendég:
kalendárium, kék
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
Dr. Lencsés Tamás
hírek, sport és fontos,
Gombaszögi Attila
informatikus
osztályvezető főorvos
aktuális témák
informatikus
13:10 Hogyan készülnek
09:10 Beszélgetés programokról, 10:10 Műsorvezető: Németh
12:10 Fehérvár magazin –
alapvető élelmiszereink?
Gábor. Ötletláda
moziról, aktualitásokról.
lapszemle. Vendég:
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:40 Kis kocka – informatikai
Vendég: Tornyai
László-Takács
16:10
Környezetvédelmi óra.
műsor. Vendég:
Gábor plébános
Krisztina szerkesztő
Vendég: Mihályi Gyula,
Gombaszögi Attila
10:10 Műsorvezető: Németh
13:10 Hivatali óra.
Gárdonyi László
informatikus
Gábor. Egészségmegőrző.
14:10 Műsorvezető:
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
13:10 Színházi beszélgetések
Vendég: Mészáros Zalán
Bokányi Zsolt
18:10 Az irodalomról. Vendég:
14:10 Műsorvezető:
11:40 Kis kocka – informatikai
Érdekességek, napi téma
Dr. Bakonyi István
Bokányi Zsolt
műsor. Vendég:
15:10
Székesfehérvár
József Attila-díjas
Érdekességek, napi téma
Gombaszögi Attila
Városgondnoksága
irodalomtörténész
16:10 Református hitélet.
informatikus
információi
19:00 Esti beszélgetések
Vendég: Somogyi
12:10 Energiaforrások.
16:10 Autós sport. Vendég:
Kozma Ágival
László lelkészi elnök
Vendég: Szauter Ákos,
Debreczeni Dávid
21:00 Hangoskönyv
vezérigazgató (Széphő Zrt.) 17:30 Aktuális – napi hírmagazin
17:30 Aktuális – napi hírmagazin 22:00 Aktuális – napi hírmagazin
14:10 Műsorvezető: Bokányi
18:10 Kézművesség. Vendég:
18:10 Egészségügyi műsor.
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
Zsolt Érdekességek,
Hídvégi Miklós
19:00
Esti beszélgetések
atya előadása
napi téma
sallangkészítő, bőrös

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

Programajánló

közéleti hetilap
Április 17.
XXVIII. Ásványbörze és Ékszervásár
9 óra, VOK
A börzén nagy választékban található ékszerek természetes kövek és ásványok felhasználásával készültek. A természetes és nem
feldolgozott ásványokat keresők Erdélyből,
Afrikából, Amerikából, Kínából és Indiából
származó kristályokból válogathatnak.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
kisterme
A résztvevők készíthetnek fogkrémet,
tusfürdőt, sampont, hajbalzsamot,
testápolót, nappali és éjszakai arckrémet
és izzadásgátló krémet természetes alapanyagok felhasználásával.
Április 18.
Székesfehérvár szövegben és képben
16 óra, Fehérvári Civil Központ
Városunk szülöttei, itt élő és alkotó emberek festik le, milyen volt az ő korukban
Székesfehérvár. Emlékeiket gazdagítja
egy-egy archív kép, mellyel valóban vis�szarepülhet a szemlélő a múltba.

Táncház
Április 16. Felsővárosi Közösségi Ház
17 óra: gyerektáncház Gula Miklós
vezetésével, majd Bodó-Bán Enikő tart
kézműves foglalkozást.
18 óra: felnőtt táncház, ahol Gál Dávid
mutatja a moldvai, gyimesi és felcsíki
tánclépéseket.
Vendégzenész: Kiss Krisztián, aki
kobzán játszik.

Palotaváros fejlődése
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Farkas László, Palotaváros déli részének
önkormányzati képviselője tart előadást a
városrész fejlődéséről.
A Hungarovox Könyvkiadó estje Királykúton
18 óra, Királykút Emlékház
Vendégek: Baranyi Ferenc Kossuth-díjas
költő, Dinnyés József daltulajdonos és
Kaiser László költő, író, a kiadó vezetője.
A házigazda Bakonyi István.
Április 19.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Molnár V. József Pünkösd pirosa című
előadása.
Disputa a Fanta-villában
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A vendég Adorján Viktor író, rendező,
színháztörténész lesz, akivel Bobory
Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke
beszélget.
Április 20.
Előadás
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
Szekeres Pál olimpiai és paralimpiai
bajnok, miniszteri biztos előadása.
MiNők – Női klub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
„Az önbizalom, mint a nőiesség kulcsa!”
és „Pár-beszéd helyesen” (kommuniká-

ció a boldog párkapcsolatért) témában
előadást tart Pataki Zita coach.
Április 22.
Nagy tavaszi gardróbfrissítés
9 óra, Köfém Étterem
A vásáron női ruhák, cipők, övek, ékszerek és táskák cserélnek gazdát.
ifiFESZT a Fezenben – Arany Dobverő díj
17 óra, Fezen klub
A harmadik ifiFESZT-en a középiskolások produkcióit sztárvendégek előadásai
is színesítik.
Április 23.
IV. Magyar Gyapjúfesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete,
Rác utca 27.
Fő téma: gyapjú az öltözködésben. A
program során előadások, divatbemutató
és kiállítás várja az érdeklődőket.
I. Székesfehérvári Székely Bál - A Kárpát-medencei magyarság ünnepe
18.20, Táncház
Hagyományteremtő jótékonysági
bál. A befolyt összeget a székelyföldi
Szentegyháza játszóterének felújítására
szánják.

Kiállítás legógyűjteményekből
Április 20. 9 óra, Hiemer Rendezvényközpont
A Balaton-Bakony Kockaklub tagjainak
legógyűteményeiből láthatnak az
érdeklődők kiállítást. A gyermekeket
játszósarokkal várják.

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

FehérVár
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Sportprogramok
Két keréken Székesfehérvárról a Gaja-völgybe
8.30, Szent István tér 9.
Útvonal: Székesfehérvár–Iszkaszentgyörgy–
Kincsesbánya–Fehérvárcsurgó–Bodajk
és vissza. Indulás: 9.30. Várható érkezés
Bodajkra: 12.30. Várható visszaérkezés
Székesfehérvárra: 16.30 (a pihenőpontoktól
függően).
XIII. ARAK AKTIV városi döntő
Április 16. 9 óra, Köfém Sportcsarnok
Jégmadár Húsvét Kupa
Április 16-17. Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Nemzetközi műkorcsolyaverseny
Critical Mass
Április 23. 13 óra, Halesz liget
Slackline, belsőgumipumpáló-verseny, bringás szépségverseny, KRESZ-totó, környezeti
tanácsadás, ökológiailábnyom-számítás
várja az érdeklődőket. A bringás felvonulás
16 órakor veszi kezdetét.
Sportpiknik – ifjúsági találkozó
Április 23. 15 óra, Bregyó Sportcentrum
Sportvetélkedők, játékok, kötetlen sportolási és kikapcsolódási lehetőségek, közös
piknikezés várja az érdeklődőket.
2. CEP Fehérvár Félmaraton
Április 23-24. Bregyó Sportcentrum
Férfi kézilabda
Április 16. 18 óra, VOK
ARKSE – Dabas
Női kézilabda
Április 15. 18 óra, Köfém Sportcsarnok
Fehérvár KC – Győri Audi ETO KC
Labdarúgás
Április 20. 20 óra, Pancho Aréna (Felcsút)
Videoton FC – Ferencvárosi TC
Kosárlabda
Április 16. 18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
TLI-Alba Fehérvár – Szolnoki Olaj KK

FehérVár
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Akit Phil Collins tanított fotózni

László-Takács Krisztina
„Tegnap tettem egy könnyelmű ígéretet a
gyerekeknek, hogy elhozom őket délben az
oviból.”– szabadkozik a telefonvonal végén az
időpontváltozás miatt Bácskai Gergely kollégám. Délután végül összejött az interjú: amíg a
nappaliban Janka és Zsigi himbálózott a plafonról lógó hintán, addig én a dolgozósarokban a
mindennapjairól faggattam Gergőt.

Fotó: Kiss László

Menyire szabja meg az ember életét, hogy
nincs állandó időbeosztása, hanem mindig
a napi eseményekhez kell alkalmazkodni?
Az enyém non-stop elfoglaltság.
Reggel én ébredek legkorábban,
hatkor kelek, így amíg a többiek
alszanak, egy órát már tudok
is dolgozni. Hétkor elmegyek
kenyérért, majd a feleségem elviszi
a gyerekeket az oviba, ezután ő is
megy dolgozni. Én maradok: hol
itthonról dolgozom, hol eseményre,
interjúra megyek, mindig van valami. Meg lehet szokni, fontos, hogy
a család is elfogadja ezt. Nálunk
hála istennek a feleségem, Brigi is
sokáig dolgozott a médiában, így
megérti, hogy ez egy ilyen munka.
A gyerekek már abba nőnek bele,
hogy a munka, a szabadidő és a
család összefonódik, és így alakítja
az életünket kerek egésszé.

Az online tartalmat Gáspár Péterrel együtt adjátok. A te felelősséged
annyiban nagyobb, hogy te fogod
össze a munkát. Mi minden tartozik a
hatáskörödbe?
A szekesfehervar.hu-t és a Fehérvár
Médiacentrum honlapját koordinálom, és több városhoz köthető
facebook-oldal tartozik hozzám. Ez
nem azt jelenti, hogy egyedül én
teszek fel tartalmakat, de felelek
azért, hogy az önkormányzat által
fontosnak tartott, illetve a fehérváriaknak érdekes információk
elérjék az olvasókat.
Hogyan csöppentél bele az internetes
világba?
Eredendően nem készültem újságírónak, a gimnázium után idegenforgalmat kezdtem el tanulni, de
azt egy év után feladtam. Ezután
következett a Kodolányin a kommunikáció szak, ahol nagyon jól
éreztem magam. Abban az időben
még létezett Fehérváron a Reflex
Rádió, amely egy frekvencián osztozott a Vörösmarty Rádióval. Itt
először reklámhang voltam, később
lehetőséget kaptam önálló műsorra, még később pedig nyithattam
is a rádiót a reggeli műsorral.
Gyakornokként kerültem a Fehérvár Tv-be, ahol – mint a kollégák

Gergőéknél az újságírás és a barkácsolás jól megfér egymás mellett

Fotó: Simon Erika
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Az online szerkesztő munkaideje nem nyolc óra. Gergő hétfőn éjfélkor például még nekiindult a
városnak, hogy lefényképezze a túlméretes konvojt. Éjjel fél kettőkor már kint is volt a tudósítása képgalériával együtt a www.szekesfehervar.hu oldalon.

többségének – híradósként indult a
pályafutásom.
Mivel mindig olyan kamaszos lendülettel jársz-kelsz a világban, megmondom őszintén, nem tudom, hány éves
vagy.
‚
77-es‚ vagyok, képzeld, már 39
éves! 98-ban mentem be először a
Fehérvár Tv-be.
És a tévé maradt is egy darabig…
Volt egy időszak a kétezres évek
elején, amikor magazinokat készítettem, például a kisállatmagazint.
De Bisztricz Anettel szerkesztettük
a Hol nyaraltál?-t, és Somogyi Tamással is készítettünk egy sorozatot, amely a megye településeit
mutatta be. Emellett egyéb magazinműsorokban is dolgoztam. A
mai napig ebből az időből maradt
nagyon sok ismeretségem. Később
a tévé mellett a várpalotai Yo Rádióban is dolgoztam.
Mennyire volt jó a Yo Rádiónál?
Jól éreztem magam, különösen
azért, mert ott ismerkedtünk meg
a feleségemmel, Brigivel, pontosabban „Tévés Brigivel”. Csak így
hívták őt, mert a helyi tévénél is
dolgozott.
Nem sokkal később indult Fehérvár
honlapja.
2003-ban Gáspár Péter kollégámmal kezdtük, és a mai napig együtt
dolgozunk. Kezdetben a rádió és
a tévé mellett csináltam, de egyre
nagyobb teret nyert az online újságírás. Akkoriban reggel hatkor kezdtem a rádióban, így délelőttől már
foglalkozhattam a város honlapjával. Sokáig nem volt külön fotósa
a honlapnak, így nekünk kellett
fotózni, de azt is nagyon szerettem.
Mostanra az online újságírás lett a
fő tevékenységem.
A fotózás mennyire a sajátod? Vagy
annyira fotós alkat, hogy szabadidődben is fotózol a saját kedvedre?
Ilyenkor általában inkább a családot fotózom. Fotózni egyébként

valamennyire tanultam, amikor
kint voltam Finnországban a főiskola utolsó évében Erasmus ösztöndíjjal. Volt egy fotókurzus a kemi
egyetemen, ahol egy elismert fotós
oktatott bennünket. Őt úgy hívták,
mint a zenészt: Phil Collins.
Mindig irigyeltem azokat, akik több
időt töltöttek külföldi egyetemeken.
Mennyire nyílt ott ki a világ számodra?
Főleg a nyelvtudás miatt volt
nagyon hasznos, de sok kreatív feladatot kaptunk, óriási élmény volt
ez fiatalként. Profi tévéstúdiója volt
az egyetemnek, ott kellett komplett
műsorokat forgatnunk, de volt
olyan feladat is, hogy egy stúdiót
kellett teljesen felépítenünk, bekábelezni, összekötni a kamerákat,
beállítani a világítást.
Ha most kapnál egy ilyen stúdiót, nem
hökkennél meg egy hasonló feladattól?
Nem, de azért kérnék segítséget!
És mi a helyzet azzal a kis épülettel a
kertetekben, ami már félig elkészült?
Az a most futó projektem, egyedül
építem. Fából készül, és ablakokat
is tervezek rá. Egy kis tárolóhelyiség lesz belőle. A szerkezete barna,
a borítás fehérre festett fából lesz.
Ha körülnézek, az az érzésem, ti mindig építkeztek...
2004 óta vagyunk együtt Brigivel,
és 2005-ben már építettük az első
házunkat. Mi terveztük, és dolgoztunk a kivitelezésben is. Amikor
eladtuk, és Iszkaszentgyörgyről
a városba költöztünk, ugyanezt végigcsináltuk még egyszer.
Egyszerűen szeretünk tervezni,
aztán közreműködni abban, ahogy
létrejön. Szeretek fával dolgozni, jó
dolog kétkezi munkával létrehozni
valamit. A kislányomnak születésnapjára magam barkácsoltam
kis konyhát, a kisfiammal gyerekbútort készítettünk. Ez egy olyan
tevékenység, amit soha nem fogok
megunni!

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Káliz Sajtos József

Kesernyés sorok
Telnek a heteim
méz nélkül, cudarul…
Tavaszom, hol késel?
S ha befutsz, jót hozol?…
Vagy bolond széllel jössz,
hogy gyertyám kioltsa? –
Tudom: a föld éhes,
rám is vár – s mióta!…
Ha indulnom kell, kedves,
öltöztessél gyolcsba.
Úgy megyek utamra,
ahogy jöttem. Egyedül…

Elröppent gerlicém.
S nem buzdít semmi cél
– búsongok magamban.

Biztató
A fölsejlő holnap
még nem tudod,
mit hoz…
De te a gondok elől
– mint félénk eb –
már szűkölve
iszkolsz. –

Farsangi dúdoló

Nem szabad feladni,
a vágyainkat feledni.
Hidd el,

(utóirat)
Mi a francnak fenekedel,
üljél meg a fenekeden
otthon a kis kuckódba’…
Ott legalább nincsen szájzár.
Gyújtsál rá egy régi dalra,
nótázz, derülj és pipázzál. – –

Életkép
A minap ingerlém
kacagó kis gerlém,
s nyomban visszavágott.
Éles ám a nyelve,
s szerelemtől telve
búgta: többre vágyok! –
Csalt is egyre beljebb,
de egy gonosz felleg
záport zúdított ránk;

IV.
Még nem tudom elhinni
hogy az idő vesztegel
hogy a felhők megállnak
hegycsúcsra vonva sátrat
Még nem tudom elhinni
ereidben a tengert
mély zúgását a „mában”
És beleordítok a
bölcső-mindenségbe hogy
halálom előtt még egyszer
hullámzó partjait lássam –

egy reggel majd
rád talál,
mit megálmodtál
hajdanán.

Pálfalvi András

V.
Pálmaernyők a parton
Uso kávé mogyoró
Rozmaring az üvegben
Alattunk forró homok
És nagy hajók lebegnek
el a keleti szélben
hogy ne térjenek vissza
Ne vigyenek el minket
sehol sehová és most…
Csak térdeink hagynak
a sós kavicspárnákon
itt panorámás nyomot –

László Zsolt

Karpathos

I.
Tükörben a tükör
Égben a sós tenger
Kavics- ágyon hullám
tereli a szelet…
Kultúr-oltár helyett
végtelen partokon
hangzik el a mise –

Arany ősz
Az arany ősz
Arcát körtére, almára fektette
Gyümölcs-mosolya édes volt és
szelíd
Hallgatta rézlevelek susogását
A fanyar és mézes illatok között
Lágyan búcsút intett
És lassan lehunyta szemét
Hogy ne lássa miként
Nyeli el a falánk, könyörtelen köd
A messzeséget, a meghitt tájat
És minden kedves gyermekét

Te

II.
Nincs éjjel és nincs nappal
Körbezár a horizont
Nem az ígéret földje
Csak a föld ígérete
A „ nagy víz” kéklő zajjal
hajlít fölénk boltívet
és visszhangosan követ…
Mint nemes hordalékát

Lukácsy József

Teker a hófedte világ-orsó
téli utadon szalonnaszagú tanyák
után
Utadon vissza mert visszanézel
a sehol-ország reményvesztettségben –
A hó az Isten és a lábnyom
kísért a befagyott kutak
bólintása mellett
Gőzölgő tehéntrágya melengethetne…
Utolsó „Mohikán” vagy
Jeled a mellbe tetovált teknőc
Őszülve keresel nyomot még mindig
mert erre születtél –
Gazdag az ég és gazdagon
hinti hópelyheivel varázsát
Hazugság nélkül fehérül az erdő
Nekem nem kell a kereszt
nekem áldás után kell az áldás
a fenyők ágáról csüngő jégcsap
szórjon szikrát újra és az
erdő tűzpásztái tűrjék léteimet
tovább
Tél van nagyon szép tél
és a végtelen hóban
magamhoz ölelem a halált –

III.
(Hajnalkának)
A combod és a vállad
zöld babér árnyékában
Lassan tengerbe ájul
a bíbor-homlokú nap
és mellkasunkba markol
sós zamattal az alkony
Hullámverés hangjánál
várjuk be Istenünket
hogy múló perceinkből
egymásnak végre többet
adjon –

S hogy mi történt velem?
– azóta nem lelem
sehol a nyugalmam…

Megtöretett porom
földbe kerül.
S elnyeli lelkem a
végtelen űr. – –

Mint lassuló ringlispíl,
észkereked alig pörög.
Mit neked ’fentebb stíl’,
zajos pörök, ócska csörték!
A hírt, sikert lepcses nyelvvel
mások már rég besöpörték. –

Sorsunk ma önmagából
a hűs fövenyre kivet –

szél is jött… A bangák
pehelyként szétdúlták
fészkünk nászi bokrát.

Neked nem jutott kereszt
pedig fölmentél a hegyre
és lebotorkáltál a völgybe
Több tábla parancsait olvastad
és több táblába véstél parancsot
vásott körömmel bontottál narancsot
és őseid nyomdokán zabáltál banánt
Nincs előre és nincs visszaút…

Ha eljő a Prédikátor
Ha, a rigó három fészekalját
Kiröpteted egy nyár alatt
És rád köszön hangosan
A tegnapi csecsemő
S a búzaszem a tenyeredben
Hirtelen aranyszárba szökken
És aratásra bólintja fejét
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Amikor felhők vonulnak át a
szemeden
De a könnyeső csupán
Halott homokra hullik
Szembejön majd veled a Prédikátor
Hogy elmondja, mindez csak
Hiábavalóság és kérészéletű
A homok fölött mégis
Szép szivárvány bomlik
És az Idő két végét összekötve
Díszes kaput nyit majd a holnapokba

Tündéri pókok
A Fehérvári Csipkebarát Kör
kiállítására
Tündéri pókok éjszakánként
Lejönnek hozzánk holdsugáron
Holdfényben fonni könnyű fátylat
Fátyolhálót a holdsugárból
Befonva reményt, vágyat, álmot
Páránál könnyebb délibábot
Varázsos pókok csipkevára
Kertjük ezernyi sétánya
S száz terem vár benn csodára
Selyemszálak útvesztőin
Ámulattal botorkálva
Keresem, de mindhiába
Titkos tudásuk rejtett fészkét

Saitos Lajos

KISZÓLÍTÓ
Szólítlak anyám
Hamar Örzse…
mennyei tüzedhez
van-e rőzse
hozzak-e szérünkből
egy nyalábbal
süthetnél lángost
vacsorára?!
Apám is szólítom
ennevemen
van-e a pincében
óbora lenn
vagy fejtsük az újat
új tömlőbe
legyen vacsoránknak
tűze-íze –
s menjünk szép szavak
elejibe…!

Szűts Diana

Kis húsvéti abszurd
Az elmúlt század utolsó évtizedeiben a posztmodern ideológiák gurui
addig hirdették a „ dekonstrukció” szükségességét, hogy napjainkra
elértük a „dekulturáció”, azaz a teljes „kultúramentesség” állapotát.
Így aztán digitalizált szép új világunkat nem a könyv és a betű, hanem
a kép és a hang uralja. A silány történetek már az első pillanatokban milliós tömegeket mozgatnak meg. Ilyen volt a közelmúltban a
Csillagok háborújának új epizódja, amelynek az egyik emblematikus
figurája Csubakka, a szőrös vuki. Reméljük, az amerikai Y-generáció
kiharcolja, hogy elnökjelölt lehessen, és meg is választják. Csakhogy
majd visszasírhassuk Obamát. Fontos adalék, hogy Csubakka színes�szőrű, aberrális és homoerotikus álmai vannak, Ha megválasztják, ő
is rögtön béke-Nobel díjat fog kapni, miközben körülöttünk zajlik az
apokalipszis.
Vagyis Európa legújabb kori irányított és szervezett betelepítése,
amely alapjaiban veszélyezteti társadalmainak, kultúrájának és
civilizációjának fennmaradását. De van, aki nem aggódik. Kis húsvéti
abszurdként, nagycsütörtökön Ferenc pápa egy Róma melletti
menekülttáborban az alázat és a szolgálat jelképeként nem tizenkét
paptársának vagy katolikus hívének, hanem muszlim bevándorlóknak mosta meg a lábát. Ettől az évtől a kiválasztottak közé nőket is jelölhetnek. Kár, hogy a szilveszteri kölni, migránsok okozta atrocitások
női áldozatai közül senki nem került kiválasztásra.

A szerencsétlenség színei
azt hiszem, egyáltalán nem volt okom panaszra, igaz, a hosszú levélzöld
szövetkabátomon egyre több volt a piros folt, a feleségem foltozta meg
a kabátomat, mindig azt képzeltem, hogy azok valójában rozsdaszínű
falevelek, de persze csak foltok voltak, de a kutyámnak azért vehettem
új pórázt, szép kék volt, mintha az ég-boltban vásároltam volna, igaz, ott
senki nem szolgált volna ki, mert az angyalok mind a földre költöztek,
legalábbis ezt mondta a feleségem, mikor a Szerencse ért minket, szóval,
annak előtte is jó volt, minden szombaton sétálni indultam a kutyámmal,
olyan volt, mintha valaki a maradék fekete selyemből varrta volna a
kutyámat, amit a varróskatulya alján talált, mindig kíváncsian mozgott
az orra, ha mentünk lottót feladni, - aznap nedves idő volt, sok volt a víz,
mintha igazodni akarna az új pórázunkhoz, vidáman ugrált akkor a kutyám, pocsolyából pocsolyába, mint egy kis béka, még én is megpaskoltam a vízfelszínt a sétabotommal, mert olyan furcsa bolond hangulatom
lett, kék volt az újságosbódé is, ahová sétáltunk, ahol a kis hölgy ránk
akarta sózni a csokoládékat, amik ezer éve álltak ott, szép papírba
dermedve, aznap minden kék volt, a lottószelvény tokja is,: lélegzetvétel,
a feleségem a konyhában ült, pirított mogyorót rágcsált, mikor megérkeztem, domborodott a hasa a terhességtől, de talán rosszul is fogalmaztam:
várandós volt, mert várta azt a babát, néha úgy éreztem, inkább én
vagyok terhes őneki kitöltötte a szelvényt, azt mondta, csak másnap nézi
meg, álom, hideg volt a reggel, amikor kimásztam az ágyból, hideg és

barátságtalan, de a feleségem már fenn volt, ült a kockás abrosz előtt, és
bámult ki a kertre, pedig nem volt ott semmi néznivaló, és én tudtam,
hogy valami baj van, de ő azt mondta, minden rendben, még soha nem
volt ennyire rendben, mert Szerencsét hoztam az újságostól, milyen jó
lesz az összeg a Kicsinek, de nekem görcsbe rándult a gyomrom, mert
a régi életemet akartam, meg a tejeskávémat a csorba bögrémből, de
a feleségem azt mondta, most azonnal menjek az újságoshoz, majd ő
megmondja, mit kell ilyenkor csinálni, én meg nem szóltam, hogy nem
tud ő semmit, azt se, mikor jár le a csokoládé,: csak fogtam a varjúfejes
botomat, és mentem, a hórihorgas alak a rongykutyával,: és görcsbe
rándult a gyomrom, mert a feleségem nem tudta, hogy sok mindenkinek
tartoztam, és arra talán nem lesz elég az Isten pénze sem, amúgy sem
akartam ezt az egészet, mert ez mindent megváltoztat, nem akartam,
hogy az emberek máshogy nézzenek rám, a hamis mosolyukkal, én csak
a faleveles kabátot akartam, meg a kutyámat a kék pórázzal… kilégzés
akkor, azon a sétán rémesen esett, én meg eljátszottam a gondolattal,
hogy a sikamlós kék tok kicsúszik a kezemből, a Szerencse kisiklik
az ujjaim közül, eláztatja és eláztatja az eső, egy tócsa, és tökéletesen
felismerhetetlen lesz… álltam ott az őszi zivatarban, fázósan és örömmel,
mert láttam már, hogyan lehetek Szerencsétlen – és elégedett.

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Az előző keresztrejtvény a húsvéti népszokásokkal foglalkozott. Az
első feladványunkban arra kerestük a választ, hogy a locsolás melyik
országokból érkezett hazánk területére: Lengyelországból és Csehországból. A második megoldás egy Fejér megyében is őrzött különleges
húsvéti népszokást rejtett: korbácsolás. A harmadik megfejtésből
kiderült, hogy az ehhez szükséges eszközt miből készítették: a fiúk
hét-nyolc fűzfavesszőből fonják. A negyedik feladvány pedig elárulta,

Rejtvény

2016. április 14.

mi volt ennek az érdekes népszokásnak a célja: A lány egészséges
maradjon.
A mostani keresztrejtvény a költészet napjához kapcsolódik. Az első
megfejtésben arra keressük a választ, melyik híres magyar költő töltötte Fehérváron az utolsó éveit. A második feladvány azt a helyet rejti,
ahol lakott. A harmadik megoldás elárulja, melyik helyi költővel ápolt
szoros barátságot. A negyedik pedig egy hozzá közelálló tárgyat takar.

Kéklámpások

közéleti hetilap
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Szolgálat erőn felül is – rendőreink Kelebián őrködnek

Több mint hetven illegális bevándorlót fogtak
el a Fejér megyei rendőrök az elmúlt héten
a Bács-Kiskun megyei Kelebián. Ezekben a
hetekben ebben a térségben emelkedett meg
leginkább a migránsok száma, így a csapatszolgálati századunkat most oda vezényelték. A
megyei rendőrök egyébként már hónapok óta
részt vesznek a határvédelemben.

A határ mentén az első nagyobb fogásnál a dunaújvárosi kapitányság

méterre a biztonsági határzártól
a magyar oldalon egy fás részen
vették őket észre. Az alezredes
beosztottjaival együtt azonnal
kipattant az autóból és futásnak
eredt. Furcsának tartottam, hogy a
főnök is szaladt, nem kellett volna.
Fekete Mihály szerint ez alapvetés. Minden rendőr ugyanezt tette
volna rendfokozattól és beosztástól
függetlenül, hiszen ez a feladatuk,
a hivatásuk. Azért halkan azt is
hozzátette: az adrenalin benne is

Képek: Zsiday Ádám

Novák Rita

Több tucatnyi megyei rendőrt vezényeltek a határhoz. A szolgálat előtti eligazításon Barabás
János rendőr alezredes azokat a határszakaszokat ismerteti, melyeken több migráns is megpróbált átjutni.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság csapatszolgálati százada a
hazai migránshelyzet kezeléséből
tavaly szeptember óta veszi ki a
részét. Barabás János parancsnok
lapunknak úgy nyilatkozott, az
egyenruhások a határ közelében
szinte minden órában látnak

migránsokat, de a kerítésen csak
kevesek jutnak át, ha mégis, előállítják őket. A megyei rendőrök
egyhuzamban egy hétig dolgoznak
a határ mentén, két váltásban.
Az őrködést hőkamerák, éjjellátó
készülékek és helikopteres felderítések is segítik.

A járőrök munkáját hőkamerarendszer is segíti

alosztályvezetője volt csapatunk
szolgálatparancsnoka. Fekete Mihály rendőr alezredes azt mesélte,
a migránsokról az első jelzés a hőkameraközpontból érkezett, ezután
a járőrök lámpáikkal körbepásztázták a területet, és néhány száz

dolgozik. A katonákból, járőrökből
és két kutyás rendőrből álló csapat
huszonhárom fiatal afgán férfit
fogott el. Másnap a váltás egy negyvenöt fős társaságot tartóztatott
fel, majd állított elő a határ magyar
oldalán.

A kerítés építését a magyar-szerb határ korábban csak gyorstelepítésű drótakadállyal
védett szakaszán, Kelebia és Ásotthalom között április elején fejezték be a katonák.
Az illegális határsértések száma a hónap elején növekedett meg ezen a környéken.
A biztonsági határzár mentén a katonák és a rendőrök közösen járőröznek a nap
huszonnégy órájában. Az illegális bevándorlók továbbra is napi rendszerességgel
próbálnak bejutni Magyarország területére, az embercsempészek pedig szünet nélkül
hozzák a migránsokat a magyar határszakaszhoz. A katonáknak napi szinten azzal is
foglalkoznunk kell, hogy helyreállítsák a megrongált kerítést.

Nappal kevesen próbálnak átjutni a határon, hajnalban azonban nagyon résen kell lenniük a
járőröző rendőröknek és katonáknak

Az egyenruhások többsége gyalogos szolgálatot lát el, de úgynevezett gépkocsizó rendőrök is
dolgoznak a biztonsági határzár mentén

Nagy szükség van az éjjellátó készülékekre a határ mentén

Azokat az elfogott embereket, akik menekültügyi kérelmet terjesztenek elő, ügyük
elbírálásáig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal intézményeiben helyezik el,
őrzött területeken. Itt dől el, hogy továbbengedik vagy kitoloncolják őket.

FehérVár
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Fesztivállal búcsúzik a végzősöktől a város
László-Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

Már csak két hét, és a fehérvári végzősök
végleg búcsút vesznek iskolájuktól. Mielőtt
azonban belevetik magukat az érettségi
feladatok megoldásába, rengeteg jó program
vár rájuk.

színen, a Fezen Klubban csapnak
össze a sulizenekarok a legjobbaknak járó Arany Dobverő díjért a
négytagú zsűri – Kovács Antal, a
FEZEN főszervezője, Mits Gergely
előadóművész, tanszékvezető,
Zabos Regina, a Fehérvár Hangja

Tavaly kifogytak az arcfestékes dobozok

gek előadásai is színesítik. Lesz
kütyüterem xbox készülékekkel,
de aki a hagyományos társasjátékra
szomjazik, az is megtalálja a számítását a Kaptár Egyesület és a Társasjáték Klub játékai között. Lesz
Diáktanács-sarok tanácsadással
és kötetlen beszélgetéssel. Fellép a
város énekes tehetségkutatójának
2015-ös nyertese, Zabos Regina, és
a stand-up comedy közkedvelt képviselője, Benk Dénes. Aki végig ott
lesz az ifiFESZT-en, az ingyenesen
vehet részt a Fezen Klub aznap esti
Irie Maffia-koncertjén.

Reméljük, idén nem kell esernyő a ballagóknak

Az érettségire való felkészülés
mellett a diákokra egy kis lazítás is
vár: április 22-én az ifiFESZT koncertjein drukkolhatnak kedvenc
sulizenekaruknak, akik az Arany
Dobverő díjért csatáznak. Egy hétre
rá pedig a bolondballagás látványos
felvonulását színesíthetik produkcióikkal. Jelmezverseny is lesz,
ezért érdemes mindent beleadni,
ötletelni, mert ha egy közösségben
a kreatív erők összeadódnak, az
akár díjat is hozhat!

Új helyszínen az ifiFESZT
2014-ben a Just Five, 2015-ben a
Pythagoras lettek a közönség és
a zsűri kedvencei. Idén új hely-

győztese és Kiss Patrik, a diáktanács tagja – előtt.

Bolondballagás jelmezversennyel

Sztárvendégek, kütyüterem,
ingyenkoncert
A harmadik ifiFESZT-en a középiskolások produkcióit sztárvendé-

Április 29-én, pénteken reggel fél
nyolckor az Alba Plaza előtti téren
gyülekeznek a bolondballagók,
akik látványos menetben vonulnak

a Liszt Ferenc utcán, a Városház
téren, majd a Fő utcán keresztül
a Zichy színpadig. A jelmezversenyen négytagú zsűri – Cser-Palkovics András polgármester, Vakler
Anna, a város művészeti igazgatója, Kiss Dorottya, A Szabadművelődés Háza igazgatója és a Fehérvári
Programszervező Kft. munkatársa,
Pintér Ádám – választja ki a legjobbakat. A tét idén is nagy, hiszen
az önkormányzat felajánlására a
győztes százezer forintos hozzájárulást kap az érettségi bankett
megrendezéséhez. Idén már
nemcsak az első, de a második és
a harmadik helyezettet is díjazzák. A megmérettetésre április
24-ig lehet jelentkezni a Fehérvári
Programszervező Kft. weboldalán
található online regisztrációs lap
kitöltésével.

Jelentkezzen májusban induló:

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A009-011)

• Targoncavezető • Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

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

OKJ-s tanfolyamainkra,

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
Horoszkóp
április 14. – április 20.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Maradjon higgadt, így lassan rendbe hozza majd a dolgokat. Miért keres bűnbakokat? Ettől csak felmegy Önben
a pumpa! Pénzügyei a héten nem túl kedvezőek. Felejtse
el most a költekezést! Ha észrevette, hogy felszedett pár
kilót, akkor itt az ideje jobban figyelni rá, hogy mit eszik!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Belső démonaival vív harcot a héten. Úgy érzi, hogy egyedüllétre van
most szüksége. Nem is várhatja problémáira másoktól a megoldást.
Egy kellemes séta a szabad levegőn csodákra képes! Azért ne feledkezzen meg a barátairól sem! Nem muszáj megosztani velük lelki baját.
Most nyitott a meghittségre, érzéseit is őszintén tudja kimutatni.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

E-000683/2014

• Kazános 5 évenkénti továbbképzésünkre.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne idegeskedjen feleslegesen mindenen a napokban! Észre sem veszi, mi az igazi probléma. Túlságosan belefeledkezik a munkájába!
Itt az ideje, hogy egy- két dolgot más fontossági sorrendbe helyezzen az életében! Nagyobb hangsúlyt kellene fordítania a pihenésre
és a szeretteire. Hiszen a szeretet az ereje legfőbb forrása.

Ez a hét a kapcsolatokról és az utazásról szól. Kicsit túlhajszolta magát
az utóbbi időben. Egy kis pihenés, lazítás csodákat tehet Önnel. Szerelmi életében az újonnan felbukkanó fordulópontok a meghatározók.
A szerelem dzsinnje most minden kívánságát teljesíti. Legyen konkrét,
amikor kíván, mert most minden szóról szóra válik valóra!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten pozitív energiáinak nagy hasznát veszi. Mindenkit jókedvre is derít a környezetében. Minden csomó feloldódik a párja és az Ön közötti érzelmi szálakon. Most már végre
megérti az eddigi problémák okát, ami sokkal közelebb hozza
Önöket egymáshoz. Szerelmük egészen új köntösbe öltözik.

Ez a hét minden tekintetben kedvező Önnek, magánéletében is szerencsés, párkapcsolatában is jól érzi magát. Az üzleti életben is számtalan
kiváló lehetőségből válogathat. Befolyásos támogatókat szerezhet
magának. Ne fukarkodjon ezért kreatív ötleteivel! Ha teheti, kerülje a
nézeteltéréseket! Kár lenne hagyni, hogy lehúzzák a remek hangulatát.

FehérVár
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Áttevődtek a súlypontok az európai turizmusban

A migráció és a terroristatámadások átrajzolták
az európaiak turistatérképét: az eddig közkedvelt
Törökország, Egyiptom és Tunézia parkolópályára
került, míg Spanyolország vagy Olaszország
egyre népszerűbb az utazni vágyók körében.

„Egyiptomot és Tunéziát semmiképpen
nem ajánljuk – mondja Zimmermann
Erzsébet utazási szakértő – ezeken a
területeken egyre több iroda lemondja a
rendelését és máshol keresi a lehetőségeket. A tengerparti helyek közül marad
Olaszország, Spanyolország, Horvátország – ide mennek a turisták a nyugodt
pihenés reményében.”

Kalandvágyóknak
„Egyre népszerűbbek a körutazások, a
szicíliai csillagtúrákat például szívesen

választják, különösen a kalandvágyók.
Egy ilyen út úgy épül fel, hogy egy
helyen van a szállás, ahová repülővel
érkeznek a turisták, és innen minden
nap más vidékre kirándulnak. Szicília
változatos természeti szépségei jó okot
adnak arra, hogy túrabakancsot húzzunk, de arra is van lehetőség, hogy a
sziget legdélibb pontján mártózzunk
meg a türkizkék tenger habjaiban. A
közhiedelemmel ellentétben Szicíliában
jó a közbiztonság, szívesen fogadják az
idelátogatókat, teljesen berendezkedtek
a turizmusra.”

Alpesi magasságok
Nem mindenki vágyik tengerpartra, hiszen a csodaszép hegycsúcsok, a mélyzöld erdők és a friss
hegyi patakok is legalább annyi
kellemes percet ígérnek, mint a

Élmények és pihenés
a Balaton-felvidéken!

Tartalom: szállás,
büféreggeli, büfévacsora,
wellness-sziget
használata (élményfürdő,
termálvizes medencék,
szaunák, gombazuhatag,
nyakzuhatag, jacuzzi)
Pinocchio Klub, ingyenes
wifi a szálloda egész
területén, Gyógybarlang
igénybe vétele, parkolás.

Kétágyas szobában
már 18 900 Ft-tól
/ fő / éj

PÜNKÖSD A PELIONBAN

Érvényes: 2016. május 13 - 16. között, 3 éj foglalása esetén
Borkóstolóval, ünnepi étkekkel, gazdag családi- és gyermekprogramokkal, esténként zongorajátékkal várjuk Kedves Vendégeinket.

JÓ IDŐBEN, ROSSZ IDŐBEN PELION!
Érvényes: 2016. június 12-ig, ünnepi, kiemelt időszakok
kivételével, min. 2 éj foglalása esetén.

Kétágyas szobában
már 13 400 Ft-tól
/ fő / éj

Kétágyas szobában
már 15 400 Ft-tól
/ fő / éj

NYÁR A PELIONBAN

Érvényes: 2016. június 13 - augusztus 28. között, 7 éj foglalása esetén
Gazdag családi programokkal és újdonságokkal várjuk Kedves Vendégeinket! A parkban
óriáscsúszda, footgolf-pálya, cross-bike pálya és KRESZ pálya is várja a nyaralásukat aktívan
eltölteni kívánó kicsiket és nagyokat.
ya
SZÉP kárt
ly!
elfogadóhe

Fotó: Hagymásy András

László-Takács Krisztina

A görög szigetek igazi kincseket rejtenek

tenger lágy zúgása. A magyarok
kezdik újra felfedezni Ausztria természeti szépségeit, és nem csak a
síszezonban. Ausztria mellett egyre
több érdeklődő veszi az irányt
Szlovénia felé. Bár itt nem túl nagy
a tengerparti szakasz, de zöldellő
hegyek, friss levegő, változatos táj
akad bőven. Európai színvonalú
szálláshelyek és kedves, segítőkész
helyiek várják a turistákat, ráadásul közelebb is van Horvátországnál.

Spanyolország, az ígéret földje
Legalábbis a mai világpolitikai
helyzet ezt az országot hozta ki
győztesnek, igaz, nem a turistákért
vívott küzdelem során, hanem
inkább a migráció okozta válság
eredményeként. A spanyol nyár
június 20-án kezdődik. Általában
ettől a dátumtól szeptember köze-

A görög szigetvilág biztonságos,
ráadásul olcsóbb

6 éves korig a gyermekek ellátása ingyenes.
Fenti áraink nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót.

Akciós ajánlataink repülővel:
Csillagtúra Szicíliában máj. 10-14. 109.900 Ft
Madridi séták máj. 9-13. 109.900 Ft
Barcelona és Katalónia máj. 16-20. 149.900 Ft
Andalúzia jún. 25-júl. 2. 189.900 Ft
Szardínia jún. 25-júl. 2. 247.900 Ft
Stockholm és Baltikum jún.14-21. 219.900 Ft
Skandináv fjordok, vízesések jún. 22-29. 299.900 Ft

IBUSZ Utazási Iroda

www.hotelpelion.hunguesthotels.com

Az egyszerűséggel most óriási sikereket érhet el! Egy szórakozás
vagy egy kiruccanás során kiváló üzleti barátságokat köthet. Ha még
szingli, a hét közepétől mágneses kisugárzása bombaként hat az ellenkező nemre! Ha párban él, szerelmük egy teljesen új dimenzióba
lép. Kifejezetten jó formában van, és munkájával is jól halad.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A hétvégére nyugodtan tervezzen egy kis szabadtéri programot
párjával. Mindketten jól érzik majd magukat! A környezetében
azonban felmerül egy kis feszültség. Ne foglalkozzon rosszalló
kollégáival! A hét második felében váratlan megbízást kaphat.
Ne essen pánikba, hiszen problémamegoldásban verhetetlen!

Székesfehérvár, Táncsics u.5.
Tel.: 22-329-393, 22-312-580
www.ibusz.hu

OIH eng.: R0967/94/1997

További körutazásainkat és üdülési ajánlatainkat
keresse irodánkban vagy honlapunkon!
A részvételi díj a reptéri illeték árát nem tartalmazza!
Az ajánlat 2016.04.14-től visszavonásig érvényes.
Részletek az irodában.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

péig érdemes utaznia annak, aki
napsütésre, tengerpartra vágyik. A
méltán híres és közkedvelt spanyol
strandok évente emberek millióit
vonzzák. Nem véletlen, hiszen évi
háromszáz napsütéses nap jellemzi
a területet. Aki a hegyekben kirándulna, az is megtalálja a számításait, hiszen Spanyolország Svájc után
a második legtöbb heggyel, dombos
vidékkel büszkélkedő európai
ország. Kulturális értelemben is
megkerülhetetlen: szinte a világ
összes ősi kultúrájának lenyomata megtalálható az országban.
Ünnepelni is legendásan tudnak
a spanyolok, így ha tehetjük,
mindenképpen látogassunk el egy
autentikus spanyol fiestára, hogy
megismerhessük az emberek igazi
arcát. A leghíresebb talán a Tomatina, vagyis paradicsom néven ismert
ünnepük, valamint a pamplonai
bikafuttatás, amelyen évente több
mint százezer ember vesz részt.

„Azok a szigetek, ahová utasainkat
szállítjuk, teljesen biztonságosak és
nagyon kedvező árúak.” – mondja
Zimmermann Erzsébet. A kormány
konzuli szolgálatának honlapján is
az olvasható, hogy bár a közhangulat Görögországban továbbra is
feszült, pánik nem érezhető. Az
országban – a banki és pénzügyi
szolgáltatásokat leszámítva – a
szolgáltatások működnek, a benzinkutak, a boltok nyitva vannak, a
tömegközlekedés üzemel. Tömegdemonstrációkra, sztrájkokra csak
a nagyobb városokban lehet számítani, azonban ez a turistaközpontokat illetve a turisták által látogatott
szigeteket jellemzően nem érinti.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét vidámságban és nyugalomban telik. Pezseg Önben az energia,
jól gazdálkodik az idejével, így sokat lehet szeretteivel. Olyas valakinek
nyújt segítséget, aki örök életre hálás lesz Önnek. Szinte szárnyal a héten! Pozitív hozzáállásával könnyedén veszi az akadályokat. Egy kicsit
azért legyen óvatos, nem kéne átesni a ló túloldalára sem!

Ha autóba ülne, legyen óvatos a héten! Némi átmeneti feszültség is
van a levegőben! Ha Ön szülő, ne legyen most túl szigorú gyermekével! Nem érdemes elrontani remek kapcsolatukat egy apróság miatt.
A héten ráébred, hogy párjával kitűnő párost alkotnak együtt. Hiába
más az érdeklődésük, mégis nagyszerű támaszai egymásnak!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét ideális hosszú távú tervei megalapozására. Egy jó barátja Önhöz fordul tanácsért, ha teheti, segítsen neki! Karrierje
is jól alakul, kreativitása szinte szárnyal, így mindent megold,
ami az útjába kerül. Vigyázat, ez a jó hatás ragályos! Szerencsére
kollégái és felettesei is átveszik Öntől a pozitív rezgéseket.

Szakmai téren új szövetségest hoz a hét. Soha nem gondolta
volna, hogy valaha partnerek lesznek ezzel a személlyel! Egyre
nyitottabb rá, hogy tanuljon környezetében lévő sikeres emberektől. Miért is ne használná ki az ilyen lehetőségeket? Kollégáival
azért legyen óvatos, nehogy megingassák szakmai elképzeléseit!
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Egyház

Nem a hullámverés a lényeg

László-Takács Krisztina
Rendhagyó módon, élőben hallgathatták meg
az érdeklődők a Katolikus Rádió Délutáni
találkozás című műsorát hétfőn délután a Szent
István Művelődési Házban. A műsorban Spányi
Antal megyés püspököt, Mózessy Gergely
egyházmegyei levéltárost és Smohay András
múzeumigazgatót kérdezték arról, formálhatják-e ők a mai közgondolkodást Székesfehérváron, és mit jelent az itt lakók számára, hogy
királyok koronázóhelyén, a szentek egykori
városában élnek.

„Egyre többen jönnek az egyházmegyei
levéltárba olyanok, akik a családfájukat kutatják. Lehet, hogy az egyházzal
ennek az embernek ez az első kapcsolata, ezért felelősségünk van benne,
hogy hogyan találkoznak az egyház
munkatársaival: Segítik-e, nyitottak-e
felé?” – mondta Mózessy Gergely
püspöki levéltáros. – „A plébánosnak
nemcsak az a dolga, hogy levezesse a
liturgiákat, hanem az is, hogy találjon
munkatársakat magának, olyanokat,
akik felkészültek, akik képesek arra,
hogyha valaki bekopog, akkor annak
megfelelő stílusban megfelelő választ
tudjanak adni. Nem olyan egyszerű az
élete egy plébánosnak, hogy mindent
magas székből, kényelmesen intézhessen. Szinte minden esetben több

Fotó: Kiss László

Az egyház a mindennapokban

A beszélgetés telt házat vonzott, s aki akarta, megkóstolhatta az egyházmegye söreit is

fília tartozik hozzá, ennek ellenére azt
tapasztalom, hogy mindenhol emberségesen és szeretettel fogadják azokat,
akik segítséget, útmutatást kérnek.”

Koronázóvárossá válni
A Katolikus Rádió vezető szerkesztője, Sályi András arra is kíváncsi
volt, hogy a fehérváriak mennyire
élik meg azt, hogy egy ezeréves
koronázóvárosban laknak. Smohay
András szerint egyelőre ebben

nincs egység. A város egy részén
érezhető a felelősség, másik részén
viszont csak szeretnék, hogy érezhető legyen: „Az egyházi intézmények
is társadalomformáló szereppel bírnak,
ezért sokat gondolkodtam azon, hogy
nekem, mint egyházmegyei munkatársnak, mi a feladatom ebben a formálásban. Nem biztos, hogy az, hogy újabb
és újabb hullámokat gerjesszek, sokkal
inkább az, hogy az egyház erejéből,
nyugalmából, békéjéből tudjak értékeket felmutatni. Ez sokszor nehezebb

2016. április 14.

feladat, mint a hullámverés.”
„Azt gondolom, hogy Fehérvár egy
olvasztótégely.” – tette hozzá Mózessy Gergely. – „Egy olyan város,
ahol a mesterséges iparfejlesztés
miatt rengeteg betelepülő van, a Szent
István-i értékeket számukra is fel kell
mutatni úgy, hogy azonosulni tudjanak vele. A 2013-as ünnepi emlékévben a város nagyon jól használta fel a
Szent István-i ünnepkör lehetőségeit,
ami nagyon erősen hatott a turizmus
fejlődésére. A kérdés számomra igazából az, ezt hogyan lehetne továbbvinni.”
A beszélgetésből kiderült, hogy
első királyunk városában az első
magyar szent család tiszteletét, a
rendkívüli képességekkel megáldott Prohászka Ottokár püspök és
Kaszap István kiemelkedő személyiségének jelentőségét Székesfehérvár hivatott őrizni és kultuszukat fenntartani. Ezen dolgoznak az
egyházmegye munkatársai.

Megújul a püspöki palota kertje
Hamarosan megkezdik a munkálatokat, hogy egy olyan püspöki kertet
rekonstruáljanak, amely Prohászka
Ottokár korában volt. Hogy milyen is
volt ez a legendás kert? Egy későbbi
lapszámunkban megtudhatják!

közéleti hetilap
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Se nem édes, se nem sós: kalácskoszorú Videoton módra
pihenni. És máris utaztunk vissza
lélekben a nyolcvanas-kilencvenes
évekbe.

Kurucz Tünde
Az élesztőillat kiszökött az apró, ám praktikusan berendezett panelkonyhából, melynek ablakából tökéletes
panorámában lehetett látni a várost a Prohászka-templomtól a Videoton tornyáig. Csurgai Horváth Valéria se
nem édes, se nem sós kalácskoszorúja visszarepített
bennünket a nem is olyan távoli múltba.

Szocialista gyereklogisztika

Recept a kártyáról
„Jó magasan vagyunk, innen még a Videoton tornyát is lehet látni. Ott dolgoztam – persze nem egy helyen – több mint
harmincöt évig.” – nosztalgiázott Vali,
majd a kezébe vette a tálat, beletette a
lisztet, a tojást, a meleg élesztőt, a sót,
a cukrot, és elkezdte gyúrni. Közben
azon töprengett, mikori lehet a re-

Fotók: Kiss László

„Gyertek csak be!” – köszöntött bennünket Vali vidáman, miután kipréselődtünk felszerelésünkkel együtt az egy
négyzetméteres liftből. Ezután a lakás
kicsi, de praktikusan berendezett konyhája kifejezetten tágasnak hatott. Az
élesztő meleg illata a tüdőnkig hatolt,
közben pedig akarva-akaratlanul belefeledkeztünk a városi panorámába.
Vali a megmaradt tojásfehérjével kente meg a kalácskákat

ebédszünetben írtam le erre a papírra.
Azóta minden évben megsütöm.”

Emberek a papírok mögött
Vali közgazdaságit végzett. A Videotonban volt szakmai gyakorlaton,

a százhúsz emberből húszan voltunk nők,
hanem mert közösségként működött a
kollektíva. TB-ügyintézőként pontosan
láttam és tudtam, hogy egy-egy táppénzes
papír mögött milyen család, milyen ember élete áll.” – mesélte, majd óvatosan
belecsurgatta a tejet a tálba, és addig
gyúrta a masszát, amíg el nem vált a
kezétől és a tál oldalától.
A nagy, illatos, kerek tésztát ezután a
gyúródeszkára fektette. Ráfordította a
piros vajlingot, hogy ne száradjon ki a
teteje, és hagyta húsz-harminc percet

„A Sarló utcában egy videotonos lakásban
laktunk a volt férjemmel, aki mérnökként
dolgozott a gyárban. A bölcsire meg az
ovira ráláttunk a lakásból. Minden reggel
odavittem a gyerekeket még hat óra előtt.
Volt, hogy a gondozónők mondták, majd
ők átöltöztetik őket, szaladjak csak a
buszra, ugyanis fél hétre be kellett érnem
a céghez. A fiamat meg a lányomat ezután
bevitték a konyhába, adtak nekik kekszet
meg ezt-azt, így a gondozók és az óvónők
a reggeli kávéjukat nyugodtan meg tudták
inni. Akik még nálam is korábban, hatra
mentek a gyárba dolgozni, azok nem a
városi oviba, hanem a Videotonéba íratták
a gyereküket. Munkakezdés előtt beadták
a kicsiket, és délután kettőkor, amikor a
kémény a műszak végén dudált, értük
mentek.”
A tészta közben megkelt. Vali a mosogató mellé készített tálcáért nyúlt,
amin szép fémes korongok sorakoztak. Ez is házi, mondhatni olcsó és
környezettudatos DIY-ötlet: a folpackvagy az alufóliahenger kemény része
van tizenkét nagyjából egyenlő részre
„összeaprítva” és alufóliával bevonva.
Ez kerül majd a koszorú közepébe,
hogy sütés után is lyukas maradjon.

Gyúrd rá magad!
Indul „A nagy pogácsasütő verseny”
Kurucz Tünde

A kalácskoszorúkra még anyósa is büszke volt

cept: „Ezerkilencszáz szörnyű régről, már
nem is emlékszem pontosan. De megvan
a dokumentum, mindjárt előveszem, mert
rajta van a dátum!” – mondta, majd
gyorsan lemosta a kezét, és előkapott
a receptes könyvéből egy sárga papírt. – „Itt van rajta: 1987! A Videotonban a központi adatfeldolgozás akkoriban
ilyen nagy papírokon történt. Ezeket
mindig felhozták nekünk az irodába. Mi
pedig ráfirkálgattunk. Az egyik kolléganőm gyűjtötte a planétás kártyákat,
amiket újságárusoknál lehetett kapni. Ha
jól emlékszem, tíz volt egy csomagban. A
kalácskoszorú eredeti receptje is egy ilyenen volt, amit én a Videotonban az egyik

A fonás pikk-pakk el is készült

így nem volt kérdés, hogy a vizsgák
letétele után hova kerül.
„Érettségi után bementem a gyárba, és
mondtam, hogy én itt szeretnék dolgozni.
Pikk-pakk megegyeztünk. Megkérdezték, hogy ezernégyszáz forint jó lesz-e.
Rávágtam, hogy persze. Rögtön jött
értem a küldöncleány, és máris intéztük
a papírokat. A Közgazdasági Főosztályra
kerültem, és ott dolgoztam ’88-ig. Igaz,
közben megszületett a fiam és a lányom,
de a gyes után szó sem volt arról,
hogy nem vesznek vissza. Pedig utána
kezdődött a nagy átszervezés! Nekem
is új helyem lett a Videotonban, amit
nagyon szerettem. Nem csak azért, mert

Április 14-től lehet jelentkezni a Fehérvár Médiacentrum pogácsasütő versenyére, melynek keretében keressük
2016 legfinomabb sós aprósüteményét.
A szakmai zsűri a belvárosban június
11-én 16 órától véleményezi majd a
pogácsákat, sajtos rudakat, tallérokat
és párnácskákat.

Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum ügyvezető
igazgatója elmondta, hogy a
cég tavaly karácsonyi sütiversenye megmozgatta a fehérváriakat. A zsűri és a közönség
húsznál is több finomságot
kóstolhatott végig. A legjobb receptek a díjakon túl a
FehérVár magazin karácsonyi
számába is bekerültek.
„Úgy gondoltuk, hogy a grill- és
bográcsszezon előtt itt az idő,
hogy a fehérvári háziasszonyok,
fiatalok vagy a sodrófát ragadó
férfiak megmutassák, milyen pogácsát, sajtos rudat, párnácskát,
sós tallért készítenek.” – emelte
ki Novák Zsuzsa marketingigazgató.
A korábbiakhoz képest
fontos változás, hogy „A nagy
pogácsasütő versenyre” két
korosztályban lehet nevezni.
A hét és tizennyolc év közöttiek a „diák”, míg az idősebbek
a „felnőtt” kategóriában mérik
össze tudásukat. A marketing-

igazgató szerint erre azért
volt szükség, hogy a gyerekek
vagy a tinédzserek is kedvet
kapjanak a sütéshez-főzéshez.
Mindkét kategória győztese
több tízezer forint értékű
nyereménnyel lesz gazdagabb,
valamint elnyeri az Arany
Pogácsaszaggató díjat. A
díjazottakén kívül a legjobb
receptek bekerülnek a FehérVár magazin pogácsamellékletébe, a Vörösmarty Rádióba,
a Fehérvár Tv-be és a szekesfehervar.hu oldalra is.
Jelentkezni 2016. június 8-án,
szerdán 12 óráig lehet névvel,
telefonszámmal, a diák vagy
felnőtt korcsoport megnevezésével, a sós süti nevével,
receptjével, ha van, e-mailcímmel a recept@fmc.hu
címen vagy levélben a 8000
Székesfehérvár, Szent Vendel
utca 17/A címen, „Pogácsa”
jeligével!

Fontos tudnivalók!
A június 11-i megmérettetésre a sós
aprósütiket legalább egy kiló lisztből
kell elkészíteni!
A zsűri az ízen és az állagon kívül az
értékelésnél a tálalást is figyelembe
veszi.
Bővebb információ: facebook.com/
fehervarmagazin

tot száznyolcvan fokra fél órára sülni.
Nekilátott a második adagnak is.
„Régen, amikor valakinek névnapja
volt, akkor az ünnepelt vitt be a céghez
süteményt vagy pogácsát. Megvendégelte a többieket. Ilyenkor én este mindig
begyúrtam a tésztát. Reggel korábban
felkeltem, kisütöttem, és még a langyos
krumplis pogácsával buszoztam be a
munkahelyemre. Képzelheted, milyen
illat volt körülöttem a buszon! Jó
értelemben véve húztam magam után a
kondenzcsíkot!” – mosolygott csillogó
szemekkel. De a nőnapnak is megvolt
a maga menetrendje: „Emlékszem, a
kolléganőimmel kitaláltuk, hogy nőnapkor megvendégeljük a munkahelyen a

Már majdnem kisült!

A bolgár tojás esete
„Ha húsvétra készítem el a fonott koszorút,
berzselt tojást rakok a közepébe. Erről jut
eszembe, hogy a Precíziósban egyszer nekem kellett a bolgár küldöttséget magyarra
tanítanom. Valahogy a húsvét is beleesett.
Előkapartam az orosz- meg a némettudásomat, és kézzel-lábbal elmutogattam nekik,
mit akarok kezdeni velük. Ők meg elmagyarázták, hogy húsvétkor náluk is berzselnek

Hozzávalók (12 darabhoz)
• egy kiló liszt
• öt deka porcukor
• öt deka élesztő (langyos, cukros
tejben feloldva)
• öt deci tej
• tíz deka vaj
• négy tojás
• egy csipet só
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fiúkat. Megbeszéltük, ki hozza a sonkát,
ki a zsemlét. Én a friss pogácsáért feleltem. Beértem. Tartott a vezetői értekezlet,
amikor az egyik kolléga kirohant, és
megkérdezte: van-e még a pogácsából?
Mondtam, hogy persze. Elvitte majdnem
az összeset, pedig az ünneplés el sem
kezdődött...”
Közben megsültek az illatos kalácskoszorúk. Vali kiszedte az alufólia-gyűrűket, és a kalácskákat egy kis
kosárra pakolta. A percek tyúklépésben totyogtak. Abban a pillanatban
nem akartunk mást, csak hogy végre
illanjon a gőz, és beleharaphassunk
az aranybarnára sült, se nem édes, se
nem sós tésztába…

tojást. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy
ráerősítenek valamilyen apró levelet a
tojásra, harisnyát kötnek rá, majd az egészet
vöröshagymahéjas lében megfőzik, és hagyják őket kihűlni. Miután leszedik a leveleket,
akkor a tojásokon rajta marad a nyomuk.”

Buszozás langyos pogácsával
A képzeletbeli utóhúsvétolás után a
megkelt tésztát Vali négy részre vágta,
majd a negyedeket további három
részre osztotta. Az így kapott kis
darabokat ismét háromba aprította,
így kapta meg a „fonni való” szálakat.
Ezután pillanatok alatt megfonta a kis
koszorúkat. A közepükbe biggyesztette a házi alufólia-hengert, majd óvatosan a sütőpapíros tepsibe helyezte
őket. A tetejüket megkente a kimaradt
tojásfehérjével. Rájuk szórt egy kis
szezámmagot, majd betette ez első ha-

Keressük 2016 legfinomabb sós aprósüteményét,
ami teljesen mindegy, hogy pogácsa, tallér,
rúd vagy párnácska! A lényeg, hogy elnyerje a
szakmai zsűri tetszését! A nagykorúakat felnőtt, a
fiatalabb korosztály gyúródeszkához szólításáért a
7-18 éveseket diák kategóriában díjazzuk.
Mindkét korcsoport győztese elnyeri az értékes
nyereményeket és megkapja az Arany Pogácsaszaggató díjat, valamint bemutathatja a receptjét a

FehérVár magazinban, a Fehérvár Televízióban,
a Vörösmarty Rádióban és a szekesfehervar.hu
portálon.
Az első helyezetteken kívül a legfinomabb sós
aprósütemények bekerülnek a FehérVár magazin
nagy pogácsamellékletébe.

korcsoport megnevezésével, a sós süti nevével,
receptjével, ha van akkor e-mail-címmel a
recept@fmc.hu címen vagy levélben a 8000
Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. címen,
„Pogácsa” jeligével.

Jelentkezés: 2016. június 8-án, szerdán 12 óráig
névvel, telefonszámmal, a diák vagy felnőtt

Zsűrizés: 2016. június 11-én szombaton 16 órától a
belvárosban.
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Az olimpiák története – 5. rész

Stockholm, avagy Fényes Ösvény olimpiája
Somos Zoltán
London után az olimpiai mozgalom és maga
a nyári játékok intézménye olyan lendületet
kapott, ami végleg a máig tartó fejlődési pályára állította. 1912-ben a svéd fővárosban
rendezték az ötödik nyári olimpiát.
Fotó: Kiss László

Megnyitóünnepség, a a nemzetek
zászlók és táblák alatti bevonulása, a játékokra épített stadion,
uszodák, elektromos időmérés,
célfotó, hangosbemondó, kétezer
fölötti versenyzői létszám, az eseményt hirdető művészi plakát…
Magától értetődő, szinte minimális követelmények ezek egy
olimpián – manapság… Stockholmban, 1912-ben azonban
olyan újítások voltak, amelyek
igazi rangot adtak a legnagyobb
sporteseménynek, és látvánnyá,
a közönség számára igazi vonzó
programmá tették az olimpiát.

Vívtunk, lőttünk, fociztunk

Öreg lövész nem vén lövész
A stockholmi olimpia huszonnyolc nemzet vetélkedését
hozta. Svédország huszonnégy
aranyéremmel zárt, ez rekord az
ország történelmében (a ma már
nem erre specializálódott svéd
versenysport ennyi aranyat ös�szesen a legutóbbi tizenegy nyári
olimpián szerzett). Gusztáv svéd

az olimpia előtt baseballjátékosként pénzt keresett. (Valójában
egyetemistaként egy másodosztályú csapatban meccsenként két
dollárért játszott, és nem álnéven, mint más egyetemi sportolók). Beismerése után megvonták
tőle az amatőr státuszt, az erre
(akkor még) roppant kényes NOB
pedig megfosztotta olimpiai eredményeitől. Szabálytalanul, mert
harminc nappal az olimpia után
lejárt mindenféle óvási határidő.
Többek között erre hivatkozva,
nagyon sokára, 1982-ben posztumusz rehabilitálták és visszakapta érmeit, olimpiai bajnoki
címeit.

Az AP hírügynökség 1999-ben a XX. század harmadik legnagyobb sportolójának választotta az
indián származású Jim Thorpe-ot

A kiváló sportlövő már kétszeres
olimpia bajnok volt Londonban,
és az „egylövetű futó szarvas”
számban hazai pályán csapatban
ismét nyert. Hatvannégy évesen –
ezzel máig minden idők legidősebb olimpiai bajnoka. Kicsit az
öttusát is maguknak rendezték
a svédek, meg is nyerték – de
legalább felkerült a programra Coubertin ötlete, a későbbi
magyar sikersport. Amelyben
Stockholmban ötödik lett az amerikai George S. Patton, a második
világháború híres tábornoka.

belesérült, amikor egy meccsen
Thorpe-ot szerelni próbálta…
Mégis atlétaként lett világhírű,
miután Stockholmban az ötpróbában négy számot is megnyert,
a tízpróbában pedig mindegyikben az első négy között végzett,

A magyar csapat százhuszonegy
(férfi) sportolója három arany, két
ezüst és egy bronzérmet szerzett
Stockholmban. Kardvívóink folytatták nagyszerű szereplésüket,
London után ismét maguk mögé
utasítottak mindenkit. Fuchs
Jenő megvédte egyéni címét, a
nyolc között hét magyar volt,
és persze csapatban is a mieink
nyakába került az aranyérem. A
harmadik magyar arany Prokopp
Sándornak köszönhető, aki egy
hivatali elfoglaltság miatt itthon
maradó sportlövő helyére ugrott
be, részben saját maga finanszírozta utazását – majd a 300
méteres hadipuska fekvő számban meglepetésre megelőzte az
esélyesebb ellenfeleket. Először
szerepelt olimpián labdarúgó
válogatottunk, amely ugyan kika-

Kösz, király!

Mint egy elegáns vadász – Prokopp Sándor,
az első magyar olimpiai bajnok sportlövő

király, a játékok fővédnöke, aki
saját állatkertjéből bocsátott tíz
hektárt az olimpiai stadion építőinek rendelkezésére, különösen
büszke lehetett Oscar Shwanra.

Sporttörténeti jelentőségű, hogy
úszónők először csobbantak
vízbe olimpián, hogy a mai
hátúszó technikával először
győzött versenyző, ahogy az a
szomorú tény is, hogy a maratoni
futásnak halálos áldozata is volt.
De a stockholmi olimpiát mégis
egy kivételes atléta tündökléseként jegyezzük elsősorban. Ő
volt Wa-Tho-Huk, vagyis Fényes
Ösvény – a félig meszkvaki indián származású bajnok, aki Jim
Thorpe néven szerzett dicsőséget
Amerikának. Az atlétikai versenyeken először beiktatott öt- és
tízpróbát is megnyerte. Pedig
szinte csak hobbi volt számára
az atlétika, kivételes képességű
amerikai futballistaként ismerték
meg. Eisenhower elnök 1961ben egy beszédében azt mondta,
nem látott nála jobb játékost, és
ő csak tudta: egyetemistaként

Labdarúgó válogatottunk a vigaszág megnyeréséért díszes ezüst serleget kapott, a németek és
az osztrákok legyőzése kellett hozzá

és összességében óriási fölénnyel
lett aranyérmes. A svéd király és
az amerikai indián legendás párbeszéde a díjátadón így hangzott:
- Uram, ön a világ legnagyobb
sportolója!
- Kösz, király!
Otthon óriási ünneplésben volt
része, de egy évvel később egy
újság nyilvánosságra hozta, hogy

pott a későbbi bajnok britektől,
így ötödik lett, ám a svédek által
létrehozott vigaszágon döntőt
játszott. Az ezüst serlegért a
mieink Ausztriát verték 3-0-ra –
és ez 1912-ben több volt egyszerű
győzelemnél. A korabeli sportújság szerint „Újabb lépés volt ez a
match Magyarország önállóságának megismertetésére.”
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Nem könnyű a Vidi-kapusok élete

A Vasas ellen hektikusan teljesítő Videoton
háza táján egyre komolyabb témát jelentenek
a sérülések. A szezon végéhez közeledve több
nem várt nehézséggel is meg kell küzdenie
a csapatnak. Most az elmúlt fordulókban a
kezdőbe kerülő kapus, Kovácsik Ádám dőlt
ki, a hálóőrre már nem is számíthat ebben a
szezonban Horváth Ferenc vezetőedző.

Az első számú kapus, Braniszlav
Danilovics a 22. fordulót követően dőlt ki a sorból, az azóta

lejátszott hét bajnokin Kovácsik
nevével kezdődött a Vidi összeállítása. Nos, a szezonban már
nem találkozhatunk a huszonöt
esztendős hálóőrrel, aki térdsérülést szenvedett.
„A keddi edzésen egy szerencsétlen
ütközés okozta Kovácsik Ádám sérülését. A térdében levált egy porc.
Pénteken artroszkópiás műtéttel
eltávolítjuk ezt a darabot, a beavatkozás után nyolc-tíz nappal pedig
elkezdheti majd a rehabilitációt.
Ez sajnos azt jelenti, hogy ebben

Fotók: Simon Erika

Németh Zoltán
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A Vasas ellen a Vidi legjobbjának bizonyuló, gólt is szerző Géresi Krisztián ebben a szezonban
már győztes találatot is szerzett a Paks ellen

A hét elején edzéseket mulasztó Feczesinre nagy szüksége van a Vidinek a bajnokság végén,
hiszen csak nagy hajrával érhető el a dobogó, melytől négy fordulóval a zárás előtt két pont
választja el a piros-kékeket

a szezonban már nem játszhat, a
nyári felkészülést azonban száz százalékos állapotban kezdheti el.” –
nyilatkozta a vidi.hu-nak Kovács
Tibor csapatorvos.
A Videoton szerencséjére Danilovics épp a héten kapcsolódhatott be újra a csapat munkájába, így a hétvégi, Paks elleni
bajnokin már jó eséllyel ő védi
a piros-kékek kapuját. A kisebb
combsérüléssel bajlódó Feczesin

is ott lehet a tolnai gárda elleni
összecsapáson, Kovács István
azonban továbbra is a térdével
bajlódik, így szinte biztosan
kihagyja a találkozót.
A Vidi számára ebből a szezonból nincsenek túl szép emlékek a
Paks elleni bajnoki meccsekről:
ősszel 2-0-ra kikapott a csapat,
és csak a fehérvári találkozón javított, Géresi találatával legyőzte
Csertői Aurél gárdáját.

Már több mint ezren a félmaratonon
Alig másfél hét múlva, április 24-én 10 órakor
elrajtol a II. CEP Fehérvár félmaraton mezőnye.
Eddig már több mint ezren neveztek. Hét
kilométeren az összes rajtszám elfogyott, de
váltóra sem tudnak már nevezést fogadni a
szervezők.

Szerdán délután éppen Kaposvárról Pécs felé autózott Skoff Gábor
és Kynsburg Zoltán, a CEP Fehérvár félmaraton két megálmodója
és főszervezője. Már a fél országot
bejárták, és folyamatosan adják át
a verseny rajtcsomagjait. Az idén
jóval többen indulnak a futóversenyen, mint egy esztendővel ezelőtt.
„Már túlléptük az ezeregyszáz fős
nevezési határt, így biztosan kijelenthető, hogy többen leszünk, mint
tavaly.” – mondta el Skoff Gábor. –
„Nagyjából ezerötszáz futóra számítunk. Ez egy teljesen jó és egészségesen
kezelhető létszám. A váltóra és a hét
kilométeres versenyszámra már nem

lehet nevezni, tizennégy kilométere és
a főszámra, a félmaratonra még igen.
Az előnevezés április 19-én, kedden
lezárul, de helyszíni nevezésre még
lesz lehetőség, illetve jövő csütörtökön
a Decathlon sportáruházban is lehet
még jelentkezni.”
Ebben az esztendőben is várják
már a versenyt megelőző napon,
vagyis szombaton a futókat a
Bregyónál felállított versenyközpontban. Idén azonban versenyt
is rendeznek szombat délután:
„Április 23-án, szombaton 14 órakor
nyitjuk a Bregyóban a versenyirodát,
ahol rajtszámátvételre is lesz lehetőség.
De szombaton rendezzük a két gyerekfutamot, mert idén a legkisebbekre
is gondoltunk. A gyerkőcök két távon,
hatszáz illetve ezerkétszáz méteren
indulhatnak. Ők is kapnak rajtszámot,
illetve befutóéremmel is készülünk
nekik. A rövidebb táv rajtja 16 órakor
lesz, a hosszabb távé fél ötkor. Vasárnap reggel pedig mindenkit várunk a
Bregyóba, a mezőny 10 órakor rajtol!”

Lépcsőfutás másodszor
Kaufer Tamás, a Vérteskozma rock ‚n’ roll futás atyja egy évvel ezelőtt fejébe vette:
Székesfehérváron is kell, hogy legyen lépcsőfutóverseny. 2015 júniusában sokan
vettek részt a Koch László utca 6. szám alatti lépcsőház meghódításában. Idén április
30-án már a 2. Fehérvári rock ‚n’ roll lépcsőfutást rendezi meg Tamás. Az eseményre,
melynek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az egészséges életmódra, idén is
jönnek majd tűzoltók, akik teljes „menetfelszerelésben” küzdik le a 190 lépcsőfok
jelentette akadályt. A tűzoltók két autóval „vonulnak” majd fel, és riválist is kaptak,
hiszen Pécsről is jönnek lánglovagok. Az első futó rajtidőpontja 10 órakor lesz.

Fotó: Kiss László archív

Kaiser Tamás

Bárki találhat magának kihívást Fehérváron a következő hetekben

TESZ futás az ötös jegyében
Már lehet nevezni az V. Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért utcai futóversenyre. Az
ARAK idén ötödször hozza össze a környezetvédelmet és a mozgást: ezúttal június
5-én délután öt órától várják a futni vágyókat a Rákoczi utca Panoráma Offices előtti
területére. Idén is lehet futni egyéniben, váltóban és csapatban. A távok is széles
palettán mozognak, 1,6 és 9,6 km között. A május 5-ig nevezők technikai pólót
kapnak ajándékba.

30

Kaiser Tamás

FehérVár

Sport

2016. április 14.

Kecskeméten Rióért

Németh Zoltán

Csaknem százkilencven versenyző adta le nevezését a kecskeméti öttusa világkupára. A 98
férfi és 90 női induló között ott lesz városunk
már olimpiai kvótával rendelkező kiválósága,
Kovács Sarolta, valamint a kvalifikációért még
küzdő Demeter Bence és Alekszejev Tamara is.

Fotó: Kiss László archív

Kovács Sarolta tavaly óta nyugodtan készülhet, hiszen már augusztusban megszerezte az olimpiai
kvótát. Igaz, ebben a szezonban a
kecskeméti lesz az első világkupaverseny, amelyen rajthoz áll. Sacit
sérülés hátráltatta, sérvvel műtötték. Most már azonban minden
rendben, és gőzerővel azon dolgozik, hogy az olimpiára csúcsformában legyen. Mindent ennek rendel
alá. A kecskeméti viadal is egy
állomás lesz, de hazai környezetben
mindenképpen bizonyítaná: ott a
helye a világelitben!
Demeter Bence helyzete sokban
különbözik Saciétól. Neki még
a kvótáért is meg kell harcolnia.
Igaz, ő nem bajlódott sérüléssel,
és gyűjtögethette a kvalifikációhoz szükséges pontokat. „Az idei
versenyek felemásan sikerültek, volt
jobb, volt kevésbé jobb. Ezért szeretnék Kecskeméten egy nagyot dobni.
Célom, hogy ott legyek a legjobb tíz
között! Igaz, nagyon erős mezőny lesz,
és már döntőbe jutni sem lesz egyszerű.” – mondta Demeter Bence, majd

Pont most

Demeter Bencének még meg kell harcolnia az olimpiai kvótáért

hozzátette: „Az olimpiai ranglistán
jelenleg a 14. helyen állok, ami ha most
lenne a zárás, szerintem kvalifikációt
érne. De lesz még három verseny, ami
beszámít, így még nem dőlhetek hátra.”
Olyannyira nem, hogy a kvóta
megszerzése sem ér automatikus
indulási jogot, országonként és
nemenként csak két öttusázó
indulhat Rióban. Így Bencének Ma-

rosi Ádámmal vagy Kasza Róberttel
is meg kell küzdenie. Arról, hogy
ki lehet ott az ötkarikás játékokon,
Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány dönt majd.
Az indulók között ott lesz az Alba
Öttusa versenyzője, Alekszejev
Tamara is, akinek szintén nagyon
kellene a jó kecskeméti szereplés az
olimpiai kvótáért folytatott harcban.

A tájékozódás képessége
Somos Zoltán
A tavasz előcsalta a futókat, benépesülnek a
pályák, parkok a városban. De lehet próbálkozni a természetben is: az ARAK tájfutó szakosztálya egy nagyon szép sportág lehetőségeit
kínálja.

Arannyal induló bajnokság

neiben versenyezhetnek, s persze
várja a klub a sportággal ismerkedő gyerekeket is.
„Toborzókat tartunk iskolákban, ahol
az alapokkal ismertetjük meg a fiatalokat. Kis térképekkel kezdik, megtanulják olvasni, aztán terepen hasznosítják
a tudást.” – meséli Vékony Andor
edző. Jelenleg harmincöt aktív
tájfutója van az ARAK-nak, tizenöt
utánpótlás korú. Kedden és csütörtökön a Bregyó Sportcentrumban
várja az érdeklődőket a szakosztály,
mely június 4-én és 5-én rangos
versenyt rendez majd a Gaja-szurdokban. Ez nemcsak országos
rangsoroló lesz, hanem egyben
mindenkinek lehetőséget biztosít,
hogy kipróbálja ezt a nehéz, de
szép sportot.

Somos Zoltán
Miközben a lemondott szövetségi kapitány
ügye szolgáltatott sporton jóval túlmutató
témát az elmúlt napokban, az úszók teszik a
dolgukat: úsznak. Most éppen az országos
bajnokságon.

‚
A Hullám 91 egyesület vezetőedzője, Sárdi Ákos megkeresésünkre
annyit mondott, hogy miután
néhány tudósításban nem pontosan jelent meg az, amit a Kiss
László – azóta lemondott szövetségi
kapitány – mellett kiálló edzők üléséről nyilatkozott, egy hamarosan
kiadandó közleményben pontosítani fogja álláspontját.

Sárdi ebben a viharos időszakban is elsősorban tanítványai
felkészüléséért felel, márpedig
olimpiai szintidővel rendelkező
úszója, Sebestyén Dalma kedd
óta a győri országos bajnokságon
versenyez: „A bajnokság első napján
egy válogatási szisztéma részét képező
vegyes váltóban úszott mellen, nagyon
biztató időt. A hivatalos számok közül
mellúszásban három távon valamint
kétszáz pillangón indul. A felkészülésben most főleg a pillangóra koncentráltunk.”
Azért Sebestyén Dalma 200 mellen
is odatette magát, és szerdán
2:27.47 perces idővel megnyerte a
bajnokságot.

Tudni kell választani a lehetséges utak között...

Fotó: musz.hu

Fotó: szekesfehervar.hu

Komoly hagyományai vannak a
magyar tájékozódási futásnak,
elég Monspart Sarolta vagy Oláh
Katalin korábbi világbajnokok
nevét említeni. Tipikusan olyan
sportágról beszélünk, amely hobbi
szinten is nagy tömegeket tud
megmozgatni, főleg a skandináv
országokban népszerű. A térképpel, tájolóval a kézben a legsűrűbb
bozótoson, erdőn is átszáguldó
tájfutók Fehérváron az ARAK szí-

Én csak lesek, mint nyúl a káposztaföld kerítésére. Olimpia jön – mi
az, hogy jön, a nyakunkon van! – és
mindeközben nem azzal foglalkozunk, hogyan készülnek úszóink a
riói éremhalmozásra, hanem arra,
éppen kiről mi derül ki. Kezdődött
Hosszú Katinka és a hazai szakszövetség cseppet sem békés pengeváltásaival, most meg itt van a (volt)
kapitány botránya.
Rengeteg „tuti forrásból” származó
verzió látott már napvilágot a Kiss
László által évtizedekkel ezelőtt elkövetett nemi erőszak ügyéről, ám a teljes igazságot valószínűleg soha nem
tudjuk meg. Az viszont nem kérdés,
a fenti két eset alaposan megtépázta
a sportág hírnevét – és ne legyenek
kétségeink, hazai népszerűségét is.
Nyakunkon az olimpia, a szövetség, a versenyzők, az edzők és a
közvélemény között pedig valóságos
háború dúl, ami nyilván érezteti
majd hatását Brazíliában. Most
mindenki úgy érzi, kiadhatja a vélt
vagy valós igazát, jól megmondhatja
a magáét, ne adj isten, leszámolhat
ellenségeivel.
De hogy ezt pont most, pont az olimpia előtt kell csinálni? Ez az, amiben
én nem vagyok biztos...

Van ok a mosolyra, biztató időkkel kezdte a bajnokságot Sebestyén Dalma
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A középszakasz közepe
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Szombaton győzött, szerdán kikapott az Alba

Somos Zoltán

Fehérvári triplákra hazai duplák feleltek a szerda esti, egerszegi meccs elején, Lóránt és
Myles is betalált ekkor. Utána
viszont jobban támadott a Zete,
Govens és Pantelics pontjaival
meg is fordította az állást. Az
első negyed első felében csak az
említett két Alba-kosaras tudott
betalálni, de így is visszavettük
a vezetést, mert a védekezés jó
volt. A zalaiaké is feljavult, és
kiosztott blokkok, megszerzett
labdák után olyan lerohanásokat
vezettek, amelyeket korábban az
Albától szoktunk meg. Kinney
és Govens is zsákolt, és az első
negyed végén öt ponttal a ZTE
vezetett.
Újabb Kinney-kosarak jöttek,
miközben az előző két meccs fehérvári pontkirálya, Pearson csak
a második negyed elején talált be
először, büntetőből. Myles negyedik tripláját általa eladott labda

Fotó: Simon Erika archív

Körmenden remekül védekezve és jól dobva
aratott magabiztos sikert (92-74) az Alba
Fehérvár. Rá négy napra mindkét játékelemben gyengébbek voltak Simonék, ki is kaptak
Zalaegerszegen.

Pearson, mint az Alba: Körmenden remekelt, Zalában halványabb volt

követte, mintegy szimbolizálva
a vendégek hullámzó teljesítményét, de legalább benne volt pont.
Wright egyenlített, jelezve, nemcsak triplával érdemes próbálkozni. A félidő végén támadásonként
változott, melyik csapat vezet.

Logikus volt, hogy döntetlennel
mentek szünetre.
Kosárváltással kezdődött a második félidő is, amiben a hazaiak
részéről ismét Kinney volt a
főszereplő. Neki Lóránt válaszolt
centerkosarakkal, zsinórban

hármat is szerzett. Spurlock jó
ütemben pöckölt vissza egy lepattanót, ebben a műfajban amúgy
is jobban állt az Alba. Simon triplájával ismét vezetett – kár, hogy
a negyed utolsó másodpercében
nem figyelt a belöbbölt labdára
érkező Kerpel-Froniusra, így mégis hátrányból várhatta a negyedik
játékrészt.
Amit két eladott labdával, tehát
rosszul kezdtek a mieink, cserébe
kivédekezték a hazai támadásokat. Wright zsákolt, de az újabb
eladott labdát már megbosszulta
Govens. Olyan hibákat is elkövetett a csapat, amik a koncentráció
hiányára utaltak. Hárompontos
hazai előnynél Spurlock megszerezte első középszakaszbeli
tripláját, de azonnal jött Mohácsi
válasza. Kinney is kintről talált
be, és régen látott előnye volt a
Zalaegerszegnek. Nem idézte a
Körmenden látottakat az Alba
védekezése, a végjátékba hétpontos előnnyel ment bele a jól
célzó ZTE. A végén a büntetőket
bedobáló hazaiak megtartották
előnyüket, és 96-88-ra nyertek.
Sok idő nincs a sebeket nyalogatni, mert szombaton a bajnoki címvédő Szolnok érkezik Fehérvárra.

A Győr ellen nem volt esély
Kaiser Tamás

Ahogyan várható volt, már az első
mérkőzésen eldőlt a továbbjutás
a Fehérvár KC–Győr párharcban. A női kézilabda-bajnokság
negyeddöntőjének első meccsén
Győrben léptek pályára a csapatok. Mindkét gárda kissé álmosan
kezdett, de a kétszeres Bajnokok
Ligája-győztes ETO hamar magához ragadta a kezdeményezést.
Igaz, az első negyedóra végén még
lőtávolon belül maradtak a házigazdák, sőt tizenhárom perccel a
kezdés után még döntetlen, 5-5
volt az állás. A 17. percben már
9-6-ot mutatott az eredményjelző.
Az első félidő pedig egy fehérvári
időn túli szabaddobással valamint

Hazai sikerek
Női kézilabda NB I negyeddöntő, első
mérkőzések:
Ferencváros–Vác: 33-23
Győr–Fehérvár KC: 32-20
Dunaújváros–Debrecen: 29-24
Siófok–Érd: 32-30

Fotó: Kiss László archív

A Fehérvár KC a nyolcadik helyen végzett az
NB I alapszakaszában, így a lehető legnehezebb ellenféllel, a Győri Audi ETO KC-val
találta magát szemben a rájátszás első
körében. A negyeddöntő első meccsét Győrben rendezték, a hazaiak már a szünetben is
magabiztosan vezettek, végül pedig tizenkét
góllal nyertek.

Nagyot küzdött a Fehérvár Győrben, de az ETO „más kávéház”

15-8-as győri vezetéssel ért véget.
A második harminc perc során
tovább nyílt az olló a két együttes
között. Az 51. percben már tizenkét góllal vezetett Ambros Martín
együttese – a spanyol mester
nagyon sportszerűen nyilatkozott
a párharc előtt, és arról beszélt,
hogy nem veheti csapata félvállról
a találkozót, mert a Fehérvár jó
erőkből áll – a lefújásig már nem
nőtt tovább a különbség, a Fehérvár KC vállalhatónak mondható

32-20-as vereséget szenvedett a
világ talán jelenlegi legjobb csapatának otthonában. Ezzel pedig
gyakorlatilag el is dőlt a továbbjutás. Deli Rita a meccs után úgy
nyilatkozott, hogy elégedett csapata játékával, majd hozzátette: ha
Európa legjobbjai ellen így tudnak
kézilabdázni játékosai, akkor a
többiek ellen lehet keresnivalójuk.
A visszavágót pénteken, 18 órától
rendezik a Köfém Sportcsarnokban.

Megvannak a Magyar Kupa
elődöntőinek időpontjai
Április 30-án és május 1-jén Szigetszentmiklóson rendezik a női kézilabda Magyar
Kupa négyes döntőjét. Az elődöntőkben a
Ferencváros a Győrrel, míg a Fehérvár KC
az Érddel találkozik majd. Előbbi mérkőzés
12.15-kor kezdődik, míg a fehérváriak
14.30-tól játszanak. A vasárnapi bronzmérkőzés és a döntő kezdési időpontjáról
később dönt a Magyar Kézilabda Szövetség.

FehérVár
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Hirdetes

2016. április 14.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. április 16-tól április 22-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2016. 4. 16. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa
– ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég: Juhász
Marci, Jánosi Szabolcs
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy Attila
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Hortobágyi Éva
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég:
Köteles Leander
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Martonné
Máthé Kinga, Spanyárné
Halász Szilvia
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Liturgikus királylegenda
– Koronázási
szertartásjáték
16:50 Emese park – középkori
vásári életkép
18:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó

Miklós Bence. Vendég:
Benkő Andrea
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kvantum
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat (12)
20:40 VII. Fehérvári
Versünnep elődöntő
23:10 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
23:30 Képes hírek

17:00

17:30
18:00

2016. 4. 17. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Benkő Andrea
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy Attila
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég:
Köteles Leander
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
13:55 ARKSE – Dabas
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
15:30 Pálosfalvi Brúnó –
élni a bátrak életét
16:00 Karok és lábak művészete
16:25 Napi színes
16:30 Fehérvári beszélgetések

18:30
19:00
19:20
19:50
20:50

22:10
22:30

– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Martonné
Máthé Kinga, Spanyárné
Halász Szilvia
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Hortobágyi Éva
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések –
ism. Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég: Juhász
Marci, Jánosi Szabolcs
A Fehérvár TV
archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Miami Vice – am
bűnügyi sorozat (12)
TLI Alba Fehérvár
– Szolnoki Olaj
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
A hét hírei
Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

2016. 4. 18. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Kvantum – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv
archívumából
11:30 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég: Juhász
Marci, Jánosi Szabolcs

17:00 A szomszéd vár – ismétlés
17:30 A Fehérvár Tv
archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég:
Iváncsics Zsolt
18:30 A Fehérvár Tv
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Kallós Zoltán 90 éves
23:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Verstábor I-III.
21:40 Székesfehérvári virtuózok
22:15 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:00 Képes hírek

20:20 Suppé – Requiem
22:00 Jó estét, Fehérvár!
21:40 Fény-szín-harmónia
– ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
2016. 4. 22. pénTeK

2016. 4. 21. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
2016. 4. 20. SZerdA
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
2016. 4. 19. Kedd
10:45 Bajnokok városa
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
archívumából
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:40 Képes hírek – benne egész
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
archívumából
minden egész órakor a
a Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
Híradó 1-kor ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor a
Lajos. Vendég:
archívumából
Híradó 1-kor ismétlése
Adorján Viktor
11:40 Képes hírek – benne egész 16:30 Fehérvári beszélgetések
17:00 Bajnokok városa
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Műsorvezető: Vakler
17:30 Esti mérleg – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Lajos. Vendég:
17:50 Napi színes
minden egész órakor a
Szporny László
18:00 Hírek
Híradó 1-kor ismétlése
17:00 Paletta – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
17:50 Napi színes
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Kaiser
18:00 Hírek
Szatmári Éva
Tamás. Vendég:
18:05 Fehérvári beszélgetések
18:30 A Fehérvár TV
Iváncsics Zsolt
Műsorvezető: Vakler
archívumából
17:00 Agrárinfó – ismétlés
Lajos. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Adorján Viktor
19:45 Együtt – családi magazin
17:50 Napi színes
18:30 A Fehérvár TV
20:15 Hírek
18:00 Hírek
archívumából
20:20 Videoton FC –
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:00 Jó estét, Fehérvár!
Ferencváros
Műsorvezető: Vakler
19:45 Bajnokok városa –
labdarúgó-mérkőzés
Lajos. Vendég:
sportmagazin
közvetítése felvételről
Szporny László
20:15 Hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10.00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szatmári Éva
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Tornyai Gábor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 ARAK AKTIV – döntő
21:50 Zorán és barátai
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:05 Köztér – ismétlés
23:25 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 17. 20:50 TLI Alba Fehérvár – Szolnoki Olaj kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

