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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

fotó: Kiss LászLó

Új épületet kap a Vasvári
3. oldal

Magdicsku és Pici bácsi
10–11. oldal

Ludaskása lúd nélkül
14–15. oldal

A nyerő hármas:
Börcsök, Villon, Faludy
6–7. oldal

Jégmadár a csarnokban
29. oldal

Képviselői programok
Vargha Tamás a Kodályban
Vargha Tamás országgyűlési képviselővel találkozhatnak és beszélgethetnek az érdeklődök április 27-én,
szerdán 18 órai kezdettel a Kodály
Zoltán Általános Iskolában.

Lakossági fórum a Zsolt utcában
Lakossági fórumot hívott össze
Deák Lajosné, a 11. számú választókörzet önkormányzati képviselője
április 25-én, hétfőn 17 órára. A
város közösségi közlekedéséről,
az új menetrend tervezetéről szóló
tájékoztatóra a Zsolt utcai Közösségi
Házban kerül sor (Zsolt utca 28.).
A képviselő mellett jelen lesz Nagy
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője, továbbá a
Városgondnokság képviselője.

Hazatérhet, ahogy rendeltetett?
Aláírásgyűjtés a koronázási palástért

Látrányi Viktória
Amennyiben a koronázási palást állapota lehetővé
teszi, a relikvia Székesfehérváron kerüljön kiállításra
– ezzel a céllal kezdeményez közösségi akciót és
összefogást Cser-Palkovics András. A nemes célhoz
a polgármester kéri a közgyűlés megerősítését. Ezt
követően lesz lehetősége mindenkinek aláírni a
petíciót.

A 2013-as Szent István-emlékév megmutatta, hogy a fehérváriak fogékonyak és büszkék történelmi múltjukra,
és amikor ilyen jellegű célok merülnek
fel, akkor pártpolitikától függetlenül,
a „Fehérvár tudatból” táplálkozva

büszkén állnak minden, összefogásra
irányuló kezdeményezés mellé.
Már az emlékévben felmerült, és azóta
többször előjött a kérdés, hogy a koronázási jelvényektől jelenleg is külön,
a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött
koronázási palást kerüljön oda, ahová
az azt elkészíttető király és királyné –
Szent István és Boldog Gizella – szánta, és ahol sok száz éven át őrizték,
valamint a koronázások alkalmával
használták: Székesfehérvárra.
„A belehímzett szövegből is világosan
kiderül, hogy a palást a városhoz milyen
módon és történelmi jogon kötődik. Az
elmúlt hónapokban már megkerestük a

Fogadóóra FeketehegySzárazréten
Fogadóórát tart két helyszínen Szigli
István, a 9. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Kedden 12.30
és 15.30 óra között a Farkasvermi út 2.
szám alatt, az új közösségi házban várja a Feketehegy-Szárazréten élőket. A
Szedreskert lakói a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola Liget sori épületében
kereshetik fel a terület önkormányzati
képviselőjét ugyanezen a napon 16 és
17 óra között.

A ráhímzett felirat szerint István király és Gizella királyné készíttette a palástot, és ők ajándékozták 1031-ben a székesfehérvári Szűz Mária-egyháznak

Láng Hugó-terem a Telekiben
Lázár-ünnepséget tartottak a múlt héten a
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában.
Előadást tartott Hegyi Ferenc matematikus, majd
termet avattak Láng Hugó tanár úr emlékére.

Tudta-e?
Az európai textilművészet páratlan értékű kincsét eredetileg miseruhának szánták. Mesteri
arany hímzés borítja be szinte a teljes felületet,
mely összetett képi program szerint készült. A
kutatók szerint ennek alapja a Te Deum vagy a
Mindenszentek litániája lehetett. Jelentőségét
tovább növeli, hogy a 20. századig a magyar
királyok koronázópalástjaként használták.

Tavaszi szél füstöt áraszt

emlékének megőrzése céljából.
Láng Hugó országosan elismert
matematikus, akinek szakterülete az
ábrázoló geometria volt. Kezdetben
a József Attila Gimnázium pedagógusa volt, majd 1957-től 1994-ig a
Teleki Blanka Gimnázium matematikatanáraként dolgozott. Életművét
számos elismeréssel jutalmazták,
többek között Beke Manó-emlékdíjjal tüntették ki és Apáczai
Csere János-díjat is kapott. 1994-ben
Székesfehérvár Pro Civitate díjjal
jutalmazta. 2009. augusztus 20-án a
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel is kitüntették. Négy éven
keresztül töltötte be a székesfehérvári önkormányzat oktatási bizottságának elnöki tisztségét, majd
nyugdíjba vonulását követően négy
évig Székesfehérvár alpolgármestere
volt. Nyolcvanöt éves korában, 2012ben hunyt el Székesfehérváron.

Bácskai Gergely
Május másodika és hetedike között, hétfőtől
szombatig lehet égetni az avart és más növényi hulladékot Székesfehérváron.

Az égetést a tűzvédelmi előírások pontos betartásával minden
tizennyolcadik életévét betöltött,
cselekvőképes felnőtt végezheti a
fenti napokon reggel 8-tól 20 óráig. A tizennyolc év alattiak csak
felnőtt felügyelete mellett égethetnek. A tevékenységgel környezeti
vagy vagyoni kár nem okozható,
az égéstermék pedig nem tartalmazhat olyan anyagot, ami az

emberi egészségre ártalmas lehet.
A helyi jelentőségű, védett természeti területen tilos az égetés.
A nedves, frissen levágott levelek és gallyak égetése fokozott
füstképződéssel jár, ami balesetveszélyt és légzési nehézségeket
okozhat. A tűzgyújtás során
ügyelni kell arra, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen,
a növényi hulladék közelében
más éghető anyag vagy épület ne
legyen. A kerti égetést minden
esetben felügyelni kell, mert az
esetlegesen feltámadó szélben a
lángok pillanatokon belül továbbterjedhetnek!

Fotó: Kiss László

Lázár Dezső fiatal matematikus és
tanár volt, aki a második világháború népirtásának áldozata lett 1943ban. A Bolyai János Matematikai
Társulat kezdeményezésére, Láng
Hugó tanár úr javaslatára őrzi és
gondozza a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Lázár Dezső
emlékét.
A múlt héten hagyományos Lázár-ünnepséget tartottak az intézményben, ennek keretében előadást
tartott Hegyi Ferenc matematikus.
A prezentációt követően pedig Láng
Hugóról neveztek el egy tantermet
a Telekiben, szellemi örökségének,

Nemzeti Múzeumot. Az a véleményem,
ha a koronázási palást elszállítható a
Nemzeti Múzeumból a budai várba, akkor
nekünk, székesfehérváriaknak igenis fel
kell vetnünk azt, hogy a koronázási palást
hazatérjen, és itt, Székesfehérváron legyen
ideiglenesen vagy véglegesen bemutatva.
Természetesen lehet, hogy a végleges döntés most nem ez lesz, de nekünk, fehérváriaknak nincs morális alapunk és jogunk,
hogy lemondjunk erről az elképzelésről!”
– nyilatkozta a Fehérvár magazinnak a
polgármester.
Április 29-én ehhez a városi közgyűlés
megerősítését kéri Cser-Palkovics András. Ezt követően lesz lehetőségük a
fehérváriaknak és a város történelmét
tisztelő embereknek arra, hogy a petíció aláírásával fejezzék ki szándékukat
amellett, hogy amennyiben az állapota
azt megengedi, a koronázási palást oda
kerüljön, ahová közel ezer éve tartozik:
Székesfehérvárra.

Fotó: Bácskai Gergely
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Tantermet neveztek el az iskola egykori tanáráról

Május másodika és hetedike között újra lehet égetni
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Középiskolai campus rajt előtt

Megkapta Székesfehérvár azt a kormányzati és uniós támogatást, amivel
egyedülálló középiskolai campust alakíthat ki. A Vasvári Gimnázium
jelenlegi épülete optimális esetben csak 2019-ig lát el iskolai feladatokat, ezalatt zöldmezős beruházással megépül az új Vasvári Gimnázium.
Megújul a Kodolányi Szakközépiskola, majd a Tóparti Gimnázium is. E
témáról faggattuk az érintetteket.

Horváth József, a Vasvári Gimnázium igazgatója
Az épülethez való ragaszkodásuk mellett azért vágynak is
arra, hogy új épületben dolgozhassanak?
Természetesen, hiszen évek óta nehéz körülmények között működünk. Minden kis lyukba szeretnénk beférni,
hogy teljesíthessük feladatainkat. Egy új épület lehetősége nagyon ritkán adódik egy pedagógus életében, új
iskolába csak keveseknek adatik meg beköltözni. Az
ígéretek alapján az újonnan kialakítandó iskolát a mi
igényeinkhez szabják. Az eddigiek során mindenről
kikérték a véleményünket, és figyelembe is vették.
Jól látom? Lehet, hogy Magyarországon egy szigetre leltünk,
ahol az egyeztetések során a KLIK-kel is együttműködtek?
Alapvetően mindig is együtt tudtunk működni a fenn-

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a mostani változtatások
bejelentése mögött hónapok egyeztető munkája áll.
Ha Székesfehérváron kardinális lehetőség van, akkor
az oktatás valamennyi szereplője képes összefogni.
Túl a pedagógiai munkán, időt nem kímélve gyönyörű
összefogást produkált a köznevelés területén dolgozó
valamennyi szereplő.

Cser-Palkovics András polgármester
Kicsit olyan érzésem van, mintha Csitáry G. Emil korszakában élnénk, mintha Fehérvár újraéledne. Óriási beruházások
zajlanak városunkban. Mi történik itt?
Nem tudom, hogy hetven-nyolcvan év múlva így
említik-e majd ezt a korszakot, de nekem már ez az
összehasonlítás is nagyon megtisztelő, hiszen tudjuk,
hogy óriási fejlesztések történtek abban az időszakban. Talán akkor is éppen az oktatásban zajlottak a
legnagyobb beruházások, gondoljunk csak a ciszter
gimnázium épületére, a Vasvári Gimnáziumra, a Széna
téri iskolára, a Rákóczi iskolára vagy a Telekire!
A Modern Városok Program keretében arra kaptunk lehetőséget az Orbán-kormánytól, hogy a város
megfogalmazza a jövőképét, fejlesztési igényeit. Több
más, fontos terület mellett ebből nem maradhat ki
az oktatás sem! Hogy valami újat is hozzunk, ahhoz
olyannal érdemes előrukkolni, ami Közép-Európában
biztos, hogy nincs, de Európára sem jellemző: egy középiskolai campussal. Fehérvár jellemzően iskolaváros,
ezért olyan campust szeretnénk létrehozni, ahol három
középiskolát közösen szolgál ki egy huszonegyedik
századi infrastruktúra, biztosítva ezzel a tanítás magas
színvonalát.
Milyen ütemezéssel számolhatunk?
Az első ütemre már a forrást is megkapta a város, ennek értéke hét és fél milliárd forint, de már a második
ütemről is tárgyalunk. Három iskolát érint az átalakítás, de ezen belül fontos, hogy mindegyik iskola képes
legyen megőrizni a hagyományait, miközben a jövőképét maga alakítja ki! Ugyanakkor egymás mellett a
lehetőségeket közösen tudják kihasználni.
A kis Ybl iskola lebontásra kerül, mert a felújítása
nagyon sok pénzbe kerülne. Helyére egy zöldmezős
beruházással épül meg az új Vasvári Gimnázium.
Persze mindez nem holnap történik meg, úgyhogy a
vasvárisok a régi épületbe menjenek még iskolába,

Fotók: nzp

Nagy Zoltán Péter

Még az első ütemben felújítják a Kodolányi Szakközépiskolát

A épületének campus-igények szerinti átalakítása
tartozik ide. Az első ütemben építik meg azt a nagyon
komoly tornacsarnokot, ahol színpad és lelátó is épül,
amivel a sport mellett kulturális, művészeti színtere
is lehet ez az iskolaegyüttesnek. Kialakításra kerül
egy közös könyvtár, közös étterem, igazi feltételeket
biztosítva a középiskolai campusnak.
Talán az ország legnagyobb középiskolai sportcentruma
alakul így ki, benne az új csarnokkal, a meglévő uszodával,
a Rózsa ligettel, Csónakázó-tóval, a Bregyóval. Gondoltak
erre a tervezéskor?
Még idesorolnám a megépült új kosárcsarnokot
is. Ezek együtt mind azt a célt szolgálják, hogy a
sporttagozat tovább fejlődhessen. Ott, ahol megfelelő
nagyságú közösségi terek vannak, nem lehet akadály
az időjárás.

A Vasvári régi, védett épülete valószínűleg a vasút környékén
kialakítandó tömegközlekedési központot szolgálja majd ki

tartóval, még ha vannak is zökkenők, amik a munkánkat akadályozzák. Az alapvető kérdés, hogy az oktatás
a gyermekek érdekeit képviselje, a fenntartónál is
egyértelmű, és nálunk is!
Mit várnak az új építménytől, ami a Csónakázó-tó környékén lesz, az Ybl Általános Iskola helyén?
Azt az iskolai közösségi életet, amit a jelenlegi épület
falai között teremtettünk, mindenképpen tovább tudjuk vinni! A közösségépítésben, diák-tanár kapcsolatban olyan értékeink vannak, amit folytatnunk kell az
új épületben. Talán jó példa, hogy éppen az új vasváris
diákkirályt koronáztam meg, mielőtt találkoztunk volna, és éppen hatalmas dzsembori van az iskolánkban.
Ezeknek a hagyományoknak kell átmenniük és tovább
fejlődniük az új épületben!

Török Szabolcs, a KLIK területi igazgatója
Amiről szó van, nem kevesebb, mint egy gimnáziumot
elköltöztetni, másik gimnáziumot és egy középiskolát beépíteni egy campus kereteibe. Nem kis feladat. Eddig mennyi
munkájuk volt az előkészítés során?

Az Ybl Általános Iskola helyén épül meg az új Vasvári

mert először a tervezés, az engedélyezés, majd a
kivitelezés valósul meg. Terveink szerint 2019-ben
a tanévet már ebben az új épületben lehet megkezdeni.

Mészáros Attila alpolgármester
Mit takar az első ütem, abban mi valósul meg?
A polgármester úr által említett zöldmezős építkezésen
túl – ahol huszonnégy osztályterem lesz és a csoportbontásoknak megfelelő kisebb termek – felújítjuk a
Kodolányi Középiskolát. A Kodolányi Főiskola korábbi

Ez egy kis középiskolás város lesz?
A campus sajátja, hogy bár három különálló és önálló
intézmény együttese, az intézmények mégis tovább
őrzik és élik hagyományaikat. Terveink szerint a
második ütemben a Tóparti Gimnázium is kap egy
felújítást a Szabadművelődés Házával együtt, s akkor
már elmondhatjuk, hogy egy középiskolás városrésze
lesz Fehérvárnak.
Mikor lesz az első csákányütés?
Az engedélyezési tervek elkészítése, a procedúra
lebonyolítása körülbelül egy évet vesz igénybe, utána
jönnek a közbeszerzések. Legkorábban 2018 elején
indulhat el a beruházás.
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A nagy háború a frontokon és itthon

Vakler Lajos

Cser-Palkovics András polgármester
úgy fogalmazott, Székesfehérvár, a
katonaváros számára fontos, hogy
az itt élők hiteles képet kapjanak a
nagy háború időszakáról: „Emlékezünk az őseinkre, a hőseinkre, köztük
nagyon sok székesfehérvári katonára.
Tesszük ezt egy nagyon izgalmas környezetben, egy felépített mini múzeum
keretében. Bízom benne, hogy nagyon
sok fehérvári fog eljönni, nagyon sok
diák fogja megnézni, hiszen ez a tárlat
méltó emléket állít a fehérvári ezredeknek is.”
Bóka László, a Magyar Nemzeti
Könyvtár tudományos igazgatója és
munkatársai sokat tettek azért, hogy
a kiállítás rangjához méltóan mutassa be a világháború mindennapjait:
„Nagyon sok érdeklődő volt, nagyon
sokaktól hallottuk, főként vidékről, hogy
ezt a kiállítást érdemes lenne megmutatni országszerte. Így amikor a Nemzeti
Múzeumtól megérkezett a felkérés, nem
volt kérdés, hogy részt veszünk a mobil
kiállításban, mely egyszerre idézi meg a

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvárra is ellátogatott a Magyar
Nemzeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Könyvtár
kiállítása: „Többes számban – az I. világháború
mindennapjai, a háborús mindennapok világa”.
A tárlat az első nagy világégés Magyarországát
mutatja be a harctereken túl.

„Nem lesz egy tenyérnyi hely sem puszta síromon”

front és a hátország történéseit. Örülök,
hogy ezt a nagyon komplex társadalmi
jelenséget ilyen formában is bemutathatjuk.”
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára

köszöntőjében kiemelte, hogy az I.
világháború időszakának, eseményeinek ismerete elengedhetetlen
ahhoz, hogy a történelmi kor magyar
vonatkozásairól tiszta képet kapjunk: „Egy olyan kiállítást nyitottunk

meg, ami a legmodernebb eszközök segítségével mutatja meg azt a száz évvel
ezelőtti történéssorozatot, ami egy mai
fiatal számára is befogadhatóvá teszi
ezt a rendkívül fontos időszakot, mely
meghatározta a teljes XX. századot.”

Musil-mű a Tavaszi Fesztiválon
Ősbemutatóra készül a Vörösmarty Színház
és a Tavaszi Fesztivál, Szikora János ugyanis
színpadra viszi Robert Musil A rajongók című
drámáját. A Vörösmarty Színház igazgatója
nagy reményekkel vágott bele a legendás alkotás színpadi adaptációjának megvalósításába.

Bár Robert Musilt inkább prózaíróként tartják számon, elvitathatatlan
érdemei vannak a drámaírás terén
is. Egyik leghíresebb műve, A rajongók olyan testi és szellemi szimbiózisban élő fiatalok útját mutatja
be, aminek megértése és megélése
egyfajta speciális jellempróba
mindannyiunk számára. A darab
rendezője, Szikora János nagyon
sok emberrel szeretné megismertetni a mű szellemi gazdagságát – és
magát Musilt is: „Musilról az emberek vagy hallottak vagy nem. De hogy
valójában mennyire megkerülhetetlen
szellemi mérföldköve a XX. századnak,
azt kevesen tudják.” – nyilatkozta
a rendező. Véleménye szerint A
rajongók több mint irodalom, „a
mélyén igenis dráma van, és kívánja,
mégpedig nagyon magas színvonalon
kívánja a színpadot”.
A Vörösmarty Színház igazgatója
elárulta, hogy amikor a szereplők
először találkoztak a darabbal,
megijedtek annak hosszúsága miatt: az eredeti alkotás egy csaknem
kétszáz oldalas színmű. Később aztán maguk a színészek is megkön�nyebbültek, amikor – egy nagyon

komoly dramaturgiai munka után
– a szöveg befogadható méretűvé
vált, úgy, hogy megmaradt az a
bizonyos drámai csontváz, amit az
egész rejtett.
A Tavaszi Fesztivál egy fontos találkozási pontja a kortárs és a klas�-

szikus kultúrának – véli a fesztivál
igazgatója. Bán Teodóra szerint
a rendezvény a zene és a színház
kapcsolódásának európai hírű
seregszemléje. Az igazgató szerint
egy fesztivál számára fontos, hogy
eleget tegyen annak a küldetésé-

nek, amelyben lehetőséget ad a
művészeti ágaknak a megmérettetésre. Mint mondta: „Azzal vagyunk
gazdagabbak, ha alkothatunk, ha
többet adunk a közönségnek. Ez egy
kölcsönösségi alapon működő, nagyon
erős kötelék”.

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Andrássy Máté (Anselm) és Töröcsik Franciska (Maria)
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Rímben és dalban a világról

Vakler Lajos

A vendéglátó Bakonyi István ezen
az estén sokadjára adott bizonyságot arról, hogy miként lehet és kell
megtartani az irodalomkedvelőket
a csupa nagybetűs ügy mellett anélkül, hogy feláldoznánk a beszélgetést a talmi, az álságos oltárán.
Baranyi Ferenc hagyományosan
úgy érkezik meg hozzánk, mintha
el sem ment volna. A költő – bármerre is vesse a sors – Fehérvárra
mindig hazajön. Ő az, aki lírájában
közvetlen utalásokkal fogalmazza
meg nemcsak a saját identitását,
hovatartozását, hitvallását, hanem
az olvasóét is. Vele átgondolhatjuk
viszonyunkat a világhoz, környezetünkhöz, mindennapjainkhoz, ünnepeinkhez. Megélhetjük örömeinket, bánatainkat, tehetjük ezt vele
nyílt gondolatokkal, játékosan.
„Ide mindig szívesen jövök, mert rengeteg szál köt Székesfehérvárhoz. A leg-

Fotó: Simon Erika

Rendhagyó és különleges vendégei voltak a
Királykúti esték portrébeszélgetés-sorozatnak.
Bakonyi István meghívására újra Székesfehérvárra látogatott Baranyi Ferenc Kossuth-díjas
költő, író, Dinnyés József „daltulajdonos” és
Kaiser László költő, könyvkiadó – egyaránt a
nagy idők tanúi, a magyar művésztársadalom
azon tagjai, akik fél évszázada foglalják rímbe
és dalba a valóságot.

A kortárs irodalom nagyágyúi és az ő közönségük

jobb barátom bölcsészhallgató koromtól
Bokros János volt, aki már akkor is
költőtársam volt. János sárkeresztúri
gyerek volt, itt tanított Fehérváron.
Gyakran meglátogattam, nagyon sok

időt töltöttünk együtt, ez meghatározza kötődéseimet. Azért is szeretek
idejönni, mert olyan irodalomkedvelő
közeg fogad, ami számomra megerősítést ad mindenkor. Itt mindig figyelnek

rám, kíváncsiak arra, mit gondolok, mit
mondok a világról. Idehúz a szívem,
így aztán elég sűrűn sújtottam le jelenlétemmel a fehérváriakat.” – mesélte
lapunknak Baranyi Ferenc.
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A nyerő hármas: Börcsök, Villon, Faludy
Gáspár Péter, Látrányi Viktória

A versek és az iskolások évről
évre változnak, a zsűri elnöke
szerint azonban van, ami egyáltalán nem. Kubik Anna, a zsűri
elnöke úgy véli, minden évben
egyre magasabb a színvonala a
diákok produkcióinak: „Fantasztikus munkát végeznek a felkészítő
tanárok és a mentorok is. Eljutottunk oda, hogy kimondhatjuk: érett,
jól átgondolt produkciókkal érkeznek
ide a gyerekek. Azt hiszem, bármelyikünk, aki szereti a verseket, életének történetét, főbb meghatározó
állomásait ki tudja fejezni, el tudja
mondani a magyar költők zseniális
megfogalmazásában.”
„Nemcsak az a célunk, hogy tehetségeket találjunk, hanem az is, hogy
rajtuk keresztül megmutathassuk,
hogy a fiataloknak van véleménye,
és azt szeretnék elmondani. Vannak

Fotók: Simon Erika

Ismét megtelt a Szent István Művelődési Ház
Szent István-terme a Fehérvári Versünnep
döntőjére, melyen tizenhárom diák lépett
színpadra. Az idei döntőben is erős mezőny
alakult ki, a fiatalok szavalataikkal bizonyították, hogy szeretik és értik is a verseket,
és el tudják varázsolni a közönséget. A VII.
Fehérvári Versünnep győztese a zsűri döntése alapján Börcsök Olivér Benjamin lett,
aki Francois Villon versét szavalta el Faludy
György fordításában.

A boldog győztes, Börcsök Olivér Benjamin a díjátadó után elmondta, úgy ment fel a színpadra, hogy elsősorban önmagának és a mentorának,
Lábodi Ádámnak akart megfelelni a verssel. Amikor lejött a színpadról, úgy gondolta, mindezt teljesítette, ezért nyugodtan várta az eredményhirdetést.

mel. Szabó Lőrinc rendkívüli
népszerűségnek örvend a fiatal
generáció körében, az ő versét
szavalta el Varga Eszter (Lóci
verset ír), Marth Fruzsina (Lóci
óriás lesz) és Szigethy Norbert
(Kísértetek) is. Strasszer Domonkos Reményik Sándor Így

A kezdés előtti utolsó pillanatok

értékeik, és szeretnék megmutatni
azokat. Nemcsak az év egy napján,
hanem a különböző városi rendezvényeken is, hogy együtt élhessenek
a várossal és büszkék lehessenek
arra, hogy fehérváriak.” – emelte
ki a Versünnep döntőjének megnyitóján Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András
köszönetet mondott a szervezésért a Fehérvár Médiacentrum
munkatársainak és az ötletgazda
Varga Sándorról is megemléke-

zett, aki már nem lehetett jelen
az idei Versünnepen.
Elsőként Mihály Szidónia Renáta
szavalta el Wass Albert Üzenet
haza című versét, majd Weöres
Sándor Kutya című versét adta
elő Komlódy Márk. Harmadikként lépett színpadra Kovács
Patrícia, aki a Ferenc című verset
mondta el Borbély Szilárdtól,
Bakó Fanni pedig Bogdán László
versét hozta el a Versünnepre
Szabó Lőrinc és az ördög cím-

Mindenki egyért – egy mindenkiért

emlékszem című költeményével
érkezett, Kertész Ádám pedig
talán a legszebb hazaszeretetről
szóló magyar verset, Illyés Gyula
Haza, a magasban című költeményét szavalta el a döntőben.
Ferenczy-Nagy Boglárka Tóth
Árpád Tetemrehívás című versét
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Francois Villon

Ballada a senki fiáról

részlet
(Fordította: Faludy György)

Mint nagy kalap borult reám a kék ég,
és hű barátom egy akadt: a köd.
Rakott tálak között kivert az éhség
s halálra fáztam rőt kályhák előtt.
Amerre nyúltam, csak cserepek hulltak,
s szájam széléig áradt már a sár,
utam mellett a rózsák elpusztultak
s leheletemtől megfakult a nyár,
csodálom szinte már a napvilágot,
hogy néha még rongyos vállamra süt,
én, ki megjártam mind a hat világot,
megáldva és leköpve mindenütt.

adta elő, Kurucz Flóra Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani,
Körmendi Kristóf József Attila
Ülni, állni, ölni, halni, Börcsök
Olivér Benjamin pedig Francois
Villon Ballada a senki fiáról
című művével érkezett a Versünnep döntőjére.
A szavalatokat követően a zsűri
döntéshozatalra vonult vissza,
majd Kubik Anna értékelte a
VII. Fehérvári Versünnep döntőjét: „Úgy érzem, sokat fejlődtünk,
és már nem kell évről évre előadást
tartani arról, hogy melyek a versmondás külső és melyek a belső,
tartalmi feltételei. Kevés város
mondhatja el magáról, hogy ennyire
figyel a fiataljaira, akik mindannyian lehetőséget kapnak arra, hogy
kibontakoztathassák tehetségüket.”
Kubik Anna az ünnepek jelentőségéről is beszélt: „Az ünnepek

Megtelt a Szent István Művelődési Ház

nagyon fontosak, és az ünnepet
nekünk kell megteremteni minden
alkalommal. A Fehérvári Versünnep mindig meg fogja teremteni ezt
az alkalmat, és bár a haszonelvű
világban úgy tartják, hogy a versnek
nincs haszna, Kodolányi János
szavai szerint pontosan ettől rokon
az istenivel...”
A Versünneppel kapcsolatban
Spányi Antal megyés püspök
is megosztotta gondolatait a
résztvevőkkel, kiemelve, hogy
a versekkel való találkozás az
élet különleges pillanata: „Egy
olyan pillanat, ami kiszabadít abból
a létből, amely ezer felől szorongat,
kihívásokkal állít szembe, amelyben
megoldásokat kell keresnünk és
találnunk. A vers kiszabadít ebből a
nyomásból, és a létnek egy másféle
megtapasztalásával ajándékoz meg
bennünket, elfeledkezve a mindennapok gondjáról.”

Elismerésben, de építő kritikában sem volt hiány. Erről a zsűri gondoskodott.

A VII. Fehérvári Versünnep győztese
Börcsök Olivér Benjamin, a második
helyezett Mihály Szidónia Renáta, a
harmadik Ferenczy-Nagy Boglárka
lett. A Székesfehérvári Egyházmegye
különdíját Komlódy Márk és Marth
Fruzsina, míg a Fehérvár Médiacentrum különdíját Kurucz Flóra vehette
át. A rendezvény fő támogatója, a
Széphő Zrt. különdíját pedig Kertész
Ádám kapta.
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Foci pörkölttel és tangóharmonikával
Rokontalálkozó Felsővárosban

Kurucz Tünde

Április elején egy néni egy fiatalabb férfiba kapaszkodva sétált a
Havranek utcában. Látszott, készült az estére: kezében kis fehér
batyu, fején ünnepi kendő, arcán
kilométeres mosoly. Ráköszönt
egy a bejárathoz érkező, nála fiatalabb kosztümös hölgyre, aki már
messziről lobogtatta a majdnem
otthon hagyott esküvői fényképalbumot.
Ahogy beléptek az ajtón, besuhantam mögöttük én is. Az előtérben
egy kisebb csokornyi férfi fogadta
az érkezőket. Udvariasan köszöntek nekem, pedig akkor láttak először. Bemutatkoztam. Mondtam,
jöttem riportot készíteni.
„Nem rokona véletlenül a Malom
utcai Kuruczoknak?” – kérdezte az
egyikük teljes természetességgel.
„Nem tudok róla...” – válaszoltam
tágra nyílt szemekkel. Aztán
már jött is az egyik szervező, az
ifjabbik Botos István, és bekísért
a kisterembe, hogy nyugodtan
tudjunk beszélgetni.
„Botos István, az édesapám egy jó
értelemben vett focibolond volt. A
városban úgy ismerték, mint a Videoton krónikását, hiszen a csapatról írt
egy könyvet – ami mellesleg számos
fogadás eldöntéséhez szolgált azóta
bizonyítékul. Egyszer kitalálta, hogy
csináljunk egy focitornát, és főzzünk
utána egy pörköltet vagy gulyást.
Akkor még kevesebben voltunk,
elfértünk a VOK egyik különtermében. Ez történt ’96-ban. A következő
évben aztán szóltak a Fekete Pistiék,
szeretnének csatlakozni: bővítsük ki a

Fotók: Kiss László

Már húsz esztendeje minden évben megtartják
a Felsővárosi Testvértalálkozót, ahol a Botos, a
Mohácsi és a Fekete családok leszármazottjai
találkoznak egymással. A délutáni mini focitorna után tangóharmonikától, gyerekzsivajtól
és a kanalak csörömpölésétől lesz hangos a
Felsővárosi Művelődési Ház, ahol az unokák
fényképei mellett a régi történetek is újra
megelevenednek.

A foci eredményhirdetésére várva

Botos-Mohácsi családi kört! Nem voltunk ellene, hiszen jól ismertük őket.
Az évek során annyian lettünk, hogy
kinőttük a VOK-ot, így a délutáni foci
után a vacsorát itt, a nagyteremben
tartjuk.” – mesélte csillogó szemmel az ifjabbik Botos, aki szerint a
szervezés szeretete egyfajta családi
örökség.
„Pont ma mesélte a nagybátyám: a
dédapám, akinek a húszas-harmincas
években innen ötszáz méterre volt
a kocsmája, a törzsvendégek gyerekeinek szervezett egy délutánt, ahol
kedvükre ehettek-ihattak. Jött is utólag a megrovás a várostól, mert nem
jelentette be rendezvényt...”
Közben belépett a terembe Mohácsi Pista bácsi, aki István édesapjának volt a régi jó barátja. Ő már a
korára való tekintettel nem focizik,
de lelkesen szurkol, és a vacsora
egyik központi figurája.
Fiatal gyerekként a Pisti apjával
sokat járt a művelődési házba.
Ez volt a második otthona. Az
utcabeli fiúkkal, mind az ötvennel-hatvannal jól ismerték egymást. Gyakran szerveztek bálokat,

ahova a környékbeli lányokat
mind meghívták: „Minden kislányt megtáncoltattunk! Sok helyen

hozzám: Gyere, jó kis polkát játszanak, menjünk táncolni!”
A háttérben egyre hangosabban
hallatszott a tömeg duruzsolása.
Nem hiába, hiszen a nagyterem
kezdett megtelni fiatalokkal,
kisgyerekekkel, szülőkkel és az
idősebb rokonokkal, barátokkal.
„Ahhoz, hogy minden gördülékenyen
menjen, ennek a napnak pontos
forgatókönyve van. Reggel nyolckor
találkozunk a Táncház előtt. Onnan
hozzuk a padokat, asztalokat. Negyed
tízre teljesen berendezzük a termet,
megterítjük az asztalokat, természetesen hölgyek nélkül. Ezután indul
a VOK-ban a foci. Körmeccseket játszunk. Utána mindenki hazamegy, és
készül az esti eredményhirdetésre és a
bulira.” –meséli az ifjabbik Botos.
Az ünnepi vacsora menüje általában pörkölt, amit minden évben
más család készít, ropogós fehér
kenyérrel, sajtos pogácsával és
házi savanyúsággal. Ezen kívül,
mint régen a batyus bálokban,
mindenki hozza magával a süte-

Együtt szórakozott idős és fiatal

Elhúzta a nótáját...

az volt a szokás, hogy ha valamelyikük nem tudott úgy táncolni vagy
nem volt olyan kapós, akkor egész
éjjel egy férfival ropta. Mi mindig
váltottuk egymást. Imádtak idejönni
még a vízivárosi kislányok is, mert
itt biztosan jól érezték magukat. Nem
álltak egész este az anyjuk mellett!
Akkoriban ugyanis a lányokat mindig
elkísérte a mama a bálba. Nekem
nincsen lánytestvérem, ezért amikor
a bátyám bálozó korba ért, anyu
is elment vele. Attól, hogy nincsen
lánya, már ne menjen bálba?! Utána
éppen úgy jött velem is. Mindig
hozott magával süteményt. A bálon
a többi anyukával leült a sarokba
beszélgetni. Aztán volt, hogy odajött

ményt, amivel szívesen megkínálják a mellettük ülő, rég nem látott
távoli rokonokat is.
Az eredményhirdetésen aztán
kiderül, ki lett a legjobb kapus, a
gólkirály, a legjobb játékos, és kié
lett a vándorkupa. Idén Botosék bizonyultak a legjobbnak, pedig előtte
nem is edzettek együtt. De a többi
család is tisztességesen helytállt.
Az este ezután zenével, nótázással
folytatódott. Együtt szórakozott
a tinédzser és a nyugdíjas. A buli
egyik különlegessége volt, hogy
hívtak tangóharmonikást is, aki
elhúzta bárkinek a nótáját, amit
aztán a teremben lévők tiszta szívvel együtt énekeltek.
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TAO az oktatás
területén?
Látrányi Viktória
Az oktatás digitális technológiákkal való
fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta
Székesfehérvár polgármestere Facebook-oldalán közzétett írásában. Cser-Palkovics András
szerint ennek az igénynek a finanszírozását
teremthetné meg a társasági adókedvezmény
más területeken már jól működő rendszerének
kiszélesítése a köznevelés területére.

„Az oktatással kapcsolatban az
elmúlt időszak vitáiban és a szerdai
tiltakozás követeléseiben is fontos
problémák vetődtek fel. Ezeket a
felvetéseket nem vitatva, én magam
hiányolom a tartalmi kérdések közül
az oktatás digitális technológiákkal való fejlesztése fontosságának
hangsúlyosabb megfogalmazását,
miközben meggyőződésem szerint ez
az egyik legnagyobb kihívás a jövő
oktatásában. Az új nemzedék képzése
során megkerülhetetlen a digitalizáció
figyelembe vétele – ez a diákok és
a szülők jogos elvárása is. Ennek az
igénynek a finanszírozását teremthetné meg a társasági adókedvezmény
más területeken már jól működő
rendszerének kiszélesítése a köznevelés területére. Magam el tudnám
képzelni, hogy az állam – hasonlóan
az előadóművészet és a látványsportágak támogatási rendszeréhez, a
társasági adó terhére lehetővé tenné
a cégek pénzügyi szerepvállalását a
digitális technológia súlyának növelésében az oktatás területén.” – írja
közösségi oldalán Székesfehérvár
polgármestere.

Ünnepi díszbe öltözött a huszonöt éves Deák Szakképző Iskola

Látrányi Viktória

Megtartották a sztrájkot

Szerdán reggel több megyei iskolában, óvodában
és bölcsődében dolgozók csatlakoztak a Pedagógusok Szakszervezete által meghirdetett sztrájkhoz. Azért tartották meg a figyelemfelkeltő akciót,
mert a szakszervezet huszonöt pontos követeléséből négy olyan vitatott kérdés van, amiben nem
sikerült eddig megállapodni a kormánnyal.

Ezek közé tartozik az állami intézményfenntartó átszervezésével
kapcsolatos kérdés, a minőségi
munkáért járó bérpótlék, az oktatási, nevelési munkát segítők bérrendezése és a kötelező óraszámok
meghatározásának kérdése. Jámbor
Ferencné, a Pedagógusok Szakszervezetének megyei elnöke elmondta,
hogy az álláspontok közeledésén
túl azt szeretnék elérni, hogy mindenkinek jó llegyen, legfőképpen
a gyerekeknek. A részvétel alapján
elmondható, hogy a megyei intézmények mintegy negyede vett részt
valamilyen formában az országos
akcióban. „Ez azt jelenti, hogy a 267
intézményből 64 csatlakozott a sztrájkhoz, valamint 8164 személyből 1497-en
vettek részt az akcióban. Ez nagyjából
18-19 százalékos arány.” – ismertette
az adatokat Jámbor Ferencné.
Székesfehérváron mintegy hétszáz
dolgozó csatlakozott a figyelemfelhívó akcióhoz. A Vasvári Pál
Gimnáziumban is voltak olyanok,
akik részlegesen vagy teljesen
sztrájkot tartottak. „A kollégák saját
döntésük alapján vettek vagy nem
vettek részt a sztrájkban. A résztvevők
között voltak olyanok is, akik részlege-

llusztráció:tmkronika.hu

„Huszonöt évvel ezelőtt új időszámítás
kezdődött az iskola életében, melynek
korábban önálló tantestülete volt, de
épülete nem. Az intézmény kialakíthatott
egy önálló iskolát, kialakíthatta az önálló
hagyományrendszerét, az önálló működését. Ma már elmondhatjuk, hogy rang
a Deákba járni!” – mondta az igazgató
az ünnepség résztvevői előtt.
Az ünnepség keretében átadták az
iskola megújult tornatermét. A város
nevében Mészáros Attila köszöntötte
a Deák pedagógusait és diákjait: „Köszönet jár mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ez az önálló szakmacsoportokat
oktató intézmény kiváló eredményeket
érhessen el. Az idei tanévet beárnyékolta
egy sajnálatos tűzeset: tavaly novemberben a tornaterem jelentős része leégett. A
város azonban megtalálta a megoldást az
azonnali segítségre. A közgyűlés döntése
alapján az önkormányzat ötvenmillió
forintos azonnali segítséget nyújtott a
tornaterem felújításához. Most pedig
ezen a jubileumi ünnepségen örömmel
avatjuk fel a tornatermet, hogy újra a
Deák iskola növendékeinek sportéletét
szolgálja.”

Fotó: Simon Erika

Negyedszázados jubileumát ünnepli a Deák Ferenc
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskola. Az intézmény ünnepségén Schmidt Flórián
igazgató köszönte meg az elmúlt huszonöt év
munkáját.

Közelednek az álláspontok?

sen sztrájkoltak, tehát bizonyos órákat
megtartottak. Ezek jellemzően a tizenkettedik évfolyam órái voltak, ott teljes
egészében tanítás volt.” – mondta el
Horváth József igazgató.
A Vörösmarty Mihály Általános
Iskola dolgozói nem csatlakoztak
a sztrájkhoz. „A tantestületből senki
sem csatlakozott a sztrájkhoz. Ezt
mindenki maga döntötte el. Úgy látom,
a tantestületünk most, a beiskolázás
időszakában olyan kérdésekkel van elfoglalva, amik ezt felülírták.” – emelte
ki Szili Csaba igazgató.
Fejér megyében a sztrájkkal kapcsolatban a Pedagógusok Szakszervezetéhez atrocitásról nem érkezett
bejelentés. Az oktatási államtitkárság a szerdára hirdetett pedagógussztrájkról közleményt adott ki,
amiben többek között az szerepel:

a köznevelési kerekasztalon már
javaslat született a nevelési-oktatási
munkát segítő, nem pedagógus
végzettségű dolgozók bérrendezéséről is. A kormány továbbra is azon
dolgozik, hogy a magyar oktatás
színvonala emelkedjen, a pedagógusok érdemi munkát tudjanak végezni, a diákok pedig biztos és hasznos
tudás birtokába juthassanak. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
végül köszönetét fejezte ki azon
pedagógusoknak, akik a politika
helyett a gyerekeket és a munkájukat tartották fontosabbnak. Az adatok szerint ötből négyen a munkát
választották. Ugyanakkor a minisztérium határozottan visszautasítja,
hogy bárkit bármilyen hátrány érne
a sztrájkban való részvétele miatt –
áll a közleményben.
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Magdicsku és Pici bácsi

2016. április 21.

Vakler Lajos

Kétmillió-hatszáznyolcvanezer látogatója van annak a klipnek, amiben
egy tehetségkutatón Presser Gábor a
zsűri egyik tagjaként azt mondja az ifjú
hölgynek: „Nem kell neked kíséret, magad vagy az!” Ennek idestova tíz éve.
Rúzsa Magdi volt az, aki ezt a pozitív
megerősítést kapta. Mi, koncertlátogatók pedig azt vesszük észre, hogy azóta
egyfajta lelki-alkotói szimbiózisba
került Presser Gáborral. Melyik volt
az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy
ez a lány megérett arra, hogy dalokat
írjon neki?
Presser Gábor: Nem hiszem, hogy
meg kell érni ahhoz, hogy dalokat
írjak valakinek, ez inkább egy
prózai dolog volt. Magdi megnyerte
a versenyt, aztán elváltak útjaink.
Eltelt két-három hónap, amikor
telefonált. Novák Petivel voltunk
valamilyen munkában. Magdi azt

Fotók: Simon Erika

Zsúfolásig megtelt kedden az Alba Regia Sportcsarnok. Az igényes zene szerelmesei a magyar
zenei élet két ikonját láthatták, hallhatták:
Presser Gábort és Rúzsa Magdit. Magdi úgy
érkezett meg közénk, hogy boldogságszérumot
szórva megossza velünk azt az isteni ajándékot,
amit hangjával kapott a feljebbvalótól. Presser
Gábor pedig egy legenda, aki a végtelenül
egyszerű igazságokat mondja ki egy kicsit
másként, de mindig hitelesen.

Pici bácsi, a nagy varázsló

szóltam, hogy gyere, mutatok
valamit, eltelt öt év, itt van.
Ennek tükrében ez a duett turné nem
egy kiérlelt gondolat.

Mi, zenerajongók jól emlékszünk, hogy
elindult egy kicsi lány egy patakocskától, és mint a mesében, elérte a tengert.
Ha visszatekint erre a tíz esztendőre,
miként látja azt a lányt, aki belépett az

Hang plusz hangszer

kérdezte, írnék-e neki két-három
dalt. Megbeszéltük Petivel, és
írtunk két dalt. Az egyik volt a
Nekem nem szabad, ami az egyik
legjobb szöveg, ami az ő repertoárjára íródott. Aztán megint volt egy
hosszú szünet. Magdi néha eljött
egy-két koncertemre vendégeskedni, aztán fordítva. Közben persze
beszéltünk telefonon, néha találkoztunk itt-ott, és akkor négy vagy
öt évvel ezelőtt kiugrott az Egyszer
című dal. Magdicsku, mikor meghallotta, azt mondta: Pici bácsi, ez
az enyém! Az övé lett, és nagyon
sok „kattintást” ért el vele. Aztán
megint nem csináltunk semmit,
csak beszélgettünk. Tavaly nyáron
elkezdett a fejemben ez az „Angyal
mellettem-dolog” motoszkálni, és
egyre inkább éreztem, hogy a Magdicskué lesz. Befejeztem, és megint

P. G.: Nem tudom, ki kezdte, ki
mondta először, az is lehet, hogy
nem kettőnk közül volt valaki,
hanem Magdi menedzsere, de
voltaképpen nem számít. A lényeg,
hogy gondolkodni kezdtünk rajta,
és nagyon gyorsan kitaláltuk. Tavaly novemberben volt tíz előadás,
most tavasszal is lesz tíz, és már
azt is tudjuk, hogy ősszel megint
játszunk együtt. Ezen túl pedig
mindketten éljük a magunk életét
a munkában és a munkán túl. Most
pedig nagyon jól vagyunk, hogy
játszogatunk.
Rendkívül érdekes és nagyon kedves
becenév a Magdicsku. Van története?
P. G.: Nem tudom, hogyan született,
az az érzésem, hogy Magdicskut
már így hívták korábban, de szerencsére elért hozzánk a neve és ő
maga is.

Egyszer volt, hol nem volt...

előválogatón mezítláb az ajtón, hogy
aztán pillanatok alatt elvarázsolja az
ámuló zsűrit? Mi minden változott
azóta?
Rúzsa Magdi: Minden megváltozott,
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Angyal mellettem

az egész addigi környezetem, az
életem. Budapestre költöztem a verseny idején, ami számomra nagyon
jól végződött. Már ott és akkor sok
minden elindult a fejemben, hogy
ha valóban gyökeret tudok ereszteni, milyen irányba menjek, merre
induljak el, hogyan közelítsek a
zenéhez. Aztán szerencsére úgy
alakultak a dolgok, hogy volt alkalmam választani, találni magamnak
egy olyan csapatot, akikkel elkezdtem együtt dolgozni, és akikkel
azóta is együtt vagyok. Ezzel a zenekarral most már tíz éve játszunk,
zenét írunk, tesszük ezt jó kedvvel,
családias hangulatban. Ez volt számomra a legfontosabb, legalábbis

abból a szempontból, hogy csak élő
műsorokkal koncertezzünk, hogy
saját dalokat írjunk. Mázlistának
érzem magam, mert jó embereket
válogattam magam köré, aki pedig
valahogy nem illett az én világomba, az magától kipotyogott. Nyilván
még nagyon hosszú az út, még
nagyon sok minden van előttem,
de ez az elmúlt tíz év nagyon szép
volt, sok jó dal született, és olyan
dalokat kaptam, amelyekből hatalmas slágerek születtek, amiket
a közönség is magáénak érez. Tehetnék különbséget, hogy melyiket
érzem én magaménak, melyik volt
a legszebb, de talán a mostani Aréna-koncert volt a csúcs. Ez volt az

az este, amit igazából a magunkénak érezhettünk. Itt arra a zenére
voltak kíváncsiak az emberek, amit
azóta csináltam. Nem a feldolgozásokra, hanem a saját dalaimra,
szövegeimre. Ez olyan megerősítést
adott, amit azóta sem felejtek el,
meghatározó élmény volt.
Ezek a történetek pozitív megerősítést
jelentettek?

Budapesten kezdtem el énektanárhoz járni, hogy egyáltalán tudjam,
mi történik az ember torkában, amikor énekel. Ezek nagyon komoly
megerősítések voltak, az pedig,
hogy megszülettek azok a dalok,
amelyek ezen a turnén is elhangoznak, önmagáért beszél. Nem múlik
el olyan koncert, hogy a közönség
ezeket ne kérné, ne döngetnék a

Magdicsku, a csúnya lány

Egymásra hangolva

R. M.: Számomra az maga a csoda,
hogy jön valaki mindenféle zenei
képzettség nélkül, csak a hangja
van, amit úgy-ahogy kezel, aztán
minden felfordul. Az első körben
fogalmam sem volt, mit csinálok.

kordont, hogy ezt vagy azt a dalt
szeretnék hallani. Az a legszebb,
hogy ezek lassú dalok, amelyek
a mai rádiós modellbe bele sem
férnek. De ezeknek ma már önálló
életük van, utat törtek maguknak!
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Népszerű dolog ministránsnak lenni?

László-Takács Krisztina
Ez a kérdés bárkiben felmerülhetett szombat délelőtt, aki látta a Prohászka-templom
lépcsőjén hömpölygő tömeget. Ők mind az idei
egyházmegyei ministránstalálkozó regisztrációs pultjánál álltak sorba.

Százötvenen jelezték, hogy részt
vennének az eseményen, de a
regisztráció során kiderült, hogy
több mint háromszáz fiatal érkezett
mintegy harminc plébániáról az
idei ministránstalálkozóra. Nem a
jó idő vonzotta őket a templomba,
inkább valami egészen más.

Bizalom és irgalom – párban járnak

Nem lehet belőle kiöregedni
Az egészen kicsi,
hat-hét éves gyerekektől a felnőttekig
bárki részt vehet
a szentmisén a
szolgálatban, így a
ministránstalálkozó is több generációt mozdított meg.
Fógyék József
„Elsősorban a közösség miatt fontos, hogy itt legyünk.”
– válaszolja Fógyék József arra
a megjegyzésemre, hogy felnőtt
fiatalemberként biztos akadt volna
más dolga is egy ilyen szép tavaszi

A főszervező megnyitja a programot: „Bízom benned!”

szombaton. – „Mi, ministránsok a
Jóistent szolgáljuk az oltárnál. Ez is
egyfajta közösség, ugyanúgy, mint más
csoportoké.” Józsi nyolcéves kora óta
ministrál, most huszonnégy éves.
A ministránsi
szolgálatnak tehát
nincsen korhatára.
Bár az az alapelképzelés, hogy az
idősebbek tanítják
a kicsiket a szolgálatra, előfordul,
hogy fordítva van,
Frecot Bálint
a kisebb tanítja az
idősebbet. „Van, hogy egy fiatalabb
ministránsnak van egy jó ötlete, ami
újítás lehet a helyi ministránsközösség
szokásaiban.” – mondja Frecot Bálint. Érden, a Kálmánhegyi Nagy-

boldogasszony-plébánián, ahonnan
Bálinték jönnek, tizenketten ministrálnak. „A plébánosom mondta,
hogy aki az Isten útját járja, annak
sokkal nehezebb dolga van az életben,
és ezt érzem is: minél felnőttebb
egy ember, annál nehezebb ott lenni
lélekben. Cserébe viszont jó meglátást
kapok, és érzem, hogy Isten segít a jó
döntések meghozatalában, és abban is,
hogy a rossz döntéseimből levonjam
a tanulságot. De nincs szükségem
drogokra, mértéktelen élvhajhászásra, olyan dolgokra, ami a fiatalokat
fenyegeti, mert teljes az életem. Ez nem
jelenti azt, hogy elszigetelten barátkozom, a legtöbb barátom ugyanis nem
ministráns, sőt nem is templomba járó.
Elfogadjuk egymást, ez a legfontosabb!” – teszi hozzá Fógyék József.

Fotók: Kiss László

„Idén szerettünk volna újítani, hiszen
míg eddig azt láttuk, hogy a csapatok
ugyan együtt vesznek részt a szentmisén, a csapatjátékokon mindenki
a saját társaival volt egy csapatban.”
– magyarázza Horváth Réka,
a találkozó főszervezője. – „Ez
bizonyos szempontból nagyon jó, mert
így jobban összekovácsolódnak, most
viszont úgy gondoltuk, jó lenne, ha az
egyházmegyei találkozón is úgy lenne,
mint a ministránsok világtalálkozóján
nemrégiben Rómában. Ott ugyanis
rengeteg új barátság született a különböző országok fiataljai között. Ezért
döntöttünk úgy, hogy az egész napos
találkozó az ismerkedés jegyében teljen.” Új csapatokat állítottak össze
a különböző plébániák ministrán-

saiból, akik együtt vettek részt az
előadásokon és a vetélkedőkön. Az
idei év ministránstalálkozójának a
mottója: „Bízom benned!”
A mottó az irgalmasság szent
évéhez kapcsolódik, hiszen az
irgalmasság és a bizalom elválaszthatatlan párban járnak. Az idei találkozó fókuszában tehát a bizalom
állt. „Fontos, hogy tudjuk: bízhatunk
egymásban, Istenben. De tudjunk bízni
önmagunkban is, mert ezek nélkül nagyon nehéz egészséges és boldog életet
élnünk!” – hangsúlyozta Horváth
Réka, aki tízéves kora óta ministrál,
és egy ideje ő fogja össze az agárdi
ministránsok közösségét. Emellett
a Prohászka-templom új ministránsvezetőjét segíti, hogy feladatát
sikeresen tudja ellátni.

Gyülekezik az „angyalok serege”

Igazán jókedvű nap volt!

Merjük kinyújtani a kezünket egymás felé!
„Minden egyes drága gyermek
Isten ajándéka, és nekünk az a
feladatunk, hogy segítsük őket
felnőni, kibontakozni. A nagy
hajók sincsenek meg mentőcsónak nélkül. Itt Polgárdiban, ha
valaki a vízbe szottyan, Katáék
a védőszárnyaik alá veszik őket.
Merjük a rászorulót befogadni,
merjük kinyújtani egymás felé a
kezünket és merjünk egy igazabb
világról álmodni!” – emelte ki
Ferenc pápának az Irgalmasság szent évére szóló útmutatását Csaba testvér a Don
Bosco Iskolaház jubileumi

ünnepségén. „Jót tenni jó, és
ha az ember kipróbálja, akkor
megtapasztalja, hogy a sokféle
öröm mellett ez a legnagyobb,
ami érheti a földön.” – mondta,
majd hozzátette: „Nincsenek
kis dolgok és nagy dolgok, ahogy
kis Szent Teréz írta, nincs kis
szeretet és nagy szeretet. Jézus
elment a garadai ördöngöshöz
és megszállt Zakeusnál, a bűnös
vámosnál. Ő nem válogatott,
neki nem volt nagy és kis ember,
mert számára mindenki Isten
remekműve és csodája volt.” –
fogalmazott a szerzetes.

Fotó: Lakata Pál

Ötéves a polgárdi Don Bosco Iskolaház

„Jót tenni jó!”

A Fehérvár Televízió műsora 2016. április 23-tól április 29-ig
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Gönczi Gábor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
19:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
19:20 Üzleti negyed
a Híradó ismétlése
19:50 Miami Vice – am.
Jó estét, Fehérvár!
bűnügyi sorozat (12)
– ismétlés
20:40 ARAK AKTIV-döntő
Képes hírek – benne
22:10 Jó estét, Fehérvár! –
minden egész órakor
ismétlés
a Híradó ismétlése
22:30 Képes hírek – benne
Jó estét, Fehérvár! – ism.
egész órakor a Jó estét,
Bajnokok városa
Fehérvár! ismétlése
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
2016.
4. 24. VASárnAp
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
00:00 Képes hírek – benne
Tamás. Vendég:
minden egész órakor a Jó
Iváncsics Zsolt
estét, Fehérvár! ismétlése
Fehérvári beszélgetések
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
07:20 Képes hírek – benne
Lajos. Vendég:
minden egész órakor a Jó
Szporny László
estét, Fehérvár! ismétlése
Paletta – ismétlés
10:00
Jó estét, Fehérvár!
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
10:20
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
– ismétlés
Szilvia. Vendég:
Műsorvezető: Vakler
Tornyai Gábor
Lajos.
Vendég:
Jó estét, Fehérvár!
Szatmári
Éva
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
Köztér – ismétlés
11:15
Fehérvári
beszélgetések
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Műsorvezető: Vakler
Szilvia. Vendég:
Lajos. Vendég:
Tornyai Gábor
Szatmári Éva
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Napi színes – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
Kincsesláda – ismétlés
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Leffelholcz
– ismétlés
Marietta. Vendég:
Műsorvezető: Vakler
Gönczi Gábor
Lajos. Vendég:
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Adorján Viktor
13:00 Köztér – ismétlés
Napi színes – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
Honvéd7 – ismétlés
Fehéredő múlt I.
archívumából
rész – Kereszttől a
13:50 Aquital FC Csákvár
félholdig – dok. film
– Balmazújváros
Vörös Tamás –
labdarúgó-mérkőzés
Bass Show I.
közvetítése felvételről
Fehérvári beszélgetések 15:30 Fehéredő múlt II.
– ismétlés
rész – Uram, maradj
Műsorvezető: Leffelholcz
velem! – dok. film
Marietta. Vendég:
16:25 Napi színes

2016. 4. 23. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
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16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Adorján Viktor
17:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég:
Iváncsics Zsolt
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Leffelholcz
Marietta. Vendég:
Müller Cecilia
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat (12)
20:50 Atomerőmű SE –
TLI-Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 A hét hírei
22:30 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

2016. 4. 25. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Üzleti negyed – 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: Leffelholcz
Marietta. Vendég:
Müller Cecília

17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 A Fehérvár Tv
archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Jákob János
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 Pozsonyi Imre – Zuhanás
az emlékek közé
20:55 Pieta Signore –
Harmonia Albensis
22:15 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:00 Képes hírek

20:15
20:20
22:50
23:35

Hírek
22:45 Képes hírek – benne egész
Versünnep 2016 döntő
órakor a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek
2016. 4. 29. pénTeK

2016. 4. 28. CSüTörTöK

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
2016. 4. 27. SZerdA
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
2016. 4. 26. Kedd
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:15 A Fehérvár TV
archívumából
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
minden egész órakor
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
10:00 Jó estét, Fehérvár!
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
– ismétlés
minden egész órakor a
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Paletta – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
16:30 Fehérvári beszélgetések
a Híradó ismétlése
archívumából
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:40 Képes hírek – benne egész
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
Lajos. Vendég:
10:45 Agrárinfó – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Czigány György
11:15 A Fehérvár TV
13:10 Képes hírek – benne
17:00 Bajnokok városa
archívumából
minden egész órakor a
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
Híradó 1-kor ismétlése
órakor a Híradó ismétlése 16:30 Fehérvári beszélgetések 17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
18:00 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Szabó
18:05 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a
Petra. Vendég:
Műsorvezető: Szabó
Híradó 1-kor ismétlése
Németh Ádám
Miklós Bence. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:00 Paletta – ismétlés
Őrsi Ferenc
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Vakler
17:50 Napi színes
archívumából
Lajos. Vendég:
18:00 Hírek
Jákob János
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
17:00 Agrárinfó – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
20:15 Hírek
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Lajos. Vendég:
20:20 TLI-Alba Fehérvár –
17:50 Napi színes
Czigány György
Körmend kosárlabda18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
mérkőzés közvetítése
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
felvételről
Műsorvezető: Szabó
19:00 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár!
Petra. Vendég:
19:45 Bajnokok városa –
– ismétlés
Németh Ádám
sportmagazin

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Őrsi Ferenc
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Medveczky Ádám
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 Mese habbal
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:15 Köztér – ismétlés
23:50 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 26. 20:55 Pieta Signore – Harmonia Albensis

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. április 23-tól április 29-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu
2016. 4. 23. 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 Dia
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
09:10 Bemutatkozik a Teleki
Blanka Gimnázium
és Általános Iskola
Tagintézménye és a
Tóvárosi Általános
Iskola. Vendég: Ráczné
Kálmán Anikó és Szűcsné
Sajtos Ágnes Katalin
10:10 Környezettudatosság,
minden, ami öko.
11:10 Gasztroóra. Vendég:
Kurucz Tünde
12:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Műsorajánló,
délutáni témaindító
12:40 Gazdálkodj okosan! A
reklám ereje. Vendég:
Galántai Gergely
vállalkozásfejlesztési
tanácsadó
13:10 Kineziológia. Amikor a
rózsaszín köd felszáll.
Vendég: Koller Krisztián
14:10 Gyógynövények,
természetes megoldások.
16:10 Ezotéria. Vendég: Nagy
Gábor jógaoktató
17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló

15:10 KRESZ 2 és 4 keréken.
Vendég: Bánfi Zsolt
rendőrszázados
15:40
Fehérvár TV –
2016. 4. 24. VASárnAp
műsorajánló. Vendég:
00:00 Válogatás az elmúlt
Látrányi Viktória
hét műsoraiból
hírigazgató
02:00 Mindentudás Egyeteme
16:10 Vörösmarty kocka –
06:00 Heti hírmagazin
Informatika. Műsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
Barabás Ferenc,
szerkesztésében
Németh Gábor.
07:00 Válogatás az elmúlt
Vendég: Gombaszögi
hét műsoraiból
Attila informatikus
08:00 Félóránként friss
17:10 Filmajánló Horváthhírek, időjárás és
Winter Diával
közlekedési információ
19:00 Esti beszélgetések
08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
Kozma Ágival
Műsorajánló, hosszú
21:00 Mindentudás Egyeteme
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
2016. 4. 25. Hétfő
horoszkóp, kalendárium,
00:00 Válogatás a hétvége
névnapok, lottószámok,
műsoraiból
programajánló
02:00 Mindentudás Egyeteme
09:10 egészségesen –
06:00 Félóránként friss
élelmiszer-allergia.
hírek, időjárás és
Vendég: Supliczné Tóth
közlekedési információ
Mária egészségtantanár,
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
táplálkozástudományi
Rádióval! Műsorvezető:
szakember
Schéda Zoltán.
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Benne: horoszkóp,
Molnár Tamásné (ASKA)
kalendárium, kék
11:10 Katolikus gondolatok.
hírek, sport és fontos,
Vendég: Tóth Tamás
aktuális témák
esperes, plébános
09:10 Autófitnesz. Vendég:
12:10 Egy székesfehérvári
Polgár Tibor
anyuka mindennapjai
10:10 Műsorvezető: Németh
nyugat-európában.
Gábor. Ötletláda
Vendég: Pozsonyi Nóra
13:10 Csajos vasárnap délután. 11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég: Gombaszögi
Vendég: Hegedűs Dorina,
Attila informatikus
Gelegonya Erika
13:10 Sportágak története és
14:10 A szexualitás kultúrája.
szabályai – rögbi. Vendég:
Vendég: Séllei Györgyi
Gyolcsos Ferenc
szexológus tanácsadó
14:10 Műsorvezető:
14:40 Kirándulás. Vendég:
Bokányi Zsolt
Kulcsárné Németh
Jóban-rockban.
Mariann idegenvezető

20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

17:30 Aktuális – napi hírmagazin 22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth18:00 Helyi zenészek órája.
Winter Diával
16:10
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
2016. 4. 28. CSüTörTöK
17:30
21:00 Hangoskönyv
19:00
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
00:00 Válogatás az elmúlt
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
nap műsoraiból
21:00
atya előadása
02:00 Hangoskönyv
22:00
06:00 Félóránként friss
22:10
2016. 4. 27. SZerdA
hírek, időjárás és
közlekedési információ
00:00 Válogatás az elmúlt
2016. 4. 26. Kedd
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
nap műsoraiból
Rádióval! Műsorvezető:
00:00 Válogatás az elmúlt
02:00 Hangoskönyv
Schéda Zoltán.
nap műsoraiból
06:00 Félóránként friss
Benne: horoszkóp,
02:00 Hangoskönyv
hírek, időjárás és
kalendárium, kék
06:00 Félóránként friss
közlekedési információ
hírek, sport és fontos,
hírek, időjárás és
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
aktuális témák
közlekedési információ
Rádióval! Műsorvezető:
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Schéda Zoltán. Benne:
Lorászkó Gábor állatorvos
Rádióval! Műsorvezető:
horoszkóp, kalendárium,
10:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
kék hírek, sport és
Németh Gábor.
Benne: horoszkóp,
fontos, aktuális témák
Receptek, konyhai
kalendárium, kék
09:10 A Fejér Megyei Szent
praktikák. Vendég:
hírek, sport és fontos,
György Kórház működése
Volenter István séf
aktuális témák
– Urológia. Vendég: Dr.
09:10 Beszélgetés programokról,
Barabás Tamás adjunktus 11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
moziról, aktualitásokról.
10:10 Műsorvezető: Németh
Gombaszögi Attila
Vendég: Tornyai
Gábor. Ötletláda
informatikus
Gábor plébános
11:40 Kis kocka – informatikai
12:10 Fehérvár magazin –
10:10 Műsorvezető: Németh
műsor. Vendég:
lapszemle. Vendég:
Gábor. Egészségmegőrző.
Gombaszögi Attila
László-Takács
Vendég: Mészáros Zalán
informatikus
Krisztina szerkesztő
11:40 Kis kocka – informatikai
13:10 A Katasztrófavédelem
13:10 Hivatali óra.
műsor. Vendég:
órája
14:10 Műsorvezető:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
informatikus
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi témák
12:10 Energiaforrások.
Érdekességek, napi témák
15:10 Székesfehérvár
Vendég: Szauter
16:10 Református hitélet.
Városgondnoksága
Ákos vezérigazgató,
Vendég: Somogyi
információi
(Széphő Zrt.)
László lelkészi elnök
14:10 Műsorvezető: Bokányi
17:30 Aktuális – napi hírmagazin 16:10 Autós sport. Vendég:
Debreczeni Dávid
18:10 Kézművesség.
Zsolt. Érdekességek,
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Vendég: Rózsavölgyi
napi témák
18:10 Egészségügyi műsor.
Ágnes kárpitszövő
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
19:00 Esti beszélgetések
19:00 Esti beszélgetések
Bedő Gyula
Kozma Ágival.
Kozma Ágival.
16:10 Diákkedd
Társműsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
Aktuális – napi hírmagazin
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Hangoskönyv
Aktuális – napi hírmagazin
Mindentudás Egyeteme

21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 4. 29. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
08:40 Bűnesetek, felhívások a
rendőrségtől. Vendég:
Kiss Z. Edward őrnagy
09:10 Munkaügyi témák. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach
11:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Kertészeti műsor.
Vendég: Németh László
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihályi Gyula,
Gárdonyi László
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég:
Dr. Bakonyi István
József Attila-díjas
irodalomtörténész
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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

Gasztronómia

Ludaskása lúd nélkül

2016. április 21.

Három akkordos punk étel a középkorból

Az alkalmi séf belekotorta a
csirkecombdarabokat és a pulykaapróhúst az üstbe. A fiúk elé tette
a kacsaszívet és a kacsazúzát, hogy
azt is aprítsák fel. Elvégre kell a
hús, mert egy teli kerthelyiségnek
készül az ingyen kaja.
„Van a fagyasztóban még egy kis
pulykatöke. Azt is kihozzam?” –
szólt közben Imi stílszerűen a
„kocsmáros” feliratú pólójában.
Bandi tíz másodperc gondolkodás után nem élt a felkínált
lehetőséggel: úgy ítélte meg,
hogy az már túl sok lenne a
Petz „úri svihák” közönségének.
Inkább bort kért, de sokat! Nem
magának, hanem a húsnak. Csak
az íze végett!

Kurucz Tünde
„Még iszom egy sört, aztán megyek.” – mondta
Cserna-Szabó András kortárs író a telefonba fél
órával a kezdés előtt. Igaza volt, hiszen ennyi
idő alatt bőven meg lehet inni egy korsóval a
Panamában, még akkor is, ha az „étel és irodalom” kategóriába sorolható közösségi főzés
huszonöt perc múlva a város másik felén, a Petz
Sörözőben kezdődik.

Paprikáskrumpli-katedrális
Cserna-Szabó Andrást kifejezetten érdekli a magyar gasztronómia története és az irodalommal
való kapcsolata

írtak kézzel. Ez egy nagyon gazdag
konyhát mutat be: a Zrínyiek az
ország legtehetősebb családjai közé
tartoztak, ahol olyan luxusfűszereket használtak, mint a bors, a
sáfrány vagy a gyömbér. A család
birtokai leértek egészen az Adriáig,
így a szomszédos Velencéből be

Fotók: Kiss László

A sör és a szél ellenére (vagy
segítségével) végül is négyre minden a helyére került: a hagyma, a
hús, a helyszínen megvásárolható
kötetek, és maga Cserna-Szabó (a
délután végére már csak Bandi) is,
aki viszonylag gyakran megfordul a
városban pusztán azért, mert szereti a jó asztaltársaságot és a pacalt.
Ez utóbbit annyira, hogy egyszer
majd könyvet ír belőle „Hetvenhét
magyar pacal” címmel.
„Pacalógiai szempontból ez egy
nagyon fontos helyszín, hiszen itt
készül a messze földön híres Petz-féle füles pacal. Ezt egy olyan pacalmániákusnak, mint nekem, muszáj
volt megkóstolni. Aztán ideszoktam.
Régóta volt már szó arról, hogy
egyszer majd valamit főzök. Valami
olyasmit akartam, ami szabadtéren,
bográcsban vagy üstben elkészíthető,

A ludaskása, vagyis a középkori punk pörkölt ecetes uborkával vagy almapaprikával a legfinomabb

de nem afféle úri huncutság.” –
mondta, majd nekiveselkedett a
nagy délutáni főzésnek: gyorsan
bölcsészkontyba kötötte a haját.
Felvette a kötényt, majd lelkes
kézilányokat, pontosabban kézifiúkat toborzott a kocsma alkalmi
közönségéből.

Pörkölt paprika nélkül
A tulajok, Ági és Imi hozták a késeket, a deszkákat, s máris kezdődhetett a nagyüzemi hagymapucolás.
„Olyan pörköltnagyságúra” – dirigált
az alkalmi konyhamester, és
elkezdte a szalonnát felkockázni.
Az eredeti recept megtalálható a
csáktornyai Zrínyi család szakácskönyvében, amit még a nagy paprikaforradalom előtti időkben, Zrínyi
Miklós hadvezér és költő korában
vagy legfeljebb egy kicsivel utána

tudták őket szerezni. A gyömbér
és a bors ma már olcsóbb, de az
igazi sáfrány még most is olyan
drága, mint az arany vagy a heroin
grammja.
Bandi meózta a munka közben
sörözgető bajuszos és bajusz nélküli „konyhalányokat”: „Nézzétek,
mutatok egy gyorsabb technikát. Csak
félbevágjátok a hagymát, és egyben
lejön a héja! Látjátok? Így ni! De addig
is szóljon valaki az Áginak, hogy kell
még hagyma, mert ez nagyon kevés
lesz.”
A kések úgy csattogtak a deszkán,
hogy már majdnem elnyomták az
éppen megőrülni készülő dzsesszbanda háttérben szóló lemezét. A
biztonság kedvéért az író lekapcsolta a lemezjátszót. Rendelt még egy
korsót, és kiolvasztotta az üstben a
szalonnából a zsírt. Külön is rakott
hozzá zsírt, beledobálta a bőrkét, és

megpirította rajta a piros vajlingnyi
hagymát.

Középkori punk
Azután a férfiak nekiláttak a
csirkecomb kicsontozásának, mert
a filézett húst sokkal könnyebb
kásaként enni. Legalábbis Bandi
szerint. Ő ebben szakértő, mert
már többször is főzött ilyet: „Darida
Benedek barátom szerint a középkori
ételreceptek olyanok, mint a két-három
akkordból álló Ramones-számok. Például: Végy egy libát! Belezd ki! Keverd
össze kölessel! Adj hozzá bőven zsírt,
és főzd meg az egészet! Az első olyan
magyar szakácskönyv, amelyben
anyaghányadok is szerepeltek, Móra
Ferencnéé volt, amit az ezerkilencszázhúszas években adtak ki. Addig a
tévés Laci bácsihoz hasonló metódussal dolgoztak a receptek: „Só, ami só,
cukrot, amennyit felvesz!”. Ahhoz,
hogy valaki el tudja ezeket az ódon
recepteket készíteni, szükség volt némi
előképzettségre. A régi szerzők nem
gondoltak azokra a gasztrobarbárokra,
akik sosem láttak előtte hántolt kölest
vagy kacsazúzát.”

A jó munkához kell a sör

A bográcsban rotyogott a sokféle finomság. Cserna-Szabó leült az asztalhoz. Bár nem hivatásos szakács,
nem is hobbiséf, csak egy főzni
szerető háziember, aki egyetemistaként ragadott először fakanalat:
„A barátaimmal visszavittük az üres
üvegeket az albérletből, és megnéztük,
mire elég a pénz. Rájöttünk, hogy
csak paprikát, krumplit meg hagymát
tudunk venni, így paprikás krumplit
főztem, életemben először. Ez az étel
a puliszkához hasonlóan olyan, mint
egy gótikus katedrális: a végtelenségig
építhető, csinosítgatható. Az olcsó,
három-négy összetevős alapverzió
tetszés szerint tovább bővíthető: a
paradicsomtól, a virslitől, a kolbásztól
kezdve a füstölt szalonnáig bármit bele
lehet tenni.”
Közben előkészítette a kóstolós
tányért, hiszen a zúza puhaságát
nagyjából tíz percenként ellenőrizni kell. A harmadik kóstolás
után adta ki az újabb ukázt: lehet
aprítani a fokhagymát és reszelni
a gyömbért! „Ja, és valaki hozzon
vizet, mert a két nagy zacskó köleshez
kegyetlen sok kell!”
A segédbrigád megint nekiveselkedett a pucolásnak, ami annyira
precízre sikeredett, hogy még az
író is kiemelte a magas szakmai

EHÉRV
Vár
ÁR
FFehér

Közélet
Gasztronómia

közéleti hetilap
hetilap
közéleti

színvonalat. Megérkezett a sok víz,
így a gyömbér, a fokhagyma és a
sáfrány után a köles is belekerült a
kondérba.
A finisben Bandi biztos, ami biztos
alapon még egy kis kacsamájat, egy
nyalatnyi borsot és egy leheletnyi
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sót is rakott az ételbe. Közben az
egyik olvasójának dedikálta a Sömmi című kisrománját, és bőszen
kevergette a lúd nélküli köleskását,
hogy oda ne égjen az alja. Majd a
végén így szólt: „Megdagadt a köles,
lehet jönni enni!”

Névjegy
Cserna-Szabó András kortárs magyar író, újságíró. Dolgozott a Magyar Konyha gasztronómiai folyóirat szerkesztőjeként és a Unit magazin főszerkesztőjeként. Jelenleg a Hévíz
című irodalmi lap szerkesztője. Több kötete jelent meg. Ezek közül az ismertebbek a Darida
Benedekkel közösen írt Jaj a legyőzötteknek, avagy süssünk-főzzünk másnaposan és A nagy
macskajajkönyv. A veszett paradicsom című novelláskötete 2014-ben, a Rózsa Sándor-mítoszt
feldolgozó Sömmi című kisrománja 2015-ben jelent meg.

Az író a lángot ellenőrzi

Ludaskása lúd nélkül
Hozzávalók (egy üstnyi adaghoz)
• Annyi filézett baromfihús és belsőség, amennyit találunk a hűtőben. Minden mennyiségben
jöhet a csirkecomb, a pulykaapróhús, a csirkemáj, a kacsaszív és a kacsazúza. A bevállalósok
beledobhatnak egy csomag pulykatökét is. Egy dologra azonban figyeljünk: libát semmiképpen se használjunk!
• Egy nagy darab szalonna. Ha férfiak is esznek belőle, akkor a biztonság kedvéért kétszer an�nyit rakjunk az ételbe! A bőrkét nyugodtan főzzük bele, a végén viszont szedjük ki! Ha nincs
önként jelentkező az elfogyasztására, adjuk oda a macskának vagy a kutyának!
• Egy hálónyi hagyma. Ez nincs benne az eredeti receptben, de jó kis szaftot csinál a kásának!
• Érzésnyi fokhagyma. Pontosan annyi, amennyit a hús felvesz!
• Két leheletnyi sáfrány. Lehet több is, de jó tudni, hogy aranyárban mérik! Spórolós főzés
esetén használhatunk helyette sáfrányos szeklicét, aminek amúgy a színén túl semmi köze a
sáfrányhoz.
• Három ujjnyi gyömbér. Szigorúan friss, nem az őrölt változat!
• Két nagy tál köles. Ne féljünk tőle, ennyi szalonnával nem lesz a végeredmény diétás
madárkaja!
• Rengeteg víz. Háromszor annyi, mint elsőre gondolnánk!
• Egy kancsó bor. Mivel sok hússal dolgozunk, ne a kis kancsót szedjük elő a konyhaszekrényből!
• Annyi só, amennyit a kása felvesz!
• A sütéshez használjunk bőven zsírt!
• Fejenként egy korsó sör a kézifiúknak és kettő a konyhafőnöknek, hogy gyorsabban és
precízebben menjen a munka! (opcionális, de erősen ajánlott)

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

A pörkölt mellett az irodalom is megfér

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.

FehérVár
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Kert-Expo kilencedszer

2016. április 21.

Vakler Lajos

A Kertészeti és Mezőgazdasági
kiállítás hangulata mindig egyedi,
hiszen illeszkedik a népi hagyományőrző szellemiséghez. Ezen a
találkozón kiderült, hogy hazánkban az őstermelők és a gazdák
továbbra is kiemelt szerepet játszanak. A kertészeti szakágazatot
a dísznövénytermesztők, kertépítők, kerti berendezéseket és kerti
bútorokat készítők képviselték. A
mezőgazdasági ágazatból a hazai
élelmiszereket előállító háztáji
gazdák, az őstermelők, sajtkészítők, füstölt hentesárut előállítók
hozták el termékeiket a vásárra. A
kiállításon bemutatkoztak a kerti
kisgépek forgalmazói is. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara munkatársai szaktanácsadással várták
az érdeklődőket. Az egész napos
szakmai programok mellett színes,
változatos, igazi vásári hangulattal,
sok-sok virággal, a magyar kézműves mesterek megannyi látványos
és hétköznapi tárgyával, vidámparkkal várták a látogatókat.
Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke

Fotó: Bácskai Gergely

A hétvégén rendezték meg Székesfehérváron az
országos Kert-Expót. Az idei évben is rendkívül
nagy érdeklődés kísérte a seregszemlét.

A múlt és a jövő az agrárgazdaságban

elégedetten tekint vissza a múltra,
s bizakodva várja gazdatársaival
együtt a jövőt: „Ha megvizsgáljuk
az elmúlt időszakot, azt kell látnunk,
hogy óriási fejlődésen mentünk

A holokauszt magyar áldozataiért
Molnár Diána
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
alkalmából tartottak megemlékezést április
16-án. Ebből az alkalomból koszorúzással és néma
főhajtással emlékezett a város.

megye és Székesfehérvár életében is
meghatározó egy ilyen rendezvény,
mely egyszerre szolgálja a családi
gazdálkodókat, az őstermelőket és a
fogyasztókat.”

„Egyszerre nyár, ősz és tél vagyok”

Székesfehérvári Zsidó Hitközség
elnöke. Székesfehérvár polgármestere arról beszélt, hogy ambivalens
érzéseket keltenek benne az
emléknapok, hiszen nem szolgálhatják azt a célt, hogy egyetlen
napra korlátozzuk egy sorstragédia
felidézését, és ezzel kipipáljunk
egy feladatot, amivel nem foglalkozunk többet az év többi napján.
Az emléknapok sokkal inkább azt
szolgálják, hogy 364 napon gondoljunk arra, amire egy bizonyos napon emlékezünk és emlékeztetünk.
„Ne felejtsük el, hogy felelősséggel
tartozunk azért a csaknem háromezer
fehérvári polgárért, aki nem tért haza.
Felelősek vagyunk családjaikért, barátaikért, ismerőseikért.” – fogalmazott
a polgármester.
A beszédek után koszorúzással és
néma főhajtással zárult a megemlékezés.

László-Takács Krisztina
Bella István-emlékévet ünnepel a város. A
fehérvári költő, műfordító tíz évvel ezelőtt,
április 20-án hunyt el. Lelki üdvéért tartottak
szerdán misét a Ciszterci templomban, pénteken pedig irodalmi emlékülés lesz a Városháza
Dísztermében.

A valamikori józsefes diák még
csak tizennégy éves volt, amikor
Hazafelé című verse megjelent‚ a
Fejér Megyei Napilapban. Az 56-os
forradalmi események is mélyen
megragadták: tizenhat évesen részt
vett több megmozdulásban, például
a megyeszékhelyhez közeli Csórra
élelmiszert és ruhát vitt, és gyűjtött
a Pesten küzdőknek. A tízévesen
árván maradt fiú gyerekkora óta
dolgozott az iskola mellett. Budapestre kerülve segédmunkásként
kereste kenyerét, majd Bokodon
az erőmű kultúrosaként dolgozott.

1964-ben az ELTE Bölcsészkarán
végzett magyar–könyvtár szakon,
és egyre közelebb került az irodalmi élethez. A „Hetek” néven lett
ismert az a szellemi közeg, amelyben Bella István Ágh Istvánnal,
Buda Ferenccel, Kalász Lászlóval,
Raffai Saroltával, Ratkó Józseffel
és Serfőző Simonnal alkotott. Volt
könyvtáros is a Ganz–MÁVAG-nál,
és főszerkesztő a székesfehérvári
Városi Televíziónál. Dolgozott az
Élet és Irodalom szerkesztőségében, tagja volt az Árgus című
folyóirat szerkesztőségének, a
Magyar Napló munkatársaként is
dolgozott.
A József Attila- és Kossuth-díjas
költőre emlékezik most a város:
pénteken délután irodalmi ülés
lesz a Városháza Dísztermében.
Brájer Éva alpolgármester köszöntője után előadásokkal idézik meg
a költő pályáját, életművét.

Néma főhajtás az áldozatok emlékére

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

1944-ben ezen a napon kezdődött
meg a kárpátaljai zsidók gettókba
telepítése. A második világháború
idején hatszázezer magyar, ezen belül
háromezer székesfehérvári és környékbeli zsidó halt meg a koncentrációs táborokban. A Rákóczi út–Vár
körút kereszteződésében található
emlékmű helyén állt 1864 és 1944
között a fehérvári zsinagóga. Ezért is
tartották itt a holokauszt emléknapja
alkalmából a városi megemlékezést.
A programon a Teleki Blanka Gimnázium diákjai adtak műsort.
Beszédet mondott Cser-Palkovics András és Neubart István, a

keresztül. Annak idején hiánypótló
célzattal rendeztük meg a kiállítást,
ma pedig már a magyar termékek igazi
ünnepe. Széles tömegeket mozgat meg,
látogatót és termelőt egyaránt. Fejér

Zene, vers, ima – ezúttal Bella Istvánért szólt a Ciszterci templomban
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Szakmák éjszakája Székesfehérváron is
Samu Miklós

Testközelbe került a hivatás és
a szakma: a Szakmák éjszakája
elnevezésű sorozat az ország több
mint háromszáz helyszínén kínált érdekességekben és hasznos
ismeretekben gazdag programokat minden korosztály számára.
A Székesfehérvári Szakképzési
Centrumnak köszönhetően városunk is csatlakozott az országos
rendezvényhez, melynek keretében számos érdekességgel és
színes programelemmel várták az
érdeklődőket.
Az esemény megnyitóján Mészáros Attila, Székesfehérvár
alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum csatlakozott a Szakképzés éjszakájához.
„Bízom benne, hogy az intézmények

.

Fotó: Bácskai Gergely

Országszerte több mint négyezer programon vehettek részt az érdeklődők a pénteki
Szakmák éjszakáján. Az országos programsorozathoz a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum tíz intézménye is csatlakozott. Az
ingyenes programok során az érdeklődők a
legkülönbözőbb szakmákkal ismerkedhettek
meg: számítógépeket szerelhettek össze,
programozhattak, autóállapot-felmérést
végezhettek, de volt vállalkozási tanácsadás
és motorosbemutató is.

A deákosok megmutatták, miért is telitalálat a „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” jelmondat

KÖZTISZTASÁGI MUNKATÁRS
munkakörbe munkatársat keres

Állás megnevezése
• Köztisztasági munkatárs
A leendő munkatárs fő feladatai:
• Nyilvános illemhelyek és környezetük
takarítása
• Hulladékgyűjtők ürítése a város területén
kihelyezett kézi hulladékgyűjtőkből
• Hulladékgyűjtő kisteherautó vezetése
A munkakör betöltésének feltétele:
• Több műszakos / egyenlőtlen munkarend
vállalása (hétvége, ünnepnap, délutáni-esti
munkavégzés)
• Precizitás, megbízhatóság
• Önálló munkavégzés
• Jó fizikai erőnlét
Elvárás:
• B kategóriás jogosítvány és autóvezetési
tapasztalat feltétel (a helyszínek között céges
autóval kell közlekedni)
A munkavégzés helye:
• Székesfehérvár
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Választható Cafeteria elemek
Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail címen tárgyban „köztisztasági munkatárs”
feltüntetésével, vagy személyesen a Városgondnokság
székhelyén (8000 Szfvár, Szent Vendel u. 17. A) lehet.

által kínált több mint száz program
rengeteg érdekességet tartogat a
fiataloknak! Ebből is látható, hogy
milyen széleskörű képzési lehetőség
van minden szakmacsoport tekintetében Székesfehérváron. A cégek
folyamatosan jelzik, hogy nagyon
sok szakmacsoportban komoly
munkaerőhiány tapasztalható. Ezért
is fontos, hogy minden lehetőséget
megragadjunk annak érdekében,
hogy felhívjuk ezekre a képzésekre
a figyelmet. Kívánom, hogy minél
több fiatal látogasson el ezekbe
az intézményekbe, s találja meg a
számára legkedvezőbb programot –
és szakmát!” – mondta Mészáros
Attila.
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelt jelentőségűnek
nevezte a péntek esti eseményt:

A Lindström Kft.
székesfehérvári üzeme
felvételt hirdet 2 fő
varrónői állás betöltésére.

Elvárások: varrással szerzett tapasztalat vagy mosodai munkakörben végzett munka.
Munkarend: három műszakos.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: önéletrajzát írásban
kérjük a Lindsröm Kft. címére:
8000 Székesfehérvár
Gellért újsor 12.
Simonné Szász Erika részére

„Nagy öröm számomra, hogy sok fiatal és felnőtt érdeklődött a meghirdetett programok iránt! A rendhagyó
időponttal még inkább fel tudtuk
hívni a figyelmet a szakképzés
fontosságára. Az idei tanév valóban
fordulatot hozott a szakképzésben. A
szakképzési centrumok létrehozásával átalakult a rendszer irányítása,
emellett a képzési szerkezet átalakítása is folyamatban van. A mai
estével megmutattuk a diákoknak,
hogy a szakképzés mennyi érdekességet tartogat számukra.”
Az országos rendezvénysorozatban a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tíz intézménye
vett részt. A résztvevőket az
ökológiai lábnyom kiszámításától
a csótányboncoláson keresztül
egészen a robotok programozásáig több interaktív, gyakorlatias
foglalkozás és bemutató is várta.
„Próbáld ki, csináld meg, ismerd
meg!” – szólt a Szakmák éjszakája mottója. Ennek köszönhetően a szervezők nemcsak
beszéltek a szakmákról, hanem
kalandos utazást biztosítottak az
érdeklődőknek, melynek során
többek között a programozói és
a menedzseri munkabeosztást
is kipróbálhatták a diákok. Az
élménydús eseményeken kívül a
Szakmák éjszakája székesfehérvári programjai jóval többet is
kínáltak a fiataloknak: a szervezők szándéka szerint a jövőkép,
valamint a lehetséges életút kialakításában is segíteni akarták elsősorban a pályaválasztás előtt álló,
7. és 8. osztályos diákokat. Rajtuk
kívül a rendezvény a középiskolások és a felnőttek számára is
páratlan élményt nyújtott.
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Közélet

A lakásszövetkezeti küldöttgyűlés javaslatai
Nagy Zoltán Péter

Tekintettel arra, hogy a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet több tagja nem jutott hozzá a mai, április 21-i küldöttgyűlés
előterjesztéseihez, a teljesség igénye nélkül tartalmának jelentős részét
rendelkezésre bocsájtjuk, ezzel is segítve a majd négyezres tagságot
számláló szövetkezet munkáját. Itt szerepelnek a 2014-es, bíróság előtt
megtámadott határozati javaslatok is, illetve azok módosításai.
HATÁROZATI JAVASLAT
Döntés a napirend sorrendjében történik.
3/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a 2014. évben hozott 1/2014. (IV.17.) – 20/2014.(IV.17.) számú határozatait ugyanazon
a számon ismételten elfogadja, kivéve a 15/2014. (IV.17.) számú határozatot, figyelemmel arra, hogy
a 22.G.40.193/2015/5. számú ítélet csak a küldöttgyűlés összehívásának szabálytalanságára tekintettel
helyezte a határozatokat hatályon kívül, és nem azok tartalmára tekintettel.

26/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
IV. fejezet „A lakóépület központi berendezései” címszó 3. bekezdés új szövege a következő: A szemétledobót, amelyet, tekintettel arra, hogy az épület központi berendezése és a lakások komfortfokozatához
hozzátartozik, megszüntetni csak a lépcsőházban, lakástulajdonnal rendelkezők 100% kérésére lehet. A
100% alatt lakásonként egy tag, vagy tulajdonos nyilatkozata értendő, a társasházi tulajdonosi hányad
szabálya nem alkalmazható.

8/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés jóváhagyja a 67/2013(X.29.) számú igazgatósági határozatot, a lakóépületek üzemeltetési
és felújítási hozzájárulás mértékét a 7. sz. számú mellékletben felsoroltak alapján határozza meg.
A Küldöttgyűlés a Székesfehérvár, Kígyó u. 2. számú lépcsőház lift felújítással kapcsolatosan 2011. június
hónaptól 2014. május 30-ig megállapított felújítási hozzájárulás fizetési kötelezettség fizetését 2014. január
1. napjával megszünteti (8. sz. melléklet).

27/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
IV. fejezet „A lakóépület központi berendezései” címszó 1. bekezdése az alábbival egészül ki: A felvonó
amely veszélyes üzem, ezért annak karbantartása biztonságtechnikai ellenőrzése fokozott figyelmet igényel,
az emberi élet és testi épség megóvása érdekében, ezért a szövetkezet Igazgatósága Lift Fenntartási Szabályzatot készít, melynek betartását fokozottan ellenőrzi.

9/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy részére
évi egyszeri a 2013-as évre vonatkozó összesen bruttó 3.000 e Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.
A Küldöttgyűlés a fenti keretből Dávid Lajos Igazgatósági elnök részére bruttó 890 e Ft, Liszt Ferenc
Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy részére bruttó 490 e Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.

28/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
IV. fejezet „A lakóépület központi berendezései” felsorolása 10. bekezdése a Széchenyi úti fűtési módbeli
változás következtében módosítandó, a mondat befejeződik a főelzárójáig szóval, saját előállítású meleg
víz és fűtés nincs.

10/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés titkos szavazással a III. körzet Igazgatósági tagjává Kucserák Ferencné szövetkezeti tagot
választotta.: Kucserák Ferencné (Mancz J. u. 4/b VII/22.)

29/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
IV. fejezet a „Lakás tartozékai, különösen” felsorolás 4. bekezdését jogszabályváltozás következtében
pontosítani kell. A mondat helyesen így szól: a mellékvízmérő, azt követő elzáró szelvény és vezetékek a
fogyasztási pontig, berendezések és szerelvények.

4/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

30/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
V. fejezet új szövegét teljes egészében fogadja el a Küldöttgyűlés.

5/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság határozata alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet
2015. évi zárszámadását 1.972.053 e Ft mérleg főösszeggel. 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyta.

V. Fejezet

6/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy jelentését a 2015. évben végzett
ellenőrzési tapasztalatairól, valamint a zárszámadásról előterjesztett jelentését.
7/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2016. évi költség-előirányzatát 510.000 e Ft
BEVÉTELI és 510.000 e Ft KIADÁSI főösszegben határozza meg.
8/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy részére
évi egyszeri, a 2015-es évre vonatkozó összesen bruttó 3.090 e Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja. A Küldöttgyűlés a fenti keretből Dávid Lajos Igazgatósági elnök részére bruttó 920 e Ft, Liszt Ferenc Felügyelő
Bizottság Feladatát Ellátó Személy részére bruttó 504 e Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.
9/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés, tekintettel arra, hogy a megválasztott Jelölő Bizottság elnöke korára való tekintettel
felmentését kérte, lemondását tudomásul veszi és a Jelölő Bizottság elnöki tisztségéről felmenti 2016. április
21-i hatállyal. A Jelölő Bizottság elnökének a küldöttgyűlés 2016. április 21-i hatállyal …………………….
szám alatti lakost választja.
10/2016.(IV.21.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés jóváhagyja a Palotai u. 53. sz. lépcsőház felújítási hozzájárulás mértékének megemelését
2016. június 01. hatálynaptól 35,-Ft/m²-ről 50,-Ft/m²-re.
11/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés jóváhagyja a Sziget u. 51. sz. lépcsőház felújítási hozzájárulás mértékének megemelését
2016. június 01. hatálynaptól 36,-Ft/m²-ről 55,-Ft/m²-re.
12/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
II. fejezet 2. pont „Szövetkezetünk tevékenységéhez tartoznak különösen az alábbi feladatok:” felsorolásból
az e.) pont pontosítása az alábbiak szerint:
e.) a lakóházak, a szövetkezet tulajdonában álló garázsok, műhelyek, üzlethelyiségek és egyéb más létesítmények állapotának rendszeres figyelése, a hibák időbeni elhárítása, továbbá folyamatos karbantartása,
felújítása, kezelése,
13/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
Ugyanezen felsorolás i.) pontját törli a Küldöttgyűlés.
14/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 1. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés hirdetmény útján történő
összehívása esetén a hirdetményt a szövetkezet honlapján kell közzétenni a közgyűlés időpontját legalább 15
nappal megelőzően. A hirdetményt a lépcsőházakban is ki kell függeszteni.
15/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 2. pontjának 4. mondata az alábbira módosul: A közgyűlési, küldöttgyűlési határozatokat
szövetkezetünk a honlapján közzéteszi.
16/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 2. pont a küldöttgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezés a következőkkel egészül ki: A
küldöttgyűlés helyéről és időpontjáról szövetkezetünk a tagokat és nem tag tulajdonosokat honlapján
tájékoztatja, valamint a tájékoztatást kifüggeszti a lépcsőházakban.
17/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 2. pont utolsó előtti és utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Küldöttgyűlésen szavazati
joggal a küldöttek rendelkeznek. Az „Egyebekben a küldöttgyűlésre ….” kezdetű mondat helyett a következő szöveget állapítja meg: A küldöttgyűlés összehívására, levezetésére és közzétételére az Alapszabályban meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy különös rendelkezés hiányában a közgyűlésre vonatkozó szabályok
alkalmazandók. A bekezdés utolsó mondata kiegészül a következővel: … továbbá a tagságnak szóló értesítéseket.
18/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 3. pont utolsó előtti mondta ellentétben áll az Alapszabály más rendelkezésével, ezért kimarad
belőle a szóban történő szavazás meghatározása. A mondat ezután így szól: A szavazás írásban történhet.
19/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 4. pont d.) pontjából jogszabályi változás miatt az első mondatot követő rész kimarad.
20/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 4. pont k.) pontja az alábbira módosul: dönt a felújítási és üzemeltetési alapok év végi egyenlegének biztosításáról a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között.
21/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 4. pont o.) ponttal egészül ki: Az Igazgatóság megállapítja a vízdíj felosztásról szóló szabályzatot,
és átruházott hatáskörben megállapítja a vízközmű szolgáltató által visszautasított lakások tulajdonosainak
többletüzemeltetési díját.
22/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 4. pont p.) ponttal egészül ki : A jogszabály alapján kötelező tűzvédelmi szabályzat, ott meghatározott módon történő elkészíttetéséről gondoskodik. A kész szabályzatot köteles igazolhatóan kézbesíteni
postai úton, vagy személyes kézbesítéssel, aláírás ellenében minden szövetkezeti tagnak és nem szövetkezeti
tag tulajdonosnak.
23/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
III. fejezet 4. pont utolsó mondata az alábbira módosul: Az Igazgatóság azon határozatait, amelyek a tagokra
vagy nem tag tulajdonosokra általánosan kötelezettséget írnak elő, a szövetkezet honlapján kell közzétenni.
A nem általános kötelezettségekről az érintett tagokat kell tájékoztatni, amely történhet honlapon, vagy a
kézbesítés egyéb elfogadott útján.
24/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
IV. fejezet 2. pont d.)e.) pontját az Alapszabályból törli a Küldöttgyűlés. Az eddigi Házbizottsági elnöki
megnevezést a jövőben felváltja a Közösségi Megbízott megnevezés. Erre tekintettel a küldöttgyűlés elrendeli, hogy minden szabályzatban ez a módosítás átnevezése kerüljön, beleértve az Alapszabályt is.
25/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
IV. fejezet a szövetkezeti tulajdonú ingatlanokat tartalmazó részen legutolsó bekezdése kiegészül 4. szövetkezeti tulajdonú lakás helyrajzi számával, területével, címével:
8533/7/A/1
hrsz. lakás 54 m2 Budai u. 92. fszt. 1.
8697/8/A/1
hrsz. lakás 53 m2 Radnóti tér 1. fszt. 1.
6132/3/A/3
hrsz. lakás 55 m2 Széchenyi u. 33. fszt. 3.
5862/15/A/61
hrsz. lakás 53 m2 Tolnai u. 44. 1/3.

1.) A lakásszövetkezet gazdálkodása
A szövetkezetnél a gazdasági év január 1-től december 31-ig tart.
A szövetkezes éves költség előirányzat alapján gazdálkodik, amelyet a küldöttgyűlés állapít meg.
A szövetkezet tevékenységének gazdasági alapja a tagok és nem tag tulajdonosok fenntartással és
felújítással kapcsolatos hozzájárulásai és más befizetései, a szövetkezet által létrehozott pénzeszközök, a felújítási kölcsönök, továbbá a működésével kapcsolatosan a szövetkezetet megillető egyéb
bevételek.
Az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet alaptevékenysége mellett hatékonyságának és eredményességének
növelése céljából-jelen alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével- vállalkozási tevékenységet is
folytat. Az ebből származó bevételeit a szövetkezet vagyonának fenntartására, üzemeltetésére, és felújítására
fordítja.
A Lakásszövetkezet alaptevékenysége az a tevékenysége, melyet a fenntartás, üzemeltetés és felújítás
körében ténylegesen felmerült költségeinek figyelembe vételével, nem nyereségszerzés céljából végez saját
tulajdona tekintetében.
2.) A szövetkezet pénzügyi forrásai:
a.)Fenntartási, üzemeltetési hozzájárulás
A szövetkezeti tag és nem szövetkezeti tulajdonosok által fizetendő fenntartási hozzájárulás összegét
lépcsőházanként külön-külön kell megállapítani és nyilvántartani. A fenntartási, üzemeltetési hozzájárulást
növeli a tagok és egyéb bérlők által a szövetkezet tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
után fizetett bérleti díj bevétel.
b.)Felújítási hozzájárulás
A szövetkezeti tag és nem szövetkezeti tulajdonosok által fizetendő véglegesen átadott pénzeszköz összegét
lépcsőházanként külön-külön kell megállapítani és nyilvántartani.
A lakóépületek felújítási alapjába kell helyezni:
-a tagoknak, a nem tag lakástulajdonosoknak e célra előirányzott hozzájárulásait,
- az egyéb, a szövetkezet küldöttgyűlése által az alap javára rendelt bevételeket.
A küldöttgyűlés meghatározott célra (pl. fejlesztés, vállalkozási befektetés, stb.) a felújítási alapot is igénybe
veheti – az elmaradott kamatot is magába foglaló visszapótlási kötelezettség mellett – ha ezzel a szükségessé
váló felújítási munkák fedezetét nem veszélyezteti.
A visszapótlás időtartamáról vagy időpontjától a küldöttgyűlés határozata rendelkezik.
A lakásszövetkezet gazdálkodását a mindenkori hatályos lakásszövetkezetekre vonatkozó szakmai
jogszabályok szerint végzi.
31/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
VII. fejezet 2. bekezdése 2. mondata az alábbira módosul: Az elutasításról a belépni kívánó személyt
értesíteni, a küldöttgyűlést pedig tájékoztatni kell.
32/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
VII. fejezet 3. pont h.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki: A szövetkezet által, mint költségviselő és szerződő fél által, a lakásokra kötött biztosításra biztosítási eseményt követően fizetendő kártalanítási összeget
a biztosítónak csak akkor engedi kifizetni a költségviselő, ha a tag közös költség és minden más fizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, tartozása nincs.
33/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
VII, fejezet 3. pontja új 1.) ponttal egészül ki. Minden tag és nem tag tulajdonos kötelezettsége maradéktalanul betartani az épületre vonatkozó Tűzvédelmi Használati Szabályzatát.
34/2016.(IV.21) számú küldöttgyűlési határozat
VII. fejezet 3. pont m.) ponttal egészül ki. A tagok és nem tag lakástulajdonosok jogszabály alapján
kötelesek a mellékvízmérőiket hitelesített állapotban tartani, amennyiben ezen kötelezettségüknek nem
tesznek eleget és a vízszolgáltató velük szerződést bont, úgy a Vízdíjkezelési Szabályzat alapján kell velük
szemben eljárni.
Székesfehérvár, 2016. április 21.
HATÁROZATI KIVONAT
a 2014.április 17-én megtartott küldöttgyűlés jegyzőkönyvéből
1/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság felkérése alapján az alábbi Mandátumvizsgáló
Bizottság működött a Küldöttgyűlés megnyitása előtt:
A Mandátumvizsgáló Bizottság:
-elnöke: Farkas Józsefné (Királysor 59. 1/5.) szövetkezeti tag,
-tagjai: Gányási László (Salétrom út 17. fszt. 47.) szövetkezeti tag
Kertész András (Radnóti tér 5. fszt.2.) szövetkezeti tag.
2/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőinek:
Wimmer László (Tolnai u. 46. 2/4.) és
Páli Csaba (Sziget u. 49. 7/19.) szövetkezeti tagokat választotta
3/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a Szavazatszedő Bizottság
elnökévé: Für Györgynét (Pilinszky tér 6. 3/12.)
tagjává: Tombor Istvánnét (Tolnai u. 44. 6/16.)
Kiss Tibort (Széchenyi u. 47. 3/15.)
szövetkezeti tagokat választotta.
4/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
5/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2013. évi
zárszámadását 1.745.233 e Ft mérleg főösszeggel, 0 Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.
6/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy jelentését a 2013. évben végzett
ellenőrzési tapasztalatairól, valamint zárszámadásáról előterjesztett jelentését.
7/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2014. évi költségelőirányzatát 548.332 e Ft
BEVÉTELI és 548.332 e Ft KIADÁSI főösszegben határozza meg.

11/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
Nem kell szavazásra bocsátani, mivel a Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy nem kívánja Felügyelő Bizottság
Intézményét bevezetni.
12/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Alapszabály III. Fejezet 1.) pontjának c.) pontja utáni bekezdését úgy pontosítja, hogy a
második mondat az alábbiak szerint egészül ki:
A Szövetkezet rendes vagy rendkívüli közgyűlésének határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés
nem tartható, tekintettel arra, hogy a Szövetkezetnél Küldöttgyűlés működik, amely a tagok által választott
küldötteivel magasabb szinten valósítja meg a Szövetkezet demokratikus működését, mint a megismételt
közgyűlésen a kisszámú tag egyéni szavazatával.
A következő mondat a következők szerint egészül ki:
Szövetkezetünknél a közgyűlést részközgyűlési formában kell megtartani.
A szöveg többi része változatlan.
13/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Alapszabály III. Fejezete 1.)-es pontját egy utolsó bekezdéssel egészíti ki:
A meghatalmazás intézménye arra szolgál , hogy a tagi jogainak gyakorlásában akadályozott tag meghatalmazottja útján tagsági jogait gyakorolhassa, és nem arra, hogy a meghatalmazott saját részére szavazatokat
gyűjtsön. Ezért az Alapszabályban vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt bármely szavazás
esetén egy szövetkezeti tag csak két meghatalmazót képviselhet, valamint csak azonos részközgyűlési
körzeten belül adható érvényes meghatalmazás másik tag részére. Az Alapszabály ki akarja zárni, hogy valós
vagy valótlan indokok alapján tagok nagyszámú szavazatot halmozzanak fel, vélt vagy valós érdekeinek
érvényesítésére.
14/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Alapszabály III. Fejezet közgyűlés összehívására vonatkozó bekezdésének azon mondatát, hogy : „A tagok közgyűlés (részközgyűlés) összehívása nélkül írásban is szavazhatnak, ha a döntés ily
módon is megbízható.” Helyett a következő mondatot fogadja el:
A tagok közgyűlés ( melynek formája részközgyűlés) összehívása nélkül írásban is szavazhatnak, amennyiben a cégbírósági határozat végrehajtásáról kell dönteni.
15/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a III. Fejezet „ A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha „ bekezdésének a.) pontját az
alábbi mondattal egészíti ki:
A rendkívüli közgyűlés költségeit a megtartását aláírásukkal kezdeményező tagok és nem tag tulajdonosok
kötelesek egyetemlegesen viselni.
16/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés az Alapszabály IV. Fejezet 3.) pont c.) pontját az alábbi mondatrésszel egészíti ki: „akit a
Szövetkezetekkel szemben elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek vagy próbára bocsátottak, az
ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követő 5 évig,”
17/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a IV. Fejezet 2.) pont e.) pontja utáni bekezdést úgy módosítja, hogy:
A választott testületek tagjait a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell megválasztani, szintén
titkos szavazással. Jelen határozatot azért hozza a küldöttgyűlés, hogy a szavazati jogukat gyakorló tagokat
szavazatuk miatt más elégedetlen tagok ne zaklathassák, háborgathassák.
18/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat V. Fejezet 2.)-es pontját a következő f.) ponttal egészíti ki: a 2004. évi
CXV. Törvény 22-es § 1. bekezdés c.) pontja és 24/B § alapján gondoskodik arról, hogy a munkaszervezet
megfelelő módon eleget tegyen a Szövetkezetet terhelő rezsicsökkentéshez kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettségének a Szövetkezet tagjai és nem tag lakástulajdonosai felé.
A Szervezeti és Működési Szabályzat VI. Fejezet „az Intézőbizottság fő feladatai” alcíme a következő h.)
ponttal egészül ki: a Szövetkezet ügyintéző szervezete által kifüggesztett, a tagságot és nem tag lakástulajdonosokat a rezsicsökkentésről tájékoztató értesítések meglétének ellenőrzése, a tagság felvilágosítása, hogy
azok jogosulatlan eltávolítása a pótlási költségekkel növeli a közös költséget.
A Szervezeti és Működési Szabályzat IV. Fejezete a 70-es pont fölött a fellépés intézkedik bekezdés alatt egy
következő bekezdéssel egészül ki:
A házbizottsági elnökök oktatása és továbbképzése.
Annak érdekében, hogy a házbizottsági elnökök, a tagság és a Szövetkezet vezetése közötti információcserét, a tagok felé a tájékoztatást szakszerűen teljesíteni tudják, évente …..-szor oktatáson, továbbképzésen
kötelesek részt venni, melyet a Szövetkezet igazgatósága szervez. A továbbképzésnek a szövetkezeti
működés és feladatellátás minden területét át kell ölelnie. Az adott továbbképzések témáját minden esetben
az igazgatóság állapítja meg, és gondoskodik az előadó személyéről. A továbbképzésen kötelező részt venni,
az a házbizottsági elnök, aki a megadott időpontban saját körzetében a továbbképzésen nem tudott részt
venni, köteles másik körzet továbbképzésén azt pótolni.
Az a házbizottsági elnök, aki elmulasztja a továbbképzésen a részvételt, nem jogosult az egyébként Alapszabályban megállapított tiszteletdíj felvételére.
Ugyancsak nem vehet fel tiszteletdíjat az a házbizottsági elnök, aki közös költséggel tartozik a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezetnek, mindaddig, amíg a tartozása fennáll. A választott
tisztségviselőknek olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amely példát mutat a többi tagnak, ezért a tiszteletdíj
visszatartásával kívánja a Küldöttgyűlés ezt elősegíteni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat VII. Fejezet „A műszaki szervezet tevékenységi köre „ a következő
alponttal egészül ki: a 2004. évi CXV. törvény 24/B §-a alapján kifüggesztendő értesítésekhez szükséges
irattartó szekrényekről gondoskodik, azok állagát rendszeresen ellenőrzi, sérülésük, eltulajdonításuk esetén
azokat javíttatja, pótolja. A pénzügyi részlegtől átvett tájékoztató lapokat a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig az értesítőtáblákban elhelyezi, azok meglétét folyamatosan ellenőrzi a házkezelés és a jogszabályban
meghatározott 45 napon belül a kifüggesztett tájékoztatásokat pótolja, amennyiben azt illetéktelen
személyek eltávolítják.
A kifüggesztésről és az esetleges pótlásról nyilvántartást vezet, szükség szerint a bejelentők és tanúk nevének és lakcímének feltüntetésével. Az ellenőrzésbe szükség szerint bevonja a megválasztott házbizottsági
elnököket.
A Szervezeti és Működési Szabályzat VII. Fejezet 50.)-es pont „Vezetője a gazdasági vezető” alcím utolsó
sorát követően az alábbi rendelkezéssel egészül ki: a pénzügyi vezető mindenkori feladata a 2004. évi
CXV. Törvény 22. § 1.) bekezdés c.) pontjában, valamint a 24/B §-ban meghatározott pénzügyi feladatok
végrehajtása, és kimutatások elkészítése úgy, hogy legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napján a
műszaki részlegnek kifüggesztésre átadja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat III. Fejezet 3.) pontja Küldött választás alcíme, második mondata
módosul a következők szerint: a szavazólapok tagokhoz történő eljuttatásáról az ügyvezető köteles
gondoskodni, a Szövetkezet alkalmazottainak igénybevételével. A szavazólapokat személyesen viszik el a
tagokhoz, a szavazást megvárják, és a kitöltött szavazólapot visszaviszik a Szövetkezet jogi irodájába.
19/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
A Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Lakásfenntartó Szövetkezet a lakásterület nyilvántartását igazítsa a
Földhivatal által jelenleg nyilvántartott lakásterületekhez 2015. január 01-től.
20/2014.(IV.17.) számú küldöttgyűlési határozat
Nem kell szavazásra bocsátani, mivel a Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy e tárgyban nem kíván határozatot
hozni.
Székesfehérvár, 2014. április 28.
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Elkészült a székesfehérvári Linardics Kft. új üzemcsarnoka
280 millió forintos beruházást adtak át a Sóstó Ipari Parkban

Elkészült a székesfehérvári Linardics Kft.
új, mintegy 500 m2-es üzemcsarnoka. A 102
millió Ft-os, önerős beruházással megépült
létesítményben, egy XXI. századi technológiával bíró festőüzem működik ezentúl. Az acél
és alumínium munkadarabok porszórására
alkalmas automata berendezés megvásárlásához pályázaton nyert 50%-os támogatást
a székesfehérvári családi vállalkozás. Így a
teljes, 280 millió Ft-os bekerülési költségből
191 millió Ft-ot saját erőből finanszírozott
a vállalat.

Az új üzemcsarnok Sóstó Ipari
Parkban, 2016. április 16-án
zajlott ünnepélyes átadásán megjelent Marczinkó Zoltán István
kiemelt vállalati kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár is.
Székesfehérvár városa képviseletében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, valamint az eseményen
részt vett Radetzky Jenő, a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az ünnepségen az
alapító-tulajdonos Linardics Iván
mellett tulajdonostársai és gyermekei - Linardics Dóra és Milán
-, Szkubenics Attila műszaki
igazgató és a 49 fős munkatársi
közösség is jelen volt.

Marczinkó Zoltán István kiemelt
vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár beszédében
kiemelte: „A kormány célja, hogy
kiegyensúlyozott, egységesen erős,
dinamikus fejlődést biztosító ipari

struktúra alakuljon ki hazánkban. Ezt
támogatja a kormány iparfejlesztési
koncepciója, az Irinyi terv is. Ezt segítik a következő években erre a célra
fordítandó hazai és európai források.
De a kormány szándékát erősítik az
olyan fejlődni képes sikeres hazai vállalkozások is, mint a Linardics Kft.”

tulajdonú területtel rendelkezik,
amelyből ezentúl már 3500 m2-en
folynak gyártási munkálatok. Az
elkészült, új beruházás lehetőséget ad arra, hogy a Linardics Kft.
nyisson olyan megrendelők felé,
akiknek a magas minőség és a
hosszú élettartam mellett fontos a

Az üzemcsarnok építése önerős beruházás fő adatai:
Az üzemcsarnok alapterülete: 500 m2
A beruházás költsége: 102 millió Ft
A beruházás időtartama: 2015. szeptember - 2016. április
A beruházás által létesülő új munkahelyek száma: 6
Kivitelező: Vass-Nyakas Kft. (épület) S-Electroszinter Kft. (gépészet)

„A Linardics Kft-t mindig is az
innováció, a kreativitás, a szakmai
alázat és a külső gazdasági környezet
folyamatos szondázása jellemezte.” hangsúlyozta ünnepi beszédében
a cégalapító. A vállalatot Linardics
Iván 22 éve hozta létre, amely
eredetileg csőbútorok gyártásával
‚
foglalkozott. A 90-es évek közepén tapasztalt lakossági kereslet- visszaesés miatt az eredetileg
csak kiegészítő tevékenységként
szerepelt porfestés vette át a
főszerepet a Kft. életében. Mára
a Linardics Kft. fő tevékenységi
területei a CNC lemezmegmunkálás, valamint a porfestés. A
társaság két székesfehérvári telephelyen összesen 8500 m2 saját

A szakipari berendezés beszerzése pályázati projekt fő adatai
Pályázati felhívás kódja és címe: GINOP-1.2.1-14 - Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
Támogatási kérelem kódja: GINOP-1.2.1-14-2014-00256
Támogatási kérelem címe: Porfestő rendszer beszerzése a LINARDICS Kft.-nél
Támogatás intenzitás: 50 %
Támogatás összege: 89 millió Ft
Önerő: 89 millió Ft

termékek rövid határidővel történő
festése is.
„Székesfehérvár, mint az ország egyik
legnagyobb gazdasági erőcentruma
számára minden olyan fejlesztés öröm
és komoly eredmény, amely növeli a
gazdaság növekedési ütemét, munkahelyet teremt, legyen az multinacionális vállalat, vagy magyar tulajdonú
kkv.” - hangsúlyozta a város alpolgármestere. Mészáros Attila hozzátette: „Fontos, hogy támogassuk,
és közösen segítsük a helyi szakképzés
erősödését, valamint a felsőoktatás

bővülését. Az önkormányzat ezért
szeptembertől ösztöndíjprogramot
hirdet a szakképzésben és a helyi felsőoktatásban tanulók számára, segítve
őket ezzel tanulmányaik befejezésében
és a munka világában történő elhelyezkedésükben.”
Radetzky Jenő, a Fejér Megyei
Iparkamara elnöke ismertette a
Kamara és a Kft. a duális képzéssel kapcsolatos közös terveit a
jelenleg hiányzó CNC lemezmegmunkáló és porfestő szakmai
képzéssel kapcsolatban.
A Linardics Kft. Osztrák utcai
telephelyén egy XXI. századi
technológiával bíró, korszerű, nagy kapacitású automata
festőüzem épült fel. A használt
technológia minimális emberi
beavatkozást igényel, kiküszöböli az emberi hibákat és teljes
automata ellenőrző rendszerrel
rendelkezik. Ugyanakkor a nagyobb kapacitás nagyobb munkaerőigényt hoz magával, így a cég
újabb 6 munkahelyet tud kínálni
a székesfehérvári és környékbeli
szakembereknek.
„A most átadott új beruházással nem
lezárult, sokkal inkább elkezdődött
valami.”- hangsúlyozta az ünnepségen Linardics Iván ügyvezető.

Elkészültek ugyanis a következő
fejlesztés látványtervei, melyeket
be is mutatott a jelenlévőknek.
A cég másik, Osztrák úti telephelyén 1300 m2 alapterületen, 3
szintes, összesen 600 m2 irodaépület létesülhet a duális képzés
számára megfelelő oktatóbázissal,
szociális blokkal, továbbá 1100
m2 új CNC lemezmegmunkáló
gyártóterülettel. A fejlesztések II.
ütemének megvalósításához pályázati forrást is szeretne igénybe
venni a vállalat.
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Egészség

2016. április 21.

Lendüljünk formába, itt a tavasz!
szerepe van az ideális testsúly
elérésében és megtartásában.
„Sokakat talán eltántoríthatnak a kezdeti nehézségek, azonban ha kitartunk,
szervezetünk fokozatosan hozzászokik a terheléshez, erősebbé válik, s
közben életfunkcióink is javulnak. A
sport minden életkorban az egészséges
életmód fontos része.” – összegezte
Altorjay András kardiológus. Nem
szabad elmennünk a napsütés jótékony hatása – valamint a veszélyei

Látrányi Viktória

A tavasz beköszöntével elérkezett
az ideje, hogy feltöltsük azokat a
„készleteket”, amiket télen feléltünk. A téli táplálkozást a kalóriadús, zsírban gazdag étkezések
jellemzik, melyek legtöbbször
nélkülözik a friss gyümölcsök és
zöldségek által biztosított vitaminés ásványianyag-ellátást. A nem
megfelelő táplálkozás következtében kiürülnek a vitaminraktárak,
ami csökkenti az immunrendszer
hatékony működését, a sejtek
regenerálódását, a csontok és a
fogak épségét, a szem egészségét.
A leggyakoribb hiány általában a
C- és D-vitaminban jelentkezik.
Ezeket pótolni kell, de a rendszeresen végzett mozgás is jót tesz a
testi-lelki egészségünknek: javítja
az állóképességünket, a teljesítőképességünket, általa kitartóbbá

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

Fotó: Simon Erika archív

Az egészséges életmód kialakítása nem egyik
napról a másikra megy, hanem egy folyamat
eredményeként jön létre. E folyamatban több
tényező is fontos szerepet játszik. A tavasz
beköszöntével a jó idő egyre több embert csalogat ki a szabadba. Az egészség megőrzéséhez
és persze a szervezet megfelelő működéséhez
is elengedhetetlen a mozgás. Ez formába hoz
minket, s nem csoda, ha úgy érezzük, mintha
több energiánk lenne!

Tudjon meg még többet a témáról! Április 28án, csütörtökön az Együtt magazin vendége
lesz Altorjay András. Nézze meg a teljes beszélgetést 19.45-től a Fehérvár Televízióban!

válunk. Létfontosságú az egészség
megőrzése szempontjából, és döntő

mellett sem. Az is előfordul, hogy
már az első sugarak kiválthatják
a meglévő napallergiát. Ebben az
esetben a bőr kipirosodik, viszket,
megduzzad és csalánkiütéshez
hasonló tünetek mutatkoznak
rajta. Ez ellen időben, fényvédő
krémekkel lehet védekezni. „A napsugárzás pigmentációs elváltozásokat
is okozhat. A fényvédők használata
ezért rendkívül fontos!” – tette hozzá
Altorjay András.

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

Az otthonosabb körülményekért
Újabb örömteli eseményre került sor a Szent
György Kórházban: televíziókészülékeket
adott át a DENSO Gyártó Magyarország Kft. a
Gyermeksebészeti Osztály számára.

Újabb vállalat érezte úgy a társadalmi felelősségvállalás jegyében, hogy adománnyal segíti az
egészségügyi intézmény működé-

sét. A Denso képviselői a kórház
Gyermeksebészeti Osztályát
szemelték ki, és hat tévékészüléket hoztak az osztályra.
„Vállalatunk mindig is igyekezett támogatni a helyi intézményeket, főleg
azokat, amelyek gyerekekről gondoskodnak. Bízunk benne, hogy a kis
betegek örülnek majd, meséket nézhetnek, amíg kénytelenek a kórházban lenni. Cégünk egy országosan

egyedülálló fehérvári kezdeményezés
oszlopos tagja is: A KÉPES programban már huszonheten vagyunk, és
összefogásunknak köszönhetően több
városi óvoda vizesblokkja újulhatott
meg.” – mondja Szincsák Attila.
A DENSO kereskedelmi igazgatója úgy véli, a befizetett adón
kívül a lehetőségekhez mérten
máshogy is támogatnia kell egy
cégnek annak a városnak az
intézményeit, ahol működik.
A kórházat több helyi vállalat is
igyekszik támogatni lehetőségeikhez mérten, ami nagy segítséget
jelent: „Mindig örülünk, ha kapunk

valamit!” – mondja Kerkuska
László osztályvezető főorvos. –
„Az adomány nagyon jókor érkezett,
ugyanis a kórtermekben lévő tévék
már húszévesek, nem működnek
megfelelően. Nagy öröm, hogy a
vállalat ránk gondolt, és elsősorban
a gyerekekre. Hetente tizenöt-húsz
műtétet végzünk, az ambuláns
forgalmunk is nagyon magas, nem
mindegy, milyen körülmények között
töltik el a kicsik a kórházi napokat. A
szülők távollétében így talán kikapcsolódhatnak, és el tudnak vonatkoztatni attól, hol is vannak betegségük
miatt.”

Fő az egészség!

Kép: Zsiday Ádám

Gerinckímélő matracok,
több egészségpénztári
számlára is!

A gyermeksebészeti osztály betegei számára hamarosan kicsit könnyebb lehet a gyógyulás. A
DENSO a tévékészülékek felszerelésében is segít majd.

•
•
•
•

Egyedi méretre készítés
Bankkártya elfogadás
Azonnal elvihető standard méretek
Egyedi kedvezmények

Az akció 2016. április 7-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Leffelholcz Marietta

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Stresszoldás alternatív módon

Kurucz Tünde
Álmatlanság, fájdalom és fáradékonyság – a
stressz korunk népbetegsége, ami már nemcsak az aktív dolgozókat, de a nagyszülőket
és az iskolásokat is sújtja.

Bertalan Mária alternatív terapeuta kiemelte, hogy a stressz
hátterében sokszor a túlvállalás
áll. Elsőre ugyanis egyszerűbbnek

tűnik mindenre igent mondani,
mint a feladatokat szelektálni,
rangsorolni: „A családoknál sokszor
előfordul, hogy ha egy valaki –
legyen az szülő, nagyszülő vagy
gyerek – túlterheli magát, akkor a
másik akár erején felül is próbál neki
segíteni. Ebből fakadóan hosszabb távon rajta is megjelenhetnek a stressz
tipikus tünetei, mint a fáradékonyság, álmatlanság, ingerlékenység,

szédülés. Súlyosabb esetekben a
gyakori fej- és hátfájás, szélsőséges
hangulatingadozás, dühkitörés is
jelentkezhet.”
A stresszt többféle alternatív
módszerrel lehet kezelni: a rendszeres testmozgás, a különféle relaxálási technikák és a masszázs
is segít úrrá lenni a feszültségen.
Bertalan Mária hozzátette: ebben
az esetben is hatékonyan alkalmazható a Bach-féle virágterápia,
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melynek keretében a kiválasztott
virágkártyák alapján kerül összecseppentésre az egyénre szabott
esszencia, ami segít úrrá lenni az
éppen aktuális negatív lelkiállapoton.
Szükség esetén a virágterápia
mellett vagy helyett hatásos módszer lehet még az EFT (érzelmi
felszabadító technika), mely zseniálisan ötvözi a pszichológiát, az
akupresszúrát és a kineziológiát.

Székesfehérvár, Szömörce u. 10.
EGÉSZSÉG STÚDIÓ

(Alba Ház mögött)

www.egeszsegstudio.co.hu

Fotó: Kiss László

Lelki problémák és testi fájdalmak kezelése
alternatív gyógymódokkal:

A virágok elárulják, hogy a páciens éppen milyen lelkiállapotban van

• kvantumrezonanciás egészségfelmérés (tűszúrás nélkül)
• stresszkezelés gyógyszerek nélkül
(stresszoldó technikákkal)
• lelki problémák, traumák feldolgozása
(Bach virágterápiával)
• fájdalmak megszüntetése masszázzsal

Bejelentkezés: 06 (70) 774-3089 • Bertalan MáRia alternatív terapeuta

Az egyik leggyakoribb halálok:

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

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.
Jelentkezzen be vizsgálatunkra április 29-ig,
melynek díja 8.000 Ft helyett 6.000 Ft.
ESG 3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően.
70 klinikai paraméter elemzésével
A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a
kimutatható betegség határát.

A vizsgálat díja 14.000 Ft
Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1.
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig

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

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL
Új szakrendeléseink:

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

Civil összefogás a kvóta ellen
Heiter Dávid Tamás
A Civil Összefogás Fórum országjáró körútra
indult, hogy felhívja az emberek figyelmét a
menekültügyi kvóta elleni népszavazás fontosságára. Szerdán székesfehérvári állomására
érkezett a programsorozat, ahol Csókay András
idegsebész tartott előadást.

A tavalyi katonai toborzónap
kedvező tapasztalatai alapján
másodszor rendezi meg jövő
héten szerdán a programot a
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága.
Rátkai István őrnagy szerint érdemes kimozdulni a
toborzóirodából és testközelbe hozni a honvédséget
az érdeklődőkhöz. Fő célkitűzésük, hogy hiteles képet
kaphassanak a polgárok a
honvédségről. Szavai szerint
célközönségük elsősorban a
közép- és felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákokból
áll.
A Rózsa ligetbe és a Szabadságharcos útra kilátogatók
mobil toborzóponttal is
találkozhatnak, ahol azonnal
információt kaphatnak a
bekerülés feltételeiről. Látványos haditechnikai bemutató,
repülőgép-szimulátor és lézerpuska-lövészet is színesíti
a programot.

Telt ház előtt zajlott a CÖF székesfehérvári programja a megyeháza
Réz termében. Csókay András
többek között arról beszélt, hogy
muszáj eloszlatni azt a tévhitet,
hogy Magyarország vagy a visegrádi négyek ki akarnak bújni az
irgalmasság alól. Mint mondja,
keresztény országokról van szó,

Katonák testközelből: a Rózsa ligetben és a
Szabadságharcos úton újra találkozhatunk velük

Fotó: Simon Erika

Fotó: nzp archív

Látványos haditechnikai bemutatóval,
repülőgép-szimulátorral és lézerpuska-lövészettel is várják jövő héten
szerdán az érdeklődőket a második katonai toborzónapra. A látogatók képet
kaphatnak katonai alkalmasságukról is.

és sok emberben ellentmondásos
érzéseket vált ki az, hogy nem
akarunk segíteni. Szerinte szó
sincs erről, ezért minden jóakaratú
ember nyugodtan elmehet a kvóta
ellen szavazni. Kiemelte, észre kell
azt venni, hogy Európa elveszíti a
józan eszét. Példaként említette
Krisztust, aki kiverte a kufárokat
a templomból. Ezért nekünk is ki
kell tessékelnünk az Európába, az
országunkba vagy az otthonunkba nem illőket. Utalt Böjte Csaba
ferences szerzetes szavaira, aki arra
hívta fel a figyelmünket, hogy azt,
aki a tengerben fuldoklik, kihúzhatjuk a partra, de a hálószobánkba már nem vihetjük be.

Telt ház előtt tartotta meg a CÖF székesfehérvári rendezvényét

Felrobbant egy gázpalack
Szinte teljesen kiégett egy családi ház és annak
melléképületei szombaton a maroshegyi Lugosi
utcában.

Kép: Németh-Nagy Róbert

A tűzoltók a kiérkezéskor több
száz négyzetméteren tomboló
lángokkal találták szembe magukat. A melléképületek, a családi
ház tetőszerkezete és beépített
tetőtere teljes terjedelmében, a
földszinti lakótérnek pedig több
helyisége is égett, amikor az első
tűzoltók a helyszínre értek. A
katasztrófavédelem öt tűzoltóau-

tót riasztott, a legénység összesen
hét vízsugárral fékezte meg a
lángokat. A tűzoltás idején három
robbanás történt, valószínűleg egy
propán-bután palack robbant fel.
Az épületekben összesen tizenegy
gázpalack volt, a főkapitányság
mesterlövészeinek hatot kellett
hatástalanítaniuk. A tűzeset miatt
senkinek sem esett baja, sőt a
tűzoltók megmentették Tekit is,
aki az ott élő család kislányának
kedvence, egy teknős. Hogy mi
okozta a tüzet, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vizsgálja.

Hét vízsugárral fékezték meg a lángokat a tűzoltók, szinte teljesen megsemmisült a családi
ház. De Teki életben maradt!

Anyai ölelés a tűzoltók segítségével
Kizárta édesanyját a lakásból egy húsz
hónapos kislány a Budai úton.

Kovács Sarolta a lépcsőházba
kilépő édesanyjára rácsukta a
bejárati ajtót, majd egy pici pöcök segítségével rá is fordította
a zárat. Sarolta egy pillanatra
sem esett kétségbe attól, hogy
anyukája kívül rekedt. Elkészített vacsora híján elemózsia
után nézett: evett egy zsemlét, ivott egy kis üdítőt, majd
gumicsizmástul ágyba bújt.
Pálmai Rita, az édesanya csak

a fotó kedvéért ébresztette fel
később a kicsit. Mielőtt Sarolta
vacsorázni kezdett, megpróbálta visszafordítani a pici
pöcköt, azonban nem sikerült
neki. Nem úgy a fehérvári
tűzoltóknak: telepítették az
emelőkosaras gépjárművet,
felemelkedtek a hetedik emeleten lévő konyhaablakhoz, azt
kiakasztották a helyéről, és az
édesdeden szundikáló kislány mellett a bejárati ajtóhoz
siettek, majd beengedték a
lakásba az édesanyát.

Fotó: nzp

Novák Rita

Pálmai Ritát, Sarolta édesanyát sokkal inkább megviselték a történtek, mint a kislányt

közéleti hetilap

A múltkori keresztrejtvény a költészet napjához kapcsolódott. Az első megfejtésben
arra kerestük a választ, melyik híres magyar költő töltötte Fehérváron az utolsó éveit:
Pilinszky János. A második feladvány azt a helyet rejtette, ahol lakott: a Kígyó utcában
egy panellakásban. A harmadik megoldás elárulta, melyik helyi költővel ápolt szoros
barátságot: Takács Imrével. A negyedik pedig egy hozzá közelálló tárgyat takart: Egy
művészi kivitelezésű hamutartó.
E heti lapszámunkban kulturális kalandozásokra hívjuk olvasóinkat, sőt némi fesztiválozást is tartogatunk: első megfejtésünk az idei ifiFESZT-hez kapcsolódik. Idén is meg-

Rejtvény

FehérVár
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rendezik a középiskolai zenekarok versenyét a ballagás hetében. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan nevezik azt a díjat, amit az első helyezett kap. Második megfejtésünkben a
Gorsiumban megrendezendő májusi fesztiválra kérdezünk rá. Harmadik megfejtésünkből kiderül, hogy Székesfehérvár híven ápolja jelentős irodalmi egyéniségeinek emlékét:
tíz éve halt meg az a költő, műfordító, aki előtt kulturális rendezvényekkel tiszteleg a
város. Milyen összefoglaló névvel illették a programsorozatot? Fehérvár nem csak a
költők, de a királyok városa is. Melyik az a fesztivál, amikor legnagyobb hangsúlyt kap a
város középkori múltja? A válasz a negyedik megfejtésben!

FehérVár
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Bulvár

A tiszta sör fél évezrede

Gáspár Péter
Szombaton ötszáz éves jubileumához
érkezik a sörfőzés történetének legfontosabb
állomása: IV. Vilmos bajor herceg 1516-ban
bocsátotta ki a Tisztasági törvényt. A német
nevén Reinheitsgebot kimondta, hogy a sör
előállításához csak három alapanyagot lehet
felhasználni: vizet, árpamalátát és komlót. A
törvény továbbéléséről az ország legkiválóbb
sörfőző mestereit kérdeztük.

Varga Zoltán, a zirci Apátsági
Manufaktúra sörfőző mestere
elmondta, hogy a német Tisztasági törvényre ötszáz évvel
ezelőtt azért volt szükség, hogy a
sörfőzdék ne tudjanak trükközni:
„Akkoriban, főleg egy rossz termésű
évben nagyon kevés árpa termett,
amihez csak drágán lehetett hozzájutni. Sok főzdében olcsóbb alapanyagokat, például rozst vagy zabot főztek
bele a sörbe, így annak minősége
kívánnivalót hagyott maga után. A
bajorok ezt nem nézték jó szemmel.
Annyi bejelentést tettek a hercegnek,
hogy az kénytelen volt kivizsgálni
az ügyet. Végigjárták a főzdéket,
fényt derítettek a problémákra, és
törvénybe foglalták, hogy a sört csak
árpamalátából, komlóból és élesztőből lehet készíteni.”

A kis főzdék bátran kísérletezgetnek

mind a mai napig lehet érezni,
bár szigorú értelemben véve
ma már kevesebben felelnek
meg a feltételeinek. „A nagyipari
főzdék, ha úgy vesszük, komlóból,
malátától, vízből – és sörélesztőből
– készítik a söreiket. Ugyanakkor a
kicsikhez képest jóval több pótanyagot használnak. Például a szükséges
izocukrot kukoricából nyerik ki,
nem pedig malátából. A kis főzdék, manufaktúrák általában nem
használnak mesterséges adalékanyagot, de azért arra akad példa,
hogy a korábban említett izocukrot
úgy veszik meg. Csak belekeverik a
főzetbe, hogy a végeredményt minél
olcsóbban tudják adni. Viszont
az adalékanyagokkal csínján kell
bánni, mert a sörnek furcsa utóízt
kölcsönöznek.” – mondta el Varga
Zoltán, aki szerint a kis főzdék
másik sajátossága, hogy bátran
kísérletezgetnek különféle alapanyagokkal és új ízekkel, például
füstölt malátát vagy köményt,
koriandert, esetleg valamilyen
gyümölcsaromát tesznek a cefrébe, így – ha úgy vesszük – ők is
„megsértik” az idén ötszáz éves
hagyományt.
Varga Zoltán megjegyezte, hogy
a sörfőzés során ma már az
eredeti alapanyagokkal is sok
helyen lehet játszani. Teljesen
más lesz a karaktere a sörnek, ha
változtatunk az erjedés hosszán,
hőmérsékletén, vagy a szénsavtartalmán. Az, hogy ki melyik fajtát
szereti, ízlés dolga.

Fotók: Kiss László

A német tisztasági törvénynek
köszönhetően a sörök minősége
egy csapásra jobb lett. Hatását

2016. április 21.

Egy jófajta kézműves sörben ma már annyi alapanyag van, hogy gyakorlatilag rá sem fér a
címkére

Pasteur óta tudjuk, hogy mi
történik az erjedésnél

A jó minőségű komlópellethez nem olyan könnyű hozzájutni
Horoszkóp
április 21. – április 27.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának.
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati
szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az Ön
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivatalokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban
vigyáznia kell az egészségére!

A mai sörbarátoknak furcsa lehet,
hogy a törvényben nem szerepel a
sörélesztő, ekkor ugyanis még nem
ismerték az erjedés folyamatát és
abban az élesztő szerepét. Németh
Antal, a székesfehérvári megyés
püspök kiváló söreinek készítője
a korabeli viszonyokról elmondta,
hogy a XVI. században számos

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

sörfőzde működött Magyarországon, és sernevelő mester is tartozott az uradalmakhoz.
„Arról, hogy ebben az időszakban
milyen típusú sörök voltak és milyen
alapanyagokat használtak fel, nem
sokat tudunk. Nem is volt ennyire
kifinomult a sörfőzés, akkoriban nem
tudtak sokféle malátát előállítani. Csak
Pasteur kutatása óta tudjuk, hogy mi
történik az erjedésnél – ez pedig nem
volt olyan régen. Azelőtt is csináltak

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szemtelenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos!
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem
mérgesedik a helyzet!

A változások hete következett el az Ön életében.
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében.
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik
ezen a héten.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó
lenne lassítani!

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására.
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez
jót Önnek!

FehérVár
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Bialkó László Gergő

Indián: nyár

A maláta határozza meg a sör karakterét

sört, de nem tudták, hogyan megy végbe az erjedés, szóval a tapasztalatok
alapján főztek. A főzetek mintegy fele
volt fogyasztható, mert a sör sokszor
megsavanyodott, az emberek ki voltak
téve a mikrobiológiai elemeknek.” –
idézte fel a kort Németh Antal,
aki elmondta, hogy az élesztő a
19. század közepén került bele a
törvénybe, miután Louis Pasteur
magyarázni tudta az élesztő működését.
A német sörfőzők már 1402-től
készítettek alsó erjesztésű söröket,
ami azt jelentette, hogy alacsony,
10-15 fok körüli hőmérsékleten
ment végbe az erjedés. A meleg
hónapokban nem lehetett sört főzni, mert a nyári időszakban aktív
gombák és baktériumok besavanyították a sört. „Németországban a
sörfőzés akkoriban kifejezetten a téli
időszakra koncentrálódott, mert télen
tudtak olyan körülményeket biztosítani, ami kell az erjedéshez. Októbertől
márciusig, a hideg időszakban főztek
sört. Az Oktoberfest az előző időszak
megmaradt készleteinek kiárusítására
szolgált, hogy legyen hely a pincékben
az új főzeteknek.” – tette hozzá a
sörfőzőmester.

A Tisztasági törvény ötszázéves
évfordulóján a világ első gluténmentes árpasörének kifejlesztésével
örvendeztették meg a folyékony
kenyér lisztérzékenységgel küzdő
kedvelőit az ausztrál kormány tudományos ügynökségének szakemberei.
A kutatók által termesztett Kebari
nevű árpa „ultra alacsony” men�nyiségben tartalmaz hordeint, ami a
glutén egy fajtája. Az ebből készített
sör tökéletes ízű és megfelel a német
Tisztasági törvénynek. Gluténmentes
sör ma világszerte számos sörfőzde
kínálatában szerepel, ám ezek nem
tartalmaznak árpát, hanem köles, rizs
és cirok felhasználásával készítik őket.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek
oldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor
nem is számít rá.

1987-ben a Reinheitsgebotot az Európai Gazdasági Közösség hatályon kívül helyezte
az európai piac megnyitásának részeként. Számos német sörgyár úgy döntött azonban, hogy ennek ellenére fenntartja a Tisztasági törvényt a sörfőzési tevékenységében, a szakmájuk és örökségük iránti tiszteletből.

Sör a palackban

Indiánnak neveztük
el hosszú, ősz haja,
nyakban viselt kendője
miatt. Olyan indiános.
Legalábbis azt a hatást kelti. Mintha csak
bennszülött lenne.
Egy vissza-visszatérő
jelenség Fehérvár utcáin. Egy folyton újrakezdett próbálkozás,
ahogy gitár ján lefogja
az e-mollt, s herf lijén elcsúszik a C-dúr.
Ahogy az éneknek
nem nevezhető ütemes
verselése r itmusosan
recseg bele a gyerekzsivajba.
Mert így szólal meg
Indián az utca szemérmetlenül őszinte hangján, amit kicsalt a tér re
az ápr ilisi nyár. Az a
már régóta várt pillanat, amikor is terasszá
válik a korábban még
csúszós, hideg burkolat. A meg rövidült
szoknyák ideje, amikor
már belefér az elmenetből hetykén visszadobott kacér mosoly,
a napszemüveg mögül
csábosan kikacsintó
tekintet. A már régen
nem kur iózumszámba
menő kézműves fagyi
és a mindig hideg,
már-már giccsesen
gyöngyöződő sör.
Nincs visszaút, beszökött az élet a városba!
A rég ről ismert, de
régen látott ismerősök
újra találkoznak, s
ugyanúgy ter mészetessé válik az Országalmánál pórázon
sétáltatott vadászgörények viccesen kígyózó
játéka, ahogy a Harley
stílusú elektromos
kerékpár megjelenése
a Ciszterci templom
előtt.
A jó idővel pedig
ter mészetessé válik
Indián jelenléte is, aki
a belvárosban régi csibészekről énekel, akik
inkább továbbmennek,
semhogy megismer nék
kissé kopottas, néhol
szakadt gúnyájában...

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Önnek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való odafigyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket.
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai
alakulnak ki a jövőben.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az állapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra,
pihenésre vágyik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.
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Programajánló

Ififeszt és gyapjúfesztivál

Gyereksarok
Játszóház
Április 23. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna téri Tagkönyvtára
A résztvevők Gazdag Erzsi Mesebolt című művéhez készíthetnek fiókos szekrényt és tűpárnát.
Mi a téMa?
Április 23. 15 óra, Palotavárosi Skanzen (Székesfehérvár, Rác u. 11.)
Varga Magdi megmutatja, bemutatja a nemezelés
fortélyait.
Kormos Kata
Április 24. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.
Mesevarázs – Az aranyszőrű bárányka
Április 25. 10 óra, Mesterségek Háza
Mesék és mesterségek – tematikus foglalkozás.
Violin király és Hanga királykisasszony
Április 28. 14.30, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
Zenés mesejáték.
Készítsd el saját kezűleg ajándékod anyák napjára a Koronás Parkban!
Április 29. 15.30, Koronás Park
A résztvevők elkészíthetik a legtökéletesebb
anyák napi ajándékot.
Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta a testvérekről mesél.

Sportprogramok

Programok április 22-től május 1-ig

Szabó Petra

Április 22.

ifiFESZT a Fezenben – Arany
Dobverő díj
17 óra, Fezen Klub
2014-ben a Just Five, 2015-ben a
Pythagoras lettek a közönség és a
zsűri kedvencei. Idén új helyszínen,
a Fezen Klubban csapnak össze
a sulizenekarok a legjobbaknak
járó Arany Dobverő díjért. Április
22-én, a harmadik ifiFESZT-en a
középiskolások produkcióit sztárvendégek előadásai is színesítik.
Gorsium a tudomány tükrében
17 óra, Szent István Király Múzeum, Rendház
Előadássorozat Gorsiumról. Dr.
Szabó Ádám előadása: A nagy
istenek Gorsiumban.

II. CEP Fehérvár félmaraton,
Április 23-24. 10 óra, Bregyó
II. Rock and Roll lépcsőfutás
Április 30. 10 óra, Koch László utca 6.
A MÁV-pálya ünnepélyes megnyitója és amerikaifutball-mérkőzés
13 óra, MÁV-pálya
Összecsapnak: Fehérvár Enthroners és Boda
Troopers. Változatos programok, óriáskivetítő,
félidei show!
Labdarúgás
Videoton – MTK
Április 23. 18 óra, Felcsút, Pancho Aréna
Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár – Egis Körmend
Április 27. 18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Kézilabda
ARKSE – Balatonfüred
Április 30. 18 óra, VOK

Április 23.

Anyák napi kézműves készülődés
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Gyöngyfűző, kerámia és tűzzománc foglalkozásokon vehetnek
részt az érdeklődők és készíthetnek
ajándékokat.
IV. Magyar Gyapjúfesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek
Egyesülete
Fő téma: gyapjú az öltözködésben.
A program során előadások és
divatbemutató is várja az érdeklődőket.

Vissza a jövőbe! retróparty a 80as, 90-es, 2000-es évek legjobb
zenéivel
22 óra, Club LeBaron

Április 24.

Baba- és gyermekruhabörze
8 óra, Videoton Étterem
Nemcsak ruhák, hanem cipők,
játékok, babajátékok, kiegészítők,
babakocsik, kiságyak keresik új
gazdájukat.

Április 25.

Egy mormota nyara
18 óra, Study könyvesbolt
Németh Gábor könyvbemutatója.
Moderátor: Czinki Ferenc.

Critical Mass
Április 23. 13 óra, Halesz liget
A program során lesz GIBBON Slackline, belsőgumi-pumpáló verseny, bringás szépségverseny,
KRESZ-totó is. A Gaja Környezetvédő Egyesület
környezeti tanácsadást, ökológiai lábnyomszámítást végez, ásott és fúrt kutak ammónium-,
nitrit-, nitrát-, pH-értékét méri majd. A gyerekek
a Zöldbogyóka Játszókuckóban játékosan megismerkedhetnek a környezettudatos újrahasznosítási módokkal.
Sportpiknik – Ifjúsági találkozó
Április 23. 15 óra, Bregyó közi Ifjúsági Szabadidőközpont
Kötetlen programok sötétedésig: társasozás,
piknikezés, tollas, frizbi, kosárlabda, kézilabda,
görkori. Szervezett programok: 15.30-tól sakkbajnokság 16 órától focibajnokság, 18 órától Keresd
a zászlót! játék várja az érdeklődőket.

2016. április 21.

Paraba Swingklub
18.30, Paraba
Az érdeklődők megismerkedhetnek
a 20-as, 30-as, 40-es évek világával.
Almási Kitti előadása
19 óra, Művészetek Háza
Téma: Önbecsülés, határszabás,
verbális önvédelem. A Nyitott akadémia-sorozat előadása.

Hangfürdő – meditáció
17 óra, Árpád Fürdő
A testi, lelki és szellemi problémáknál a hangfürdő elősegíti,
hogy az ember megszabaduljon
azoktól a panaszoktól, amelyeket
a mindennapi stressz, a gondok és
félelmek okoznak. A hangtálakból
és gongokból előhívott rezgések
bejutnak és koncentrikus körökben végigáramlanak az egész
testben, megmozgatva az összes
sejtet.
I. Székesfehérvári Székely Bál –
A Kárpát-medencei magyarság
ünnepe
18.20, Táncház
Az érdeklődőket fergeteges
műsorral, többfogásos székely
vacsorával, sajt- és borkóstolóval,
élő zenés mulatsággal, hajnalig
tartó tánccal, meglepetéssel és
értékes tombolanyereményekkel
várják.

Karaoke
21 óra, Varkocs Old Pub

Nagy tavaszi gardróbfrissítés
Május 22. Köfém Étterem
A helyszínen kizárólag női holmik,
kiegészítők közül válogathatnak az
érdeklődők.

Lukácsy József a Királykút Emlékházban
Április 25. 18 óra, Királykút Emlékház
Bobory Zoltán beszélgetéssorozatának
következő vendége dr. Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság alelnöke, aki
művészeti és közéleti témákon túl
hamarosan megjelenő kötetéről is
beszél.

Április 28.

Nyílt nap a Dalodában
10 óra, Liszt Ferenc u. 11., Jógastúdió
Téma: A mondókák, mesék jelentősége baba- és kisgyerekkorban
Hangszeres foglalkozás, mondókák,
dalok. Kötetlen beszélgetés: Melyik
korban mit meséljünk és hogyan?
A programot vezeti: Nagy-Kalmár
Szilvia pszichológus, meseterapeuta. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 20 804 4950.
Lélekfirkák kavicsokon
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Magulya Zsuzsa festett kövei. A
kiállítás megtekinthető május 21-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Bikavérpárbaj a Bika Csárdában
19 óra, Öreghegyi Bika Csárda
Vendégek: Szekszárdról Sebestyén
Csilla nemzetközi borszakértő,
Egerből Ifj. Lőrincz György borász.
Táncház A Szabadművelődés
Házában
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Tilinkó Zenekar.

Sorstársi segítő szolgálat
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtár
Bemutatkozik az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar
Down Alapítvány Sorstársi Segítő
Szolgálata.

Tó Party – Ahol a hangszer nem
csak díszlet
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Három együttes lép fel A Szabadművelődés Házában. Zenél a
Pantheon, a Strikers és a Johnnie
Vaker. Rock, blues és indie dallamokat is hallhat a közönség.

Mesterségem címere: védőnő és
orvos
14 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
A fiatalok a védőnői és az orvosi
szakmát ismerhetik meg Hegedűs
Judit védőnő és Fellegi Veronika
fül-orr-gégész szakorvos, homeopátiás orvos közreműködésével.

Intim Torna Illegál
20 óra, Fezen klub
Vendég: Kalef.

A konfliktustól az együttműködésig: emberi kapcsolataink gyógyulása

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

17.30, Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus előadása.
„Valaki mondja meg...”
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Fischer Imre kineziológus, pszichológus irányítja a beszélgetést.
„Imre álma” – Tárlat Makovecz
Imre grafikáiból
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Gubcsi Lajos tárlata Makovecz Imre
válogatott grafikáiból, melynek
címe: „Imre álma”. A kiállítás megnyitóján bevezetőt mond Gubcsi
Lajos író. A tárlat megtekinthető
május 29-ig.
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A Vörösmarty Színház programja

Ballagási hét
A város ismét megrendezi a hagyományos ballagási hetet, mely több fő programból
áll: az április 22-i ifiFESZT koncertjei, a sulizenekarok csatája az Arany Dobverő
díjért és az április 29-i Bolondballagás látványos felvonulását követő jelmezverseny
igazán emlékezetessé teszi az utolsó tanév utolsó heteit. A Bolondballagás gyülekezője április 29-én, pénteken fél nyolckor az Alba Plaza előtti téren lesz, ahonnan a
fiatalok látványos menetben vonulnak a Liszt Ferenc utcán, a Városház téren, majd a
Fő utcán keresztül a Zichy színpadig.

Büki Attila: Szó és kép

Balfácánt vacsorára!
Április 24. és 26. 19 óra, Nagyszínház

Kisfaludi Közösségi Ház
Büki Attila költő, író, szerkesztő, festőművész műveit tekintheti meg a
közönség. A tárlat április 29-ig látogatható.

Szövött képek és tértextilek

Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Rózsavölgyi Ágnes kárpitszövő kiállítása. A kiállítás április 30-ig
látogatható.

Véradás a Magyar Vöröskereszt
szervezésében
12 óra, Interspar Szupermarket

Május 1. – sportmajális
Bregyó közi Ifjúsági Szabadidőközpont
Az érdeklődők ismert sportolókkal,
egyesületekkel, extrém programdömpinggel találkozhatnak. A sportcsapatok nyitófelvonulását nem mindennapi versenyek, bemutatók követik,
ahol profik és kezdő mozgolódni
vágyók együtt edzhetnek. Ez a nap a
mozgásé, a sporté, a szórakozásé és
természetesen a kikapcsolódásé.

Rejtélyes viszonyok
Április 24. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
János vitéz
Április 26. és 29. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Hekabé
Április 26. 19 óra, Kozák András Stúdió
Daydreamers
Április 26. 12 óra, Nagyszínház
Száll a kakukk fészkére
Április 27., 28. és 29. 19 óra, Nagyszínház

A Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület tavaszi kiállítása

Bolondballagás
7.30, Alba Plaza előtti tér, Hotel
Magyar Király előtti tér

Abigél
Április 22. 17 óra, április 23. 15 és 19 óra,
Nagyszínház
A rajongók
Április 23. és 29. 19 óra, Kozák András
Stúdió

Öreghegyi Közösségi Ház
A kiállítás május 1-ig látogatható.

Vezér utcák Majálisa
16 óra, Hétvezér Általános Iskola
Arc- és testfestés, virághajtogatás,
gyöngyfűzés, falfirka, origami.
Ügyességi játékok: limbó, patkódobás, gumicsizma-elrúgás,
zsákban futás, célba dobás, pecázás, kooperatív csoportjátékok,
karatebemutató. Vásár: könyv,
sajt, méz, kézműves portékák.
Kutyaiskola, egészségügyi szűrések, májusfa.

Szutyok
Április 22. 15 és 19 óra, Kozák András
Stúdió

Április 28-án köszöntik a végzős középiskolások osztályfőnökeit az Órajátéknál, majd
30-án, szombaton hatvanhat osztály 1.520 diákját búcsúztatják a Városi ballagáson.

Kiállítás a csalai agrártörténeti szakgyűjtemény anyagából

Április 29.
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Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Megtekinthető május 6-ig.

Szekrénymesék
Április 28. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház

Belvárosi fák és mandalák – Tóth Adrien tárlata a Pelikán Galériában

Pulcinella kertészkedik
Április 28. és 29. 10 óra, Pelikán Kamaraszínház

Pelikán Galéria
Megtekinthető: május 6-ig keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Mit üzennek az ősi motívumaink?

Köfém Művelődési Ház
Németh Lívia mandalafestő kiállítása. A tárlat május 11-ig látogatható.

Székesfehérvár szövegben és képben

Fehérvári Civil Központ
A kiállítást a műemléki világnap alkalmából a Magyar Városkutató
Intézet Műemléki Topográfia Műhelye állította össze. Városunk szülöttei, itt élő és alkotó emberek festik le, milyen volt az ő korukban Székesfehérvár. Emlékeiket gazdagítja egy-egy archív kép, mellyel valóban
visszarepülhet a szemlélő a múltba. A tárlat május 13-ig látogatható.
IX. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és
Pálinkafesztivál
16 óra, Agárd
Hagyományok, kulturális, gasztronómiai és természeti értékek a
Velencei-tó turisztikaiszezon-nyitó
fesztiválján.

Április 30.

Margaret Island
20 óra, Fezen klub
Vendég: Lóci játszik.

Május 1.
Micsoda cirkusz! – Kis
könyves éj a Pagonyban
17 órától 20.30-ig folyamatosan:
- Cirkuszi rejtély
- Móka a Simorág TánCirkusszal
- A Tintaló Társulás mini cirkusza
- Kézműves foglalkozás Dévényi
Ágával
- Színezés
- KreAlba Design Vásár
20.30 Beszélgetés Sohonyai
Edit írónővel kamaszokról, nőkről, anyákról, kapcsolatokról

Psyché, egy hajdani költőnő szerelmei
Április 28. 19 óra, Kozák András Stúdió
Csókos asszony
Április 30. 19 óra, Nagyszínház
Terrorizmus
Április 30. 19 óra, Kozák András Stúdió

A Barátság mozi műsora
Vad Kunság – a puszta rejtett élete
Április 23. 10 óra
Magyar ismeretterjesztő film, 60 perc,
2016.
A lovasíjász
Április 22. 18 óra
Magyar dokumentumfilm, 115 perc, 2015.
Hurok
Április 22. és 23. 20 óra, április 26. 18 óra
Magyar thriller, 95 perc, 2016.
Évszakok
Április 23. 16 óra
Francia-német természetfilm, 97 perc,
2015.
A dzsungel könyve 3D
Április 23. 18 óra, április 25. 17 óra
Magyarul beszélő amerikai film, 2016.
Madárkák
Április 25. 19 óra
Feliratos izlandi-dán-horvát filmdráma, 99
perc, 2015.
A mi jövőnk
Április 26. 20 óra
Feliratos francia vígjáték, 97 perc, 2015.
Anyák napja
Április 28. és 30. 18 óra, április 29. 20.15
Magyarul beszélő amerikai romantikus
vígjáték, 2016.
A kommuna
Április 28. 20 óra
Feliratos dán-svéd-holland filmdráma, 90
perc, 2015.

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

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Én és Kaminski
Április 29. 18 óra, április 30. 20 óra
Feliratos belga-német játékfilm, 124 perc,
2015.
A dzsungel könyve
Április 30. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai film, 2016.
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Az olimpiák története – 6. rész

Egy csonka és egy teljes olimpia
Somos Zoltán

1920: Budapest helyett...
Az ókori olimpiák idején szüneteltek a háborúk,
a XX. század nagy világégéseit azonban nem állíthatta meg a szent eszme. Sőt fordítva történt:
a világháborúk miatt olimpiák maradtak el, elsőként az 1916-os, Berlinbe tervezett. És amikor
ismét összegyűltek a sportolók, 1920-ban még
mindig éreztette hatását a politika, mert a világháború veszteseit nem hívták meg Antwerpenbe,
ahol a VII. nyári játékokat rendezték.

Coubertin báró mindent megtett,
hogy gyermekét, az olimpiai mozgalmat megóvja az ellenségeskedésektől, politikai alapú széthúzásoktól,
de nem mehetett szembe a nagyhatalmak akaratával. A háborúban
vesztes oldalon harcoló országok
sportolóit nem hívták meg az antwerpeni játékokra. Németországot,
Ausztriát, Magyarországot, Bulgáriát, Törökországot és Szovjet-Oroszországot érintette a kizárás, vagyis
az újkori játékok történetében először nem voltunk ott a versenyeken.
Pedig eredetileg Budapest rendezett
volna 1920-ban! A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság 1917-es körlevele
javaslatot tett rá, hogy a meg nem
rendezett játékok ne elhalasztottnak
minősüljenek, ezért azok sorszáma
nem száll tovább a következőre. Így
az V., stockholmi olimpiát a VII.
követte egy olimpiai mércével kis
városban, Antwerpenben.
Ez is kiérdemelte a „történelmi”
jelzőt, hiszen először mondtak esküt

Hosszútávon nem lehetett legyőzni a repülő finnt: Paavo Nurmi a két olimpián nyolc aranyat szerzett

a huszonkilenc országot képviselő
sportolók huszonkét sportágban
mérték össze tudásukat. Jégkorongban is, a nyári olimpiák történetében utoljára. Finnország, amely
nagyon megszenvedte a háború és
az orosz forradalom pusztításait,
ünnepelt sporthatalommá vált
tizenöt aranyérmével. Nem mellesleg pedig felvonultatta a történelem
egyik legnagyobb bajnokát. Paavo
Nurmi, a csodafutó ekkor kezdte
meg szárnyalását: kilenc olimpiai
aranyérme közül hármat szerzett
Antwerpenben az előtte hazájában
is alig ismert „repülő finn”. Aki később huszonöt egyéni világcsúcsot
futott pályafutása során.

1924: Együtt a család
A csonka antwerpenit egy minden addiginál
nagyobb és szerencsére majdnem teljes párizsi
olimpia követte. Németország ugyan nem indulhatott, de csaknem négyezer résztvevővel folytatódott a játékok presztízsének és jelentőségének
növekedése.

Pósta Sándor a kard arany és ezüst mellé még
egy bronzot is nyert Párizsban – tőrvívásban

a sportolók, és először vonták fel
az olimpiai zászlót. Amelyen az öt
karika a kontinensek békés egységét
szimbolizálja – Coubertin legalább
a szimbólumokban meg tudta jelentetni azt a szép gondolatot, ami a
világháborút követő csonka olimpián nem igazán nyert teret.
A program színes és gazdag volt,

Az első város lett a világon Párizs,
amely kétszer rendezhetett nyári
olimpiát, és ebben természetesen újfent Pierre de Coubertinnek volt kezdeményező szerepe. Ő kérte, hogy az
olimpiai eszme újkori feltámasztásának harmincadik évfordulóján ott legyen a verseny, ahol annak idején az
első szervezése kezdődött. Valóban
a világ fővárosának tűnt Párizs, ahol
az olimpiai zászló alatt egységben
vonult fel negyvennégy nemzet több
mint háromezer sportolója. Többek
között az a hatvanezres colombes-i
stadion fogadta őket, amit a francia
kormány a játékokra építtetett, és
többfunkciós létesítményként sok
sportágnak otthont adott.
Ez is mutatja, hogy ekkor már világviszonylatban is hatalmas esemény volt
az olimpia. A sportolók Ecuadortól a
Fülöp-szigeteken át Írországig (három
újonc a nyolc debütáló nemzetből)
arra készültek, hogy itt mutassák
meg magukat, olyan tömeg előtt, ami
korábban más eseményen elképzelhetetlen volt. Hogy mi volt (és azóta
is mi) a céljuk, azt a VIII. olimpiai
játékokon először fejezhették ki

1896-os úszó aranyérmei mellé, vagyis máig ő az egyetlen magyar, aki két
„műfajban” is dobogós volt olimpián.
De ha már művészet, két filmklas�szikust is muszáj megemlíteni Párizs
kapcsán. A Tarzan-filmek világsztárja, a bánsági sváb származású Johnny
Weissmuller három arannyal alapozta
meg hollywoodi hírnevét (is). És ekkor történtek az atlétikai stadionban
a brit bajnok futók, Harold Abrahams
és Eric Lidell főszereplésével azok
az események, melyekről a Vangelis
zenéjével világsikert arató Tűzszekerek című Oscar-díjas film mesélt
1981-ben.
Az olimpiára visszatérő Magyarország nyolcvankilenc fős küldöttséggel utazott Párizsba. Tíz érmet
szereztünk, ebből két arany volt.
„Természetesen” vívásban, kardban született az egyik: miután a

Hosszútávon nem lehetett legyőzni a repülő finnt: Paavo Nurmi a két olimpián nyolc aranyat szerzett

az ötkarikás mottóval, amit persze
újfent Coubertinnek köszönhetünk:
Citius, Altius, Fortius – Gyorsabban,
Magasabbra, Erősebben! Hogy a sport
micsoda példaként szolgál, milyen
hősöket állít és mekkora hatással van
egész életünkre, azt a párizsi olimpia
több szereplője is bizonyította.
Nemcsak a háromszoros bajnokként
érkező és öt(!) újabb aranyat begyűjtő
Nurmi eredményeit érthetjük ide. Az
olimpia a művészetekkel is összekapcsolódott. Hajós Alfréd építészeti
kategóriában ezüstérmet szerzett

csapatversenyt az olaszok nyerték
erős „hátszéllel”, egyéniben Pósta
Sándor elégtételt vett. Itt meg az
olaszok érezték sértve magukat egy
versenyzőjük kizárása miatt, még
tízmenetes párbaj is kerekedett a
dologból… A sportlövők is folytatták
a szép hagyományt, hiszen másik
aranyunk agyaggalamb-lövészetben
született Halasy Gyula révén. Finn
ellenfelével szemben a szétlövésben
diadalmaskodott, nem csoda, hogy
Krúdy Gyula a legnyugodtabb magyar emberként jellemezte.

AKCIÓ!!!
Április 7-28-ig

Balance és Inspire beltéri ajtók
Synchro3D felülettel, tokkal,
saválló kilincsgarnitúrával bruttó

73 700 Ft-tól
4 ajtó rendelése esetén)

(min.

Fit beltéri ajtók Synchro3D
felülettel, tokkal, saválló
kilincsgarnitúrával bruttó

49 900 Ft-tól

(min.

4 ajtó rendelése esetén)

Székesfehérvár, Berényi u. 81. 06 (20) 996 4070; 06 (20) 996 4141
Nyitva tartás: H-P 8-12; 13-17; E-mail: info@rapador.hu;
Részletekért forduljanak bizalommal munkatársainkhoz.
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közéleti hetilap

Somos Zoltán
Másodszor rendezte meg Húsvéti Kupa elnevezésű nemzetközi műkorcsolyaversenyét a
székesfehérvári Jégmadár Egyesület.

Ezerháromszáz előnevező a félmaratonon

lépett jégre. Nagyon jók a visszhangok,
és külön öröm, hogy az eredményekre is büszkék lehetünk!” – mondta
Simkó Zoltán a rendező egyesület
nevében.
Tényleg ügyesek voltak a fehérváriak: recreation (vagyis a tömegsport)
szakágban Szabó Klaudia és Kiss
Júlia második lett saját kategóriájában, Vendég Virág pedig harmadik.
Ugyancsak örömteli, hogy sok gyermek letudta első versenyét a két
nap során, a rutinosabbak közül
pedig Varga Janka személyében immár válogatott kerettag versenyzője
is van a Jégmadár Egyesületnek.

Kaiser Tamás
Már biztosan részvételi csúcsot hoz a II. CEP
Fehérvár félmaraton, a hétfői előnevezési
határidőig több mint ezerháromszázan neveztek
a vasárnapi futóversenyre. A szervezők idén újdonsággal is készülnek, szombaton a gyerekek
is futhatnak egy jót a Bregyóban.

„Egészen pontosan 1302-en neveztek
hétfő éjfélig, ekkor zártuk az előnevezést.” – mondta el lapunknak Skoff
Gábor főszervező. – „De csütörtökön
a Decathlon áruházban illetve szombaton délután 14 órától valamint vasárnap reggel is lehet még nevezni. A
hét kilométeres távra már három hete
elfogyott az összes rajtszám, és már

váltóban sem tudunk több nevezést
fogadni. Tizennégy kilométerre van
még húsz szabad helyünk, a félmaratonra pedig bátran nevezhet bárki!
Az idén gondoltunk a gyerkőcökre is:
szombaton négy órakor indul a hatszáz
méteres gyerekverseny, és fél ötkor az
ezerkétszáz méteres futás. Nevezni 14
órától lehet a Bregyónál, a versenyközpontban. Vasárnap reggel fél nyolckor
nyitjuk a versenyközpontot, ekkortól
lehet még nevezni illetve átvenni a
rajtszámokat, rajtcsomagokat. Nyolc
órától az expó is nyitva áll a kedves érdeklődők előtt. 9.45-től lesz egy közös
bemelegítés, 10 órakor pedig elindul a
II. CEP Fehérvár félmaraton!”

Fotó: Kiss László

A C-pálya működésbe lépésével
tényleg kitolódott a jeges szezon
Fehérváron. A műkorcsolyázók
például most, április közepén rendezték meg legnagyobb seregszemléjüket, a Húsvéti Kupát. Tavaly is
sikeres volt az esemény, idén pedig
szintet lépett a szervezők szerint.
„Hat országból érkeztek versenyzők,
csaknem száznyolcvan műkorcsolyázó
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Fotó: Kiss László

Jégmadár a csarnokban

FehérVár

Látványos elemek és kűrök szórakoztatták a fehérvári közönséget a jégcsarnokban

A félmaraton futói idén is megcsodálhatják Székesfehérvár belvárosát

Megvédte bajnoki címét a Hétvezér
Kaiser Tamás
Tizenharmadik alkalommal rendezte meg az Alba Regia Atlétikai Klub az ARAK AKTIV városi döntőjét. Az elmúlt szombaton több száz gyerek zsibongásával telt meg a Köfém Sportcsarnok. A négy
számból (gátváltó, ugrás, kislabdahajítás, sprintváltó) álló viadal végén a Hétvezér iskola diákjai
örülhettek, immár negyedszer. A XIII. városi döntő különlegessége volt, hogy ezúttal a hat székesfehérvári iskola mellé határon túlról, egészen pontosan Csíkszeredából is érkeztek versenyzők.

A Hétvezér immár negyedszer zsebelte be a LegAKTIVabb Iskola címet

Idén is közel telt ház fogadta a több száz résztvevőt az ARAK AKTIV városi döntőjében

XIII. ARAK AKTIV városi döntő
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hétvezér Általános Iskola
Széna Téri Általános Iskola
Németh László Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
István Király Általános Iskola
Talentum Református Általános Iskola

129 pont
112 pont
102 pont
99 pont
78 pont
43 pont

Fotók: Kiss László

Végeredmény:

A csíkszeredai diákok (balra) kevés alvással is remekül helytálltak

FehérVár

30

Somos Zoltán

Sport

2016. április 21.

Győztek és nem számolgatnak

Somos Zoltán

Ebben a szezonban először tudta legyőzni a
bajnok Szolnoki Olajt a TLI-Alba Fehérvár, és
ezzel a hazai sikerrel továbbra is esélye van,
hogy jó pozícióból kezdje a rájátszást. Még
két meccs van a középszakaszból, szombaton
Pakson játszanak Lóránték.

Fotó: simonErika

Az Alba–Szolnok-meccsek idei
dramaturgiája alapján borítékolni lehetett, hogy megint az utolsó
pillanatokban dől el a csata. Így is
lett, de a végkifejlet örömteli módon
változott, hiszen egy, két, négy és
tizenegy pontos vereség után végre a
fehérváriak nyertek, 78-76-ra. Épp úgy
két ponttal, ahogy legutóbb az Olaj a
Tiszaligetben ellenük, vagyis egymás
elleni eredmények tekintetében egálra
áll a két rivális. Ahogy sokak szerint
játékerőben is. Igaz, ezúttal egyik
legjobbja, Milosevics nélkül állt fel a
Szolnok, ám korábban vele együtt sem
volt meggyőző a fölénye. Így vagy úgy,
senkit nem lepne meg, ha a folytatásban lenne még dolga egymással a két
együttesnek, akár a döntőben. Ahhoz,
hogy ennél korábban ne fussanak
össze, a legbiztosabb út, ha egyikük
első, a másik pedig második helyről
megy neki a rájátszásnak. A Szolnok
középszakasz-győzelméhez azok után,
hogy szerdán otthon elintézték a Paksot, még egy siker kell, és majdnem
ez a helyzet az Albával és a második
helyezéssel is. De a soron következő

Méltón az elődökhöz

Hiába a túlerő, Lóránt Péter eredményesen játszott a Szolnok ellen

találkozónál előrébb senki nem tekint,
mint ahogy egyelőre az sem téma, ki
lehet az ellenfél a playoff első körében.
„Visszanéztük a Szolnok elleni meccset, és
azt láttuk, hogy nagyon jól védekeztünk.
Mindenhova odaértek a fiúk, persze egykét üresből kapott kosár mindig benne van
a pakliban. De voltak az ellenfélnek ritka
szerencsés dobásai is, ráadásul mi kihagytunk tíz büntetőt, szóval lehetett volna

simább is.” – mondta néhány nappal a
rangadó után Dávid Kornél szakmai
igazgató. Hozzátette, nagyon jól jött a
társaságnak, hogy szerdán nem kellett
pályára lépnie, mert így egy nagy győzelem mentálisan sokat adó emlékével
és fizikálisan pihentebben játszhatnak
szombaton Pakson. Sajnos Supola
Zoltán nélkül, akinek térdét műtéttel
tisztítják ki, így hosszabb időre kidőlt.

A FehérVár mindenkinek jár!

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

Demeter Vilmos nélkül a fehérvári
sport nem lenne az, ami. Testnevelőként, sportágak meghonosítójaként,
fáradhatatlan polihisztorként tevékenykedett, rengeteget kapott tőle a következő generáció. Családja tagjai méltón vitték tovább az örökséget, büszke lehetett
fiára, aki abban a sportágban lett az
első Európa-bajnok, melyet szintén Vili
bácsinak köszönhetően szerethetett
meg a fehérvári közönség. Az öttusázó
Demeter József aztán szintén tudta
„kötelességét”, és ma már fiait látjuk
a hazai és nemzetközi viadalokon, válogatott színekben. Hogy az alma nem
esett messze az addig is dúsan termő
fától, azt Demeter Bence korosztályos
világbajnokként hamar igazolta. Pedig
nemcsak a családi örökség miatt cipel
terhet, hanem mert a fehérvári öttusaműhely legjobbjaitól mindig várták,
vártuk a sikert. És évek óta ő az első
számú férfi versenyzőnk. Mostanra
tényleg a legjobb magyar öttusázók
közé lépett, a kvalifikációs folyamatban
már a rutinosabbak igazi ellenfele.
Nemcsak egy újabb fehérvári olimpiai
kvóta miatt szorítunk neki, hanem mert
ha kijut Rióba, elsőként képviselhetné
a sport legnagyobb eseményén az erre
sokszorosan méltó Demeter családot.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

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
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.

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

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Telefon:
e-mail:

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

közéleti hetilap

Somos Zoltán
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Feltűnt a láthatáron Rio?
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Kecskeméten világbajnoki erősségű
(az pedig a létszámstop nélkül
erősebb az olimpiánál) mezőnyben a Volán Fehérvár öttusázója
kiemelkedőt produkált. Elsősorban
a lovaspályán és a futás-lövészet
kombóban, márpedig ezek a hajrászámok, és az ő parádés hajrája
bronzérmet ért. Huszonhat évesen
már nem rutintalan fiatal: 2011 óta
felnőtt válogatott Demeter Bence.
Lehet, hogy most jött el az idő,
hogy nemzetközi szinten a legjobbakkal is felvegye a versenyt? Egy
biztos: a hazai legjobbakkal muszáj, mert a Demeter, Marosi, Kasza hármasból csak kettő utazhat
az olimpiára, hiába lesz vélhetően
mindegyiküknek kvótája.
„A jelenlegi ranglistán tizedik vagyok,
ez még változni fog, de úgy érzem,
tényleg jó eséllyel meglesz a kvóta.
Minden erőmmel azon leszek, hogy
jelezzem a szövetségi kapitánynak,
Pálvölgyi Miklósnak, készen állok
a riói indulásra.” – jelentette ki a
fehérvári öttusázó, aki egyre ki-

Fotó: Kiss László archív

A már kvótával rendelkező Kasza Róberttel és az
olimpiai bronzérmes Marosi Ádámmal szemben
talán kevesen fogadtak volna Demeter Bencére,
ha az olimpiai öttusaverseny magyar indulóit
kellett megnevezni. De lehet, múlt hétvége óta
ez másképp van…

Kecskeméten hibátlanul lovagolt, és megnyerte a tusát a Volán kiválósága

egyensúlyozottabb nemcsak egyes
versenyeken belül, hanem a szezon
egészét tekintve is, márpedig ez
lehet az alapja a hosszabb távon is
jó eredményeknek. „Néhány éve már
pszichológus segítségét is igénybe veszem, hogy mentálisan stabilan tudjak
versenyezni. Ennek és a tapasztalatnak
is nagy szerepe van, főleg a vívás és a

lovaglás az a két szám, ahol rengeteget
ér a rutin. Kecskeméten az utolsó két
asszómat leszámítva jól vívtam, lovaglásban pedig végig remek érzés volt a
pályán lenni.”
Demeter úgy érzi, Marosi olimpiai
helyzete a legbiztosabb, neki pedig
Kaszával szemben kell kiharcolnia
a csapattagságot. Nem elképzelhe-

tetlen, hogy ez a kiélezett virtuális
„párbaj” a kvalifikációs időszak
végéig, vagy akár még az azt követő
Európa-bajnokságig is eltart. Vagyis
idén folyamatosan a legmagasabb
szinten kell teljesítenie a fehérvári
versenyzőnek.
Legközelebb május elején, a sarasotai VK-döntőn bizonyíthat.

Dobogót ért a Fradi-verés
Németh Zoltán

A Videoton FC a Danilovics – Szolnoki,
Juhász, Lang, Stopira – Simon, Pátkai
– Nego, Suljić (Vinícius 77.), Oliveira
(Tischler 91.) – Géresi (Haraszti 77.)
összetételben kezdett az aranyérmes
ellen. A találkozó első félidejében
akadt helyzet itt is, ott is. A vendégek
Varga megpattanó szabadrúgásával,
majd Busai lövésével veszélyeztettek, előbb Danilovics védett, majd a
vendégek támadója célzott pontatlanul.
A Vidinek is akadtak lehetőségei, de
a háló a másik oldalon sem rezdült
meg, ellentétben az idegekkel, a félidő
hajráára ugyanis paprikás hangulat lett
úrrá a játékosokon.
A szünet megnyugvást hozott, a második félidő pedig előbb egy ferencvárosi
helyzetet, majd hazai gólt. Az 55. percben újra Busai járt közel a gólhoz, de
becsúszva fölé lőtt közelről, egy perccel
később a másik oldalon Stopira már
nem hibázott. Egy szöglet után a labda
a Vidi légiósa elé került, aki közelről, a
földön fekve a hálóba kotorta a labdát.
A gól után a Ferencváros kapusa, Jova
Levente hevesen reklamált a játékvezetőnél, mondván, Simon a találat előtt
lökte őt. Solymosi Péter játékvezető

Fotó: vidi.hu

A dobogóért, ezzel együtt pedig az európai kupaszereplés kiharcolásáért küzdő Videotonra kőkemény
feladat várt az OTP Bank Liga 31. fordulójában,
hiszen a bajnoki címet már korábban begyűjtő
Ferencvárost fogadta a felcsúti Pancho Arénában. A
küzdelmes mérkőzésen egyetlen gól döntött: Stopira
találata a dobogót jelentette a Vidinek.

Oliveira a rá jellemző jó játékkal jelentkezett a Fradi ellen. A Videoton sikerével újra dobogós, és saját kezébe vette sorsát a nemzetközi kupaindulásért zajló versenyfutásban.

sárgát adott a vendégek hálóőrének, pedig nem volt minden alap nélküli Jova
kirohanása...
A folytatásban a vendégek érthetően
mindent megtettek az egyenlítésért, az
FTC mestere, Thomas Doll főleg előre
cserélt, míg Horváth Ferenc inkább
a védelmét frissítette. Újabb gól már
nem is esett a meccsen, a Videoton FC
így 1-0-ra nyert, ezzel a sikerrel pedig
fellépett a dobogó harmadik fokára. A

Debrecen ugyanis döntetlent játszott
a Haladás ellen, a két csapat így egyaránt 49 ponttal áll, a több győzelem
azonban a fehérváriakat repítette fel a
dobogóra az FTC és az MTK mögé.
„Jól játszottunk, úgy érzem, sikerült
megzavarnunk a Ferencvárost azzal, hogy
előre egy gyors és mozgékony játékost
állítottunk. Ezzel megvoltak a megfelelő
mozgások elöl, a gólon kívül több helyzetünk is volt, összességében megérdemelten

nyertünk. Nagyon örülök, hogy fel tudtunk
lépni a dobogóra, ezzel a saját sorsunk
ismét a saját kezünkbe került. A hátralévő
két fordulóban nem is lehet más célunk,
mint hogy nyerjünk az MTK és az Újpest
ellen is.” – értékelt a lefújás után Horváth Ferenc, a Vidi vezetőedzője.
A Vidi a két feladat közül elsőként az
MTK-t pipálhatja ki: a két csapat április
23-án 18 órakor találkozik a Pancho
Arénában.
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ÉRT
TISZTA, EGÉSZ SÉGES SZÉKE SFEHÉ RVÁR

Székesfehérvár,

Rákóczi út
(a Panorama Offices előtt)
Kedvezményes előnevezés
május 5-ig:

www.arakatletika.hu/tesz

