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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap
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Már a tojáslabda az úr a Takarodó úton
29. oldal

Térjen haza a palást!

3. oldal

Aztán valahogy komolyra
fordult...
6. oldal

www.ivanics.hu

Ízek, színek, élmények
17. oldal

1116 Budapest, Méhész u. 2-4.

Székesfehérvár igazi sportváros
26. oldal

8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.

További információért látogasson
el márkakereskedéseinkbe.

Választókerületi
programok
Östör Annamária
Östör Annamária, a 12. számú
választókörzet önkormányzati
képviselője minden hétfőn 16
és 18 óra között tart fogadóórát Öreghegyen, a Kassai
út 43. szám alatti képviselői
irodájában, legközelebb május
9-én.

Deák Lajosné
A 11. számú választókörzet
önkormányzati képviselője,
Deák Lajosné május 9-én,
hétfőn 17 és 19 óra között a
Királykút Emlékházban (Mikszáth Kálmán utca 25.) várja a
körzetben élőket.

Kovács Béla Sándor
Kovács Béla Sándor önkormányzati képviselőt munkanapokon a 20 224 2194-es
telefonon és a kovacs.bela.
sandor@fehervar.hu. e-mailcímen érhetik el a 2. számú
választókörzetben élők. A
képviselőtől a fenti elérhetőségek mellett előzetesen
egyeztetett időpontban személyes találkozót is kérhetnek a
körzet lakosai.
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Olcsóbb lett a parkolás a belváros körül
Heiter Dávid tamás

Egyhangúan támogatta a képviselő-testület
azt az aláírásgyűjtési kezdeményezést, aminek
célja a koronázási palást Székesfehérváron
történő elhelyezése. Emellett sok, a városunk
mindennapi életét meghatározó döntés is
született a múlt pénteki közgyűlésen.

A közgyűlés ünnepélyes pillanatokkal kezdődött: Székesfehérvár
Közbiztonságáért díjat vehetett
át Kovács Zsolt rendőr alezredes,
városi rendőrkapitány.
A Rákóczi és a József Attila út
környékén olcsóbban lehet majd
parkolni. A módosítást az indokolta, hogy a III. várakozási övezetben
lévő parkolók telítettek, míg az I.
és II. övezetben a kihasználtság
nem éri el a hetven százalékot.
Főleg a Skála melletti parkolóban
nagy a zsúfoltság, már kora reggel
megtelik, így napközben itt nem
található szabad hely.
A közgyűlés tárgyalt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról is, amit az indokolt, hogy
folyamatban van a teljes hulladékgazdálkodás állami átszervezése.
A KLIK javaslatait is véleményezte a testület: iskolaigazgatók
kinevezésével értett egyet a városi
önkormányzat. Nem voltak egységesek ugyanakkor a képviselők a
Vízivárosi Általános Iskola KLIK

Fotó: Simon Erika
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A városi kitüntetés meglepetésként érte a rendőrkapitányt, akit kollégái a karzaton ünnepeltek
a díj átvételét követően

által javasolt megszüntetésében.
A mélyen kihasználatlan intézmény bezárásával már 2010 előtt
is foglalkozott az önkormányzat,
akkor azonban nem vállalták fel
a döntést. Az új fenntartó, a KLIK
szerint a lépés nem halogatható,
annyira kevés a gyerek az iskolá-

Akit a mozdony füstje megcsapott

Nagy Zoltán Péter

Nagy Zoltán Péter

A hétvégén átadták a Felcsút és az Alcsútdobozi
Arborétum között közlekedő kisvasutat, és május első vasárnapján meg is indult a vasúti közlekedés. Joggal kérdezheti a magazin olvasója,
hogy ennek mi köze van Fehérvárhoz. Egyfelől
annyi, hogy egykor ez a vasút Fehérvárig közlekedett, de másfelől aktuálisabb oka is van:
az egyik fehérvári önkormányzati képviselő a
sínekre fekve igyekezett megakadályozni, hogy
a kisvasút elindulhasson útjára a kiránduló
családokkal.

Hova tűnt a baloldal?

Fotó: HírTv

A Váli-völgyi kisvasút hatszázmillió
forintos európai uniós támogatásból újult meg. 1898. november 23-án indult el az első gőzös
Székesfehérvárról Bicskére ezen a
nyomvonalon, de aztán 1979-ben
leállították a vonatközlekedést. A
nyolcvanas években mégis fontosnak tartották, hogy legalább a Lovasberény–Székesfehérvár szakaszt
felújítsák, ahol a teherforgalmat
biztosították. A nem használt sínek
aztán a kilencvenes évek elején, a
„nagy rablások” idején a tolvajok
zsákmánya lett, csak a vasúti töltés
maradt meg. Hasonló sorsra jutott
Magyarország több vasúti szakasza,
ezek közül is főleg a keskeny nyomtávú vonalak. Aztán 2000 körül
megindultak a kisvasutak felújítási
munkái Lentinél, Pálházán, Gemencen, Lillafürednél és Nagybörzsönyben. Bár ennek ellenkezője
is elmondható a 2002–2009 közötti
időszakra, amikor felszámolták a
balatonfenyvesi, majd a Mátravasút
szalajkaházi vonalát. E két helyen

ban. A javaslat szerint a diákok a
közeli Németh László Általános
Iskolában tanulmányukat. Ezt azzal a feltétellel támogatta a testület,
hogy a pedagógusok továbbfoglalkoztatása megtörténjen, és az
osztályok együtt maradjanak az új
intézményben.

Földi Juditot (aki a nyilatkozatot adja a képen) a bicskei rendőrök emelték le Vas megyei
párttársával együtt a sínekről, és szabálysértési eljárás alá vonták őket

ismét szabad préda lett a sín, amit
arra szakosodott emberek vittek is.
Összességében mégis pozitív a kép,
hiszen a kétezres években tizenöt
erdei vasutat újítottak fel 195 km
hosszan, hét darab, összesen 2,7
milliárd forint értékű uniós projekt
segítségével.
Ezen beruházások közül többről
még a Gyurcsány-kormány döntött
(pl. a lillafüredi, szilvásváradi, börzsönyi), éppen ezért kérdeztük meg
a Demokratikus Koalíció fehérvári

elnökét, a hétvégén a felcsúti síneken fekvő Földi Juditot, mi az oka
annak, hogy három-, négygyermekes családok hétvégi kirándulását
meg akarja akadályozni. Földi Judit
úgy válaszolt, hogy semmi köze a
korábbi szocialista kormányzathoz,
ő három éve a DK tagja. „Olyan
pénzköltésről van szó, ami nonszensz,
ez egy hobbivasút, és felszólítjuk a
kormányt, hogy ezt a pénzt költse
egészségügyre, oktatásra!” – mondta
Földi Judit.

A mottó lehetne Bereményi Géza
egykori dalszövege: „el ne feledjétek, vannak e világon keskenyvágányú vasutasok is.”
Az egykori szocialista érában a
keskeny nyomtávú vasutakat
tudatosan irtották. Csak a sínek
elhelyezkedésétől függött, melyiket, milyen indokkal pusztítják.
A soproni és őriszentpéteri
kisvasutak a szörnyeteg kapitalista nyugat közelsége, a mecseki,
a lenti sínpár láncos Tito miatt
lett préda. De több dunántúli
vasút (keskeny és széles) azért
került lebontásra, mert urizáló
német ajkú településeket kötött
össze. Ilyen volt az Etyek melletti
vasút is, aminek a most felújított hat kilométeres szakaszára
feküdt rá Földi Judit. Abból az
uniós pénzből, amiből épült, csak
a turizmust lehet segíteni, egy
fillér sem használható oktatásra,
egészségügyre. Mindenesetre Földi Judit nem találkozott szociális
érzékenységében azzal az öreg
bányásszal, aki egykor a felcsúti
síneken utazott a föld mélyébe dolgozni, és május elsején
gyermekeivel, unokáival könnyes
szemmel várta, hogy Földi Judit
felálljon a sínekről. Értem én,
hogy Orbán... De jó lenne, ha
nemcsak a jobboldal venné észre
a baloldali értékeket!
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In Civitate Alba

Milliárdos beruházás
Fehérváron

Térjen haza a palást!

Bácskai Gergely
Az E.ON közel ötezer kilométernyi áram- és
közel háromezer kilométernyi gázvezeték
üzemeltetéséről, fejlesztéséről és karbantartásáról gondoskodik a megyében. Mindkettőből
nagyjából ötszáz kilométer Székesfehérváron
húzódik. A hálózatok jelentős fejlesztés alatt
állnak.

Bácskai Gergely

Fotók: Simon Erika

A városházán ünnepélyes keretek között kezdődött az az aláírásgyűjtést, amelyet Székesfehérvár önkormányzata szervez a koronázási
palást hazahozataláért és Székesfehérváron
történő kiállításáért.

A fehérvári fejlesztésekről
Cser-Palkovics András polgármester, Csulak Ferenc, az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
vezérigazgatója, Szumzer László
áramhálózati üzemvezető és Győrfi
Attila gázhálózati üzemvezető közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol
elhangzott, hogy az áramhálózatra
több mint 2,1 milliárd forintot, a
gázhálózatra 220 millió forintot
fordítanak Fehérváron.

A királyi palástról a Szent István Király Múzeum igazgatója, Kulcsár Mihály tartott előadást. A
rozettamintás bizánci selyemből készült, aranyszállal hímzett díszöltözetet a rajta olvasható
felirat szerint „Szent István király és Gizella királyné készíttette és ajándékozta 1031-ben a
székesfehérvári Szűz Mária-egyháznak.”

és a közös felelősség felvállalása.
Történelmi jogon megilleti Székesfehérvárt a koronázási palást. Fontos
azt is hozzátennünk, hogy ez egyben
felelősséget is ró ránk. A nem mindig
könnyű mindennapokban kell, hogy
legyenek olyan szimbólumaink, amelyek segítenek bennünket. Úgy érzem,
hogy a koronázási palást és annak
Székesfehérváron történő elhelyezése
ebben a lelkiségben erősíthet meg

bennünket. A történelem nem adta
meg azt a lehetőséget a városnak,
hogy az első nagytemploma álljon és
bizonyságául szolgáljon a történelemnek. De ez nem jelenti azt, hogy ezt az
ezer évet elfelejthetjük! A palást ebben
tudná segíteni a közösséget, a várost.
Sokat beszélünk arról, hogy elődeink
végakaratát tisztelnünk kell. Ha ez
így van, akkor a koronázási palástnak
itthon van a helye!”

Fotó: Simon Erika

A közösségi akcióhoz mindenki
csatlakozhat: az aláírásgyűjtő ívek
a következő hónapokban minden
városi rendezvényen megtalálhatók
lesznek, továbbá a jövő héttől a
városházán, a Szent Korona hiteles
másolata mellett, a portán, valamint a Kossuth utcai ügyfélszolgálaton és a Nemzeti Emlékhelyen is
alá lehet írni a kezdeményezést.
A paláston látható István, Gizella
és Imre herceg egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása is. Valószínűleg Könyves Kálmán – aki a
szent király szellemi örökösének
tartotta magát – volt az, aki az
eredetileg miseruhának készült
palástot koronázási palásttá alakíttatta át, és tudatosan építette
és terjesztette Szent István király
kultuszát.
A néhány hónappal ezelőtt a Nemzeti Múzeumban tett látogatásból
és a Csorba László igazgatóval
folytatott beszélgetésből az derült
ki, hogy tudományos és közéleti
akadálya nem lenne a palást Székesfehérvárra való hazatérésének
– mondta a város polgármestere.
Cser-Palkovics András ünnepi
beszédében köszönetet mondott
a közgyűlés támogatásáért: „Hitet
tettek amellett, hogy a legfontosabb
a városunk iránti szeretet, a tisztelet
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Megújulnak a városi áram- és gázvezetékek

Az első gázhálózati beruházások
már elkezdődtek. Többek között a
Balatoni és a Martinovics utcában főelzárócseréket végeztek a
szolgáltató szakemberei, június
elején pedig elkezdik a Fiskális és
Pozsonyi utakat érintő gázvezetékrekonstrukciót, melynek összköltsége meghaladja a 160 millió
forintot. A legnagyobb fejlesztést
egy 132/22 kV-os alállomás építése
jelenti Székesfehérvár déli részén.
Az új alállomás és a hozzá tartozó
távvezeték valamint kábelhálózat megépítésével hosszú időre
biztosítva lesz a városban működő
cégek biztonságos energiaellátása.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Az aláírásgyűjtés ünnepélyes megnyitásának résztvevőit Róth Péter alpolgármester köszöntötte. Az ünnepségen jelen volt Spányi Antal megyés
püspök, Vargha Tamás államtitkár, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke valamint a város alpolgármesterei, számos önkormányzati képviselője.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

4

FehérVár

Kultúra

2016. május 5.

A birodalom visszavár, Flóra hívogat!

Gáspár Péter, Látrányi Viktória

Gorsium – a birodalom visszavár! A részletes programokról a www.gorsium.org honlapon lehet
tájékozódni.

Nádorfi Gabriella régész az esemény kapcsán felidézte azt is, hogy
annak idején a Floralia elindításakor
az volt a cél, hogy olyan ünnepet
varázsoljanak a Gorsium területére,
ami bemutatja a római kori élet
mindennapjait és ünnepeit. A kilencvenes években látványosabb elemekkel gazdagodott a rendezvény,
ekkortól elevenedett meg Septimius
Severus császár gorsiumi látogatása.

Makovecz Imre álma
Vakler Lajos
Imre álma címmel nyílt meg a Szabadművelődés Házában az a tárlat, amely Makovecz Imre,
a magyar organikus építészet nemzetközileg is
elismert alakjának grafikáiból ad válogatást.

ceruzavonásai valóságos szellemi
újítások: „Azt látjuk és úgy, ahogyan
ő ezt a sok ezer évet – amióta magyarok vagyunk – megálmodta. Ennek a
kiállításnak van egy alcíme: Makovecz Imre megrajzolt hite az égtől
a földig. Mi úgy tekintünk rá, az ő
világára, mint aki a gyökerekből építkezik – valójában azonban az égből
merített ihletet. Hite pedig a kozmosz
végtelenjéből táplálkozott.”
A kecses, élőnek, valóságosnak
tűnő, mégis álomszerű faltestek,
jelképek mintha a földből nőttek
volna ki, és a tető az égből esett
volna rá. A képek személyességet
sugallnak, gondolatokat ébresztenek. Imre álma megvalósult.

„Makovecz Imre hite a kozmosz végtelenjéből táplálkozott.”

Az érdeklődők menetrend szerinti
autóbuszokkal és különjárattal is
eljuthatnak Gorsiumba. Menetrend szerinti járat 9.30 (csak
szombaton), 10.30, 11.30 (csak
szombaton), 12.30, 14.35 és 16.30
órakor indul Székesfehérvárról
Tácra, visszafelé 12.57-kor, 14.57kor, 16.57-kor, 17.48-kor (csak
vasárnap), 18.57-kor indul a busz
Tácról. A Floraliára elővételben
belépőt vásárlók részére különjárat indul Székesfehérvárról, a
Piac téri parkolóból. Szombaton
és vasárnap 9.45-kor, 10.15-kor,
13 és 14 órakor indul a különjárat
Fehérvárról, visszafelé 13.30-kor,
14.30-kor, 17.30-kor és 18.30-kor
indul a busz.

Forgó szoknya és csattogó csizma

Fotó: Kiss László

Makovecz Imre alkotásai hű
lenyomatai a maga sajátos formanyelvének. A képeken felbukkan a magyar őstörténet, és az
álomszerű, magasra törő, karcsú,
emberre, növényre emlékeztető
motívumkincs egyaránt. Gubcsi
Lajos barátként, íróként is az
életmű egyik őrzője. Számára a
posztmodern, múltidéző, grafikai Makovecz-énkép historizáló

„Arisztophanész Madarak című
komédiája nyomán sodró lendületű
bemutatót láthat a közönség a mítosz
és valóság keskeny mezsgyéjén
egyensúlyozva.” – mondta el Matuz
János, a Vörösmarty Színház
művészeti intendánsa az esemény
tájékoztatóján. Kulcsár Mihály,
a Szent István Király Múzeum
igazgatója felidézte azt is, hogy
a rendezvény annak idején Fitz

Jenőnek és Petres Évának köszönhetően indult el. Éppen ezért
„Gorsium retró” címmel sorozatot
indított a múzeum, ahol a korábbi
Floraliákról találhatók képek és
leírások. „Gorsium a tudomány
tükrében” címmel pedig előadássorozatot is szerveznek péntek
délutánonként. Legközelebb
május 6-án, pénteken 17 órától
a régészeti parkról és a római
hadseregről hallhatnak előadást
az érdeklődők a Fő utca 6. szám
alatti rendházban.

Gáspár Péter
Forgó szoknyákkal és csattogó csizmákkal ünnepelte
Fehérvár a táncművészet világnapját vasárnap este
a Vörösmarty Színházban, ahol a hagyományokhoz
híven gálaműsort adott az Alba Regia Táncegyüttes.

„Székesfehérvár szerelmese a táncoknak.
Legyen az a Mojszejev táncegyüttes vagy
az Experidance, pillanatok alatt fogynak
el a jegyek. A tánc része az augusztusi
szertartásjátéknak, és itt, ezen a színpadon
is évek óta születőben van egy új műfaj
Horváth Csaba rendező-koreográfus művészeti fantáziájának köszönhetően, amikor
táncjáték formájában mesélnek el prózai
műveket.” – fogalmazott Brájer Éva,

Székesfehérvár alpolgármestere a gála
megnyitóján.
Az idei gálaesten elsőként a Mozdulatlan legendák című táncjátékból
kaphatott ízelítőt a közönség. A jelenet
a reformkor báli hangulatát idézte meg.
Ezt Molnár Gábor egy új koreográfiája
követte Táncok Bekecsaljáról címmel,
amely a székelyföldi Nyárádselye
különleges forgatós táncát mutatta be.
Az est folyamán a Pulutyka Táncegyüttes is színpadra lépett, akik 2015-ben
nagy utat jártak be a Fölszállott a páva
népművészeti vetélkedőn. A döntőig
meneteltek a város hírnevét öregbítve,
hallatlan profizmussal, alázattal és
nagy lelkesedéssel, jókedvvel.

Fotó: Kiss László

Igazi családi program lesz az idei
Floralia, ahol minden korosztály
megtalálhatja majd a számára
megfelelő programot. „Régi, szép
hagyomány felelevenítését jelenti
a Floralia ünnepe, ami évtizedekig
rendkívüli népszerűségnek örvendett.
Majd pár év szünet következett, de
a felújítás ideje alatt is sokan kérdezték, mikor rendezik meg újra a
tavaszköszöntő ünnepet.” – mesélte
a hétvégi rendezvény kapcsán
Cser-Palkovics András. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy
a Szent István Király Múzeum, a
Vörösmarty Színház és a Fehérvári
Programszervező Kft. összefogott,
és közösen dolgozik azért, hogy
az idei Floralia mindenki számára
maradandó élményt nyújtson.

Illusztráció: Németh-Nagy Róbert

A hétvégén igazi tavaszköszöntő ünnep várja
Gorsiumban az érdeklődőket. Már csak néhány
nap, és sokéves kihagyás után újra megrendezik a nagyszabású Floraliát. Székesfehérvár és
Tác közös nagy büszkesége, az újjáépült Gorsium Régészeti Park így ismét felvonulásoknak,
amfiteátrumi és színházi játékoknak és az ókori
világ bemutatásának ad helyet május 7-én és
8-án. A hétvégén gladiátorjátékokat és ókori
divatbemutatót is láthat a közönség. Szombaton és vasárnap különjáratok is indulnak Tácra
a Piac térről, kényelmesebbé téve az utazást.

Harminchárom éve április huszonkilencedikén ünnepeljük a tánc világnapját. Ez a nap JeanGeorges Noverre francia táncvirtuóz, balettmester, koreográfus és táncelméleti író születésnapja.
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A TEDI újra aranyba öltözött

Kurucz Tünde

Vakler Lajos

Anya betegszabira megy

Ismét fantasztikus sikert ért el a Teleki Blanka
Gimnázium Diákszínpada, a TEDI. A Telekisek a
hagyományos Keszthelyi Helikon Ünnepségeken, a
legrangosabb középiskolás kulturális seregszemlén színház kategóriában megismételték tavalyelőtti sikerüket. A TEDI Láposi Anita drámatanár
rendezésében Shakespeare Makrancos Kata című
vígjátékának színpadi adaptációjával érdemelte
ki a Helikon arany díját. A színészi fődíjat pedig a
címszerepet alakító Szabó Diána vehette át.

Mészáros Attila: Petruchio
„Rang idetartozni! Bárki elkezdheti a
munkát a diákszínpadon, de általában
hamar kiderül, ki az, aki közénk való, és
ki az, aki nem. Minden ott dől el, hogy
aki bírja a strapát és odateszi magát a
munkában, az marad, és részese lehet a
produkciónak.”
Láposi Anita: Drámatanár, rendező,
dramaturg
„Ma már nem elég, ha valaki tehetséges.
Az is kevés, ha valakinek tetszik ez a
dolog és szereti a színházat. Kell hozzá
munkabírás, kitartás, kudarctűrés és
sok-sok próba.”

A 2014-es keszthelyi sikerről,
Goldoniról, a két úrról és az ő
szolgájáról
Láposi Anita
„Ráálltunk a vígjátékokra. Úgy érzem,
hozzánk közelebb állnak a komédiák és a
vidámabb jellegű darabok. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem tudunk
komolyat alkotni – erre nagyon jó példa
az idén a Vörösmarty Színházzal közösen bemutatott A Tündérhon vándorai
című produkció, amelyben a Csongor és
Tündét vittük színre.”

A darabválasztásról
Láposi Anita
„Nagyon sok szempontot figyelembe kell
venni. Először is ott van a saját szubjektív

Nagy jövő vár a telekis diákszínpadra

Fotók: Lőrincz Miklós

A rangról és arról, milyen az, ha
a tehetség és a szorgalom kézen
fogva jár

A bölcs Petruchio és a fékezhetetlen Kata

szűrőm, de természetesen arra is figyelnem
kell, kik azok az iskolából, akik alkalmasak
arra, hogy főszerepet játsszanak, milyen
karakterek vannak a darabban. Fontos
kérdés, hogy mennyien vagyunk. Ehhez
keresek darabot, ami alakítható rájuk.”

én leszek a darabban a balfácán – akiről
persze kiderül, hogy egy olyan stratégiát
épít fel, amivel győz – nagyon tetszett. Jó
volt belebújni Petruchio bőrébe!”

A szerepbe szerelmesedés útjairól

Az építkezésről, a rendezői
koncepcióról, a pedagógus
szerepéről

Szabó Diána: Makrancos Kata
„Megnéztem Budapesten, az Átrium
Színházban a Makrancos Katát Alföldi
Róbert rendezésében, és igyekeztem
tanulni belőle, inspirációt nyerni abból,
hogy adja elő más. Persze tudom, hogy
ez rossz, hiszen színésznek készülök,
magamnak kellene megoldani... Aztán
jön a szöveg, amivel meg kell barátkozni.
Mi Varró Dani fordításából dolgoztunk,
ez megkönnyítette a munkát, hiszen ő
mai nyelvezetet használ.”
Mészáros Attila
„Amikor megkaptam és elolvastam a
szövegkönyvet, nagyon megtetszett
Petruchio szerepe. Rögtön tudtam, hogy
ha nem ezt kapom meg, kardomba dőlök,
hiszen az első pillanattól tudtam azonosulni a karakterrel. Az, hogy a történet
szerint odamentem egy új helyszínre, új
emberek közé, és mindenki bolondnak
gondolt, akit kihasználhatnak, ezáltal

Láposi Anita
„Nem volt könnyű, mert amikor elkezdtük próbálni, rá kellett jöjjünk, hogy a
darab nagyon hosszú, és nagyon nehéz
belőle negyven perces előadást csinálni,
ami követelmény. Nehéz volt a próbaidőszak is, mert mindenkinek sok volt az
elfoglaltsága, közben volt a tündérhonos
projekt is. Amikor elkezdtük az olvasópróbákat, még nem tudtuk, miként fogjuk
felépíteni a darabot. De aztán kaptunk
egy olyan mentort Keller János személyében, aki nagyon sokat foglalkozott a
gyerekekkel, és egy más megközelítésből
is bemutatta a színészmesterséget, annak
emberi oldalát. Ezt magunkkal vittük a
Makrancos Katára is. Utána annyira vitt
bennünket a lendület, hogy végül egyszerűnek tűnik ez az időszak. A siker pedig
hitet és megerősítést ad. A TEDI pedig
ma is olyan, ahogy azt Kóbor Istvánné,
Orsi néni megálmodta.”

Kelj fel! – közölte egyik reggel az
anya kissé rezignált hangon a férjével, aki ezzel a lendülettel átfordult
a másik oldalára.
Nem bírom, de tényleg! Semmi
nem marad meg bennem. A gyerek
meg már egy órája fent van. Szóval
kelj fel! – adta ki ellentmondást
nem tűrően az ukázt, majd a maradék erejét felhasználva bemászott
a paplan alá. Teljesen kimerítette
a reggel, hiszen negyedóránként
sprintelt a vécére, nyomában egy
türelmetlen és csintalan kétévessel.
A privát szférája teljesen megsemmisült. Csak pár óra pihenésről
álmodozott, hogy egy kicsit ös�szekapja magát. Elvégre egy anya
nem jelenthet beteget, mert akkor a
rendszer összeomlik!
Már éppen belefúrta volna a fejét
a párnába, mikor hangos puffanás
hallatszott a konyhából. A zajból
ítélve éppen egy ásványvizes üveg
eshetett le az asztalról. Na, erre az
apa kiugrott az ágyból, és átvette
az irányítást. Az anya teljesen
nyugodt maradt: amíg nincs sírás,
addig nem történt semmi érdemleges. Szundítani próbált, de fél
füllel még derengett neki, hogy a
férje küzdött, mint disznó a jégen.
A férfi a kisfiú „nemakarokreggelizni” hisztijét egy gordiuszi
huszárvágással megoldotta: betett
a Youtube-on valami tingli-tangli
gyerekdalt, kiöntött a tálcára egy
nagy halmot a kedvenc kukoricagolyóból, és főzött magának egy nagy
bögre kávét, hogy kibírja valahogy
a délelőttöt.
A pár órányi alvás csodát tett
az anyával. Délután négykézláb
kivánszorgott a hálóból a nappaliban lévő kanapéra. A pulton bábeli
halomban álltak a koszos edények,
a szétcincált kenyérdarabkák, az
üres gyümölcsleves dobozok. A
földön mindenfelé lególovak, kártyák, műanyag állatok heverésztek.
De hát a zseni uralja a káoszt,
még akkor is, ha nincs egy szabad
négyzetcenti sem! A kisfiú éppen
borsót ebédelt. Inkább imitálta.
Egy kanállal evett, egyet a padlóra
öntött, egyet pedig biztos ami biztos, az apja pólójára kent. A gyerek
a férfi határait feszegette. Az anya
nem akart beleszólni. Elvégre
ő gyógyul. Meg amúgy is kicsit
kárörvendett: na most meglátja a
férje, mennyit dolgozik mindennap
azért, hogy a családban fizikailag
és lelkileg rend legyen! Mindezt
úgy, hogy soha senkinek fel sem
tűnik, hogy a tiszta ruha ott van
a szekrényben, vagy hogy hány
órát virraszt éjjelente egy nehezen
kibújó fogacska miatt.
A gyerek mintha megérezte volna a
kanapé felől áradó tömény keserűséget. Kikéredzkedett az etetőszékből, és maszatos szájacskával egy
nyálas puszit adott a nő arcára.
A fáradtság, az önsajnálat és a
betegség elillant. Az anya felállt
pizsamástul, gyerekestül, kócos
hajjal és azt mondta: hagyd csak,
mindjárt segítek...
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Aztán valahogy komolyra fordult...

László-Takács Krisztina

Fotók: Simon Erika

Tizennyolc iskola hatvanhat végzős középiskolai osztályának ezerötszázhúsz diákját búcsúztatták
szombaton délelőtt a Városház téren. Ugyanennyi diák vette birtokba a könnyes búcső előtt a
várost: sulizenekarok versenyén tomboltak egy utolsó előttit. Csütörtökön szerenádozó fiataloktól
volt hangos a város. A legtöbben gyalogosan, gitárkísérettel indultak az éjszakába, de olyanokkal
is lehetett találkozni, akik kisvasúttal járták végig a tanári kart. A bolondballagás hab volt a tortán,
a csúcsdíszt pedig – mint ahogy évek óta – a ballagás jelentette a másfél ezer diák számára.

Az egyenruha sohasem népszerű, kivéve, ha nem kötelező – például a bolondballagáson

Volt, aki nem ment messzire, csak benézett a nagyi szekrényébe. Íme az eredmény!

Hagymásy András

Éretlenek
Ha akad olvasóink között olyan, aki számontartja a francia filmművészet Zs
kategóriás alkotásait, talán emlékszik Claude Zidi 1980-as produkciójára, az
Éretlenekre. A történet nem túl bonyolult: hogyan teszik le az arra teljességgel alkalmatlan versailles-i gimnazisták az érettségit. Van egy-két jól sikerült
poén a filmben, különösen emlékezetes a meg nem engedett segédeszközök
arzenálja, amivel a kutyaütő csigazabálók élnek a vizsga során.
Nemrég ugyan ettem csigát Znojmóban a Csigához címzett vendéglőben, mégsem erről jutott eszembe a film, amikor szerda délelőtt nekiveselkedtem, hogy
szolidaritást vállalva éppen érettségiző lányommal, megoldjam az addigra
hivatalosan is publikált középszintű matematika-feladatsort. Igen, a megoldókulcsok nélkül… A kedves olvasó nyilván most kezdi nyálazni ujjait, hogy
továbblapozzon az újságban – kit érdekel felnőtt fejjel a matekérettségi?
Engem is csak kétszer érdekelt eddig életemben, először 1989-ben. Az az év
arról híres, hogy kiszivárogtak a matektételek, így az eredményeket megsemmisítették, és mindenki megkapta az év végi jegyét az érettségire. Ennek
köszönhető, hogy osztálytársaim közül kikerült aztán törvényszéki elnök
– akivel a vizsgákat megelőző napon inkább gombfociztunk közös tanulás címén – országos hírű gerincsebész és magas tudományos körökben is elismert
egyiptológus. Ahogy a filmben is: ott mintha egy kisebb közép-afrikai diktatúra elnökévé avanzsált volna az egyik diák, akinek törzsi dobokon játszották
le a megoldást az utcáról.
Könnyű nektek – mondhatná a lányom és még ezerötszáztizenkilenc másik
– ti már bírók vagytok meg gerincsebészek, de mi még azon küzdünk, milyen
valószínűséggel gyújt meg különböző színű varázskanócokat Zsófi az első
három napon… Pedig ha tudnák, milyen jó nekik, hogy még csak gyújtogatják
a kanócokat! A mienk lassan leég, és nem marad más, csak az emlékezés. Még
jó, hogy gombfociztunk a koszinusztétel helyett!
U.i.: Hatvankét pontom lett a százból. Kedves matektanárok! Kéretik ezeket
szétosztani a legkritikusabb helyzetben lévő vizsgázók között! Hátha kikerül
közülük is egy-két egyiptológus, vagy legalább egy vidéki firkász…

Megmutatták magukat a fehérvári bennszülöttek is

Egy utolsó napsütéses nap az érettségi előtt. A Városház téren másfél ezer diák búcsúzott a
középiskolás évektől.
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Felelősség, félelem, nehézség
„Ezek a percek alkalmat adnak
arra, hogy felülemelkedjünk érzéseinken. Esélyünk van arra, hogy
megálljunk, és a jövő hét megpróbáltatásai előtt utoljára megvizsgáljuk a minket körülvevő világot,
amit a vizsgára való felkészülés
mellett észre sem vettünk”. ...
„Ahhoz, hogy álmodni merjünk,
fontos az öntudat, az önazonosság
és a valahová tartozás megnyugtató érzése. Hiszek abban, hogy
bebizonyítjuk, képesek leszünk
értékes tagjai lenni a közösségnek. Megmutathatjuk, hogy
miként kamatoztatjuk szüleink,
tanáraink munkáját és a Székesfehérvár biztosította lehetőségeket.
Érdemeljük ki, hogy a városunk
büszke legyen ránk!....Viszontlátásra Fehérváron! Viszontlátásra
Székesfehérvár!” – búcsúzott a
ballagó diákok nevében Polányi
Linda, a Székesfehérvári Vasvári
Pál Gimnázium 12. c osztályos
tanulója.

Bialkó László Gergő

Haza, Fehérvárra!

„A Facebook nemzedékének minden lehetősége megvan arra, hogy őrizhesse és ápolhassa a
kapcsolatait. Vigyétek magatokkal emlékeiteket, élményeiteket, közben pedig térjetek vissza
minél többet Székesfehérvárra” – mondta Cser-Palkovics András köszöntőjében. A polgármester hozzátette: Székesfehérvár igyekszik jó kereteket biztosítani a boldog, sikeres diákévekhez,
ennek köszönhetően egyre többen maradnak a helyi felsőoktatásban.

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a diákokat és tanáraikat

„Megkülönböztetett mély tisztelettel köszöntöm az urat!”. Még
be sem léptem a kávézóba, de már
így üdvözölt a Főúr, a semmiből
előtűnő mesterpincér, aki mindig
mindennek tudja a pontos helyét
s módját. A túlzóan kitüntetett
figyelem zavarba ejt és spontán megnyilatkozásom kimerül
egy „uram, ez nekem gyanús”
kijelentésben, de pár másodperc
bizonytalan egy helyben toporgás
után mindent felold a cinkos ös�szekacsintás, a múltból felidézett
baráti kézfogás.
A régen látott, de visszatérő vendégek közé tartozom, és a Főúrral
is régről ismerjük egymást – bár
azt talán már egyikünk sem tudná
megmondani, pontosan honnan is.
Az az egy biztos, hogy nem együtt
voltunk katonák. Érti, aki érti, s
aki volt katona – velem ellentétben...
A lényeg, hogy évek múltán is
számon tartjuk egymást. Tudjuk,
kit sodort külföldre az élet, ki
ír programkódokat Bécsben, ki
burkol előszobát Londonban és
ki az, aki Sydney-ig repült azért,
hogy Natalie Portman fodrásza
lehessen. „Tudunk egymásról,
mint öröm és bánat.” Na, de ezt
már tudják önök is!
A folyton visszatérők közé
tartozom. Akárhol is voltam a
világban, valami – egy ember,
egy emlék, egy program, egy
szándék – visszacsalt ide. És
be kell vallanom azt is, hogy
soha nem tudtam nem fehérvári
lenni máshol. Akkor is így volt ez,
amikor kicsinek, akkor is, amikor
nagynak éreztem ezt a várost.
Amikor békésen pihent, s amikor
lüktetett. Egyszerűen „csak”
otthonnak neveztem mindenkor,
mert vargabetűkkel bár, de végül
minden utam ide vezetett. Ahol a
Főúr, szakmájának mestere, megkülönböztetett tisztelettel üdvözöl.
Mindenkit, aki visszatér.

Ötven év után újra elballagtak

Így kevésbé látszanak a könnyek...

A Vasváriban ötven év után ismét
elballagtak az 1966-ban végzett
4. a osztály tagjai. Akárcsak fél
évszázaddal fiatalabb diáktársaik,
ők is ugyanúgy összegyűltek az
osztályteremben, és megtartották
a szimbolikus, utolsó osztályfőnöki órát. Már nemcsak a tanárok,
hanem a diákok is nagypapák
voltak a teremben, de fiatalos dinamizmussal, örömmel – és ahogy
az arcokon látszott – kissé megilletődve sétáltak végig a Vasvári
falai között, ahol tapssal fogadták
őket a sorfalat álló mai diákok.

Fotó: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely

Hajmási József tanár úr egykori osztálya az akkori leánygimnáziumban az első fiúosztály
volt. A ballagásra egykori tanáraik közül Dienes Ottó, Döbrentey Gyula és Bölcsföldi József
tanár urak is eljöttek.
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Egészség

A családdá válás ünnepe

2016. május 5.

Látrányi Viktória
A születés hetét 2003-ban rendezték meg
először, a programhoz számos település
csatlakozott. Székesfehérváron évek óta vannak
programok az Alba Babahordozó Egyesület és az
önkormányzat együttműködésének köszönhetően. Az országos rendezvénysorozat nem
titkolt célja, hogy a várandósok és családjaik
minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a
különböző választási és döntési lehetőségekről, a hazai ellátás hagyományos és újszerű
lehetőségeiről, a megfelelő döntést elősegítő kutatási eredményekről és a nemzetközi
egészségügyi szervezetek ajánlásairól. S persze
mindemellett számos kísérőprogrammal készülnek a család apraja-nagyja számára, hiszen
a születés ünnep!

Fotó: Simon Erika archív

Babára vágyók, várandósok,
édesanyák és apukák valamint az
egész család érdeklődésére számítanak a születés hete székesfehérvári programján. A párkapcsolat,
családtervezés, anyává-apává
válás, várandósság, szülés-születés, szoptatás-táplálás, csecsemőgondozás, hordozás, női szerepek
megélése is szerepel az esemény
témái között. Az esemény iránt
évről évre nagy az érdeklődés.
A Szabadművelődés Háza ad
otthont idén is az eseménynek,
melynek fővédnöke Östör Annamária egészségügyi és sport-

A születés hete programjai
(május. 7.)

A kisbabák biztonságos és kényelmes, elöl, háton vagy csípőn való hordozása kihívást jelenthet, ugyanis már nem vagyunk a hagyományos babahordozással kapcsolatos tudás birtokában. Aki szeretné megtanulni a babahordozás helyes és biztonságos módszereit, érdemes
babahordozási tanácsadó segítségét kérnie!

tanácsnok. A rendezvénysorozat
célja, hogy a látogatók minél
szélesebb körben jussanak hiteles
információkhoz. Erről a szervezésben részt vevő illetve a témákat
összeállító védőnők, szülésznők,

Guinness-rekorddal a fertőzések ellen
Látrányi Viktória
„Ments életeket: moss kezet!” – ezzel a
jelszóval indított kampányt az Egészségügyi
Világszervezet 2009-ben. Azóta minden évben
május 5-én van a kézhigiénés világnap, amihez
Magyarország is csatlakozott. Idén egy nem
mindennapi akció is lesz, hiszen a fennálló
Guinness-rekordot kívánják megdönteni.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kezdeményezésére május 5-én
országos akció során Guinness-rekord-döntési kísérlet zajlik,
mégpedig az egy időben, több
helyszínen történő kézmosásoktatás kategóriájában. Miért az
iskolákban? Ismert tény, hogy a
nátha, az influenza, a hasmenéses

megbetegedések közösségekben
gyorsan terjednek, rövid idő alatt
nagyszámú megbetegedést okozhatnak. Egyéb higiénés szabályok
betartása mellett sokszor egy
egyszerű kézmosással is megelőzhető lenne a fertőzés továbbadása.
Fejér megyében tíz iskola mintegy
ezer résztvevővel jelentkezett a
rekord megdöntésére. Székesfehérváron a Táncsics Mihály Általános
Iskola vesz részt a kísérletben. A
szervezők nem titkolt célja, hogy
a rekorddöntési kísérlet országos
eseményével ráirányítsa a figyelmet
arra, hogy egyszerű, de következetesen alkalmazott módszerekkel
is sokat tehetünk egészségünk
megőrzéséért.

szoptatási tanácsadók, dúlák, művelődésszervezők, pedagógusok,
hordozást oktató szakemberek is
gondoskodnak. A programok május 7-én délelőtt fél tízkor kezdődnek és egészen 17 óráig tartanak.

9.45-10.45: Minden cseppje arany: a
szoptatásról, tévhitekről, problémákról – dr.Márkus Anita neonatológus,
laktációs szaktanácsadó, Gál Diána
laktációs szaktanácsadó
11 óra-12 óra: Szexuális élet a
várandósság alatt és szülés után – Habi
Ildikó vezető védőnő
Ahogy ők látják – a szülés több szemszögből – Hegedűs Judit védőnő
12.15-13.15: A bababarát cím megvalósulása a gyakorlatban a Fejér Megyei
Szent György Kórházban – dr. Szabó
Krisztina adjunktus, Bognár Márta
ápolási koordinátor
13.30-14.30: Anyák meséi: egy otthoni
és egy kórházi szülés története – Fersch
Renáta, Németh-Boda Zsuzsanna
14.45-15.45: A választás lehetősége –
lehetőségek a szülés körül – Nagy-Majoros Zsanett dúla
16 óra-17 óra: Hordozásra születik:
hordozzunk a baba és az anya örömére!
– Szilágyi Rita hordozási tanácsadó

HALLÁSA AKTÍV
ÉLETÉNEK KULCSA
Király Levente, a
Nemzet Színésze rátalált
a tökéletes megoldásra
„A hallókészülék szakmai munkámban
fantasztikus segítség, észrevétlenül
megbújik a fülben, szinte láthatatlan.
Segítségével a kollégákat tökéletesen hallom.
Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES
HALLÁSVIZSGÁLATON!
Most egy MINŐSÉGI edényfogó
kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

Fotó Kiss László

Victofon Belvárosi
Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár,
Várkörút 56.

A baktériumok és vírusok terjedésének megakadályozásához a szappanos kézmosás a legjobb,
legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz

Bejelentkezés:
06-22/500-053
06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos
dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos
Némethné Haász Hilda
audiológus szakasszisztens

*Az akció 2016. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart.
Az ajándék feltétele a hallásvizsgálaton való
részvétel és jelen hirdetés felmutatása.
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Védjük bőrünket!

FehérVár
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Leffelholcz Marietta

Sokan szeretik a napozást, a
kellemes melegben történő
napfürdőzést. A napsugárzásnak
azonban lehetnek kellemetlen
mellékhatásai is. Szervezetünkben
összeadódnak a káros sugárzások.
A gyermek- és kamaszkorban
elszenvedett sorozatos leégés
megduplázza a felnőttkori melanóma kialakulásának kockázatát.
Legnagyobb veszélyt a fehér bőrű
emberek számára jelent a káros
sugárzás. Akinek a bőre magas
pigmenttartalmú, annál kisebb
valószínűséggel alakul ki a melanóma. Akinek sok anyajegy van
a bőrén, célszerű rendszeresen
ellenőrizni őket, és mindennemű
elváltozás esetén orvoshoz fordulni. Az esetek hetven százalékában

Fotó: orvosok.hu

Napok óta hol beborul az ég Fehérvár fölött és
esik az eső, feltámad a szél, hol pedig előbújik
a nap és sugarai simogatják a bőrünket. Bár a
nyári időjárás még várat magára, a nap káros
sugarai már most is okozhatnak problémákat
a bőrön. Sokan nem is gondolnák, de már a
tavaszi napsugárzás is veszélyeztetheti bőrünk
egészségét. Fontos, hogy mindig legyünk
felkészültek és elővigyázatosak már tavasszal
is, mert a leégés mellett akár súlyosabb következményei is lehetnek annak, ha huzamosabb
ideig napon tartózkodunk.

Ne vegyük félvállról a gyanús anyajegyeket! Forduljunk időben orvoshoz, hiszen a káros napsugárzás súlyos következményekkel járhat.

nem a már meglévő anyajegyek
válnak rákossá, hanem a daganat
újonnan alakul ki.
A káros napsugarak ellen legkön�nyebben az öltözékkel tudunk
védekezni, de bőrtípusnak megfelelő fényvédő olajjal, krémmel is
óvhatjuk a bőrünket.

A napfénynek természetesen pozitív hatásai is vannak! Az UV-sugárzás fokozza a D-vitamin képződését, sőt segít kivonni a táplálékból
a kalciumot, mely csontozatunk
számára nélkülözhetetlen. A D-vitamin az immunrendszer számára
is nagyon fontos, mert hatékony

védelmet jelent többek között a
vastagbél- és a mellrák leküzdésénél. A Nap segít elpusztítani a
bőr felszínén lévő baktériumokat,
vagyis segítségével rendkívül jól orvosolhatók a kisebb bőrproblémák,
sőt a napsütés hatékony a depres�szió ellen is.
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Otthon

Szeretne a tetőtérben hűsölni?

László-Takács Krisztina

Fotó: Kiss László archív

Könnyebb a helyzete annak, aki nem gondolkodik a tetőtér beépítésben, hiszen ekkor elég,
ha a födémet szigeteli le, ami jóval kevesebb
területre igényel anyagot és szakmunkát.
Ha beépítést tervezünk, vagy szeretnénk
meghagyni az esélyét egy esetleges későbbi
beépítésnek, akkor mindenképpen a tetőt
kell jól szigeteltté tenni. Ez a cserepek alatti
rész hőszigetelését jelenti, aminek ma már
számtalan módja van.

Minél vastagabb, annál olcsóbb
Igaz ez az állítás a tető szigetelésére, legalábbis hosszú távon
megtérül a befektetés. A minimum az, hogy a technológiai
előírásoknak megfelel a beépített
szigetelés – magyarázza Fodor
Erzsébet. A szakértő szerint a
legfontosabb, hogy a bentről jövő
hő hatására a keletkezett pára el
tudjon távozni a házból, a kintről
jövő csapadék pedig ne jusson
be. Mindeközben pedig a szigetelés tartsa a benti hőmérsékletet.
Az sem mindegy, milyen vastag
szigetelést használunk, és azt
hány rétegben rakjuk le. „Energiatakarékosság szempontjából különösen fontos ez, hiszen a zsebünkre
játszhatunk a megfelelő szigeteléssel.” – mondja a szakértő.

Legtöbben ma is a már hagyományosnak mondható szálas anyagokat részesítik előnyben, ilyen az
üveggyapot és a kőzetgyapot. Ezek a
rostokon megkötött levegővel hőszigetelnek, és igen jó a légáteresztő
képességük. Magasan a legjobb
a hangszigetelő és hőszigetelő
tulajdonságuk, és nem utolsósorban kiváló a tűzállóságuk. „Ma
már egyre több fejlesztés van abban
a tekintetben, hogy minél könnyebb,
minél légáteresztőbb és minél jobb
hőszigetelő termékeket állítsanak elő.

tatják ki a szigetelendő felületre,
ahol az habot képez, és minden
üreget kitöltve illesztésmentes
hőszigetelő réteget hoz létre. Vastagsága két-három centimétertől
tíz-tizenkét centiméterig terjedhet.
Annak, aki ilyen eljárással szeretné biztosítani a szigetelést, mélyen
a zsebébe kell nyúlnia, az viszont
biztos, hogy negyven fokban is
a tetőtérbe járnak majd hűsölni,
ugyanis kiváló hőszigetelő-hatása
van.

ahol a tetők életre kelnek

Ha jól szigetel, nem marad rés a pajzson

Hagyomány és modernitás

2016. május 5.

Ennek köszönhetően a szálas anyagok
képességeit már jóval meghaladja az
úgynevezett poliuretánhab.” – tudjuk meg Fodor Erzsébettől. Ez
az anyag két folyékony komponens reakciója révén kialakuló
műanyaghab. Széles körben alkalmazzák az építőiparban, például
szendvicspanelek hőszigetelő rétegeként, nyílászáró tokok illesztésénél, illetve újabban magában az
ablakszárnyban is. Magyarországon napjainkban kezd elterjedni
a szórt poliuretánhabbal történő
szigetelés. A hőszigetelő anyagot
folyékony halmazállapotban jut-

Szakkereskedésünkben építőanyagok
széles választékával várjuk!

Tető- és homlokzat szigetelések,
tetőfóliák, tetőfedő anyagok,
ereszcsatorna, fém tetők,
kémények, falazó anyagok…
és még sok más termék!

Tetőcserép már 1600 Ft/m2-től
Folyamatos akciókkal várjuk üzletünkben!
Az ajánlat 2016.05.05–31-ig tart, részletek az üzletben.

( 22/500-921 • 30/586-4162

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)

Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

VAS-FÉMKER KFT.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló
és egyéb vasanyagok,
horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,
méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu
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Pontos diagnózissal, kevesebb méreggel a molyok ellen
Nagy Zoltán Péter

Tavaly lapunk hasábjain többször is beszámoltunk arról, milyen károkra képesek a különböző
molyok, illetve milyen permetszerekkel tudunk
ellenük védekezni. Az Öreghegyen gondos
méréseket végeztek az elmúlt évben, amit
ezúton is megosztunk olvasóinkkal, ugyanis
megdöbbentő, mennyivel kevesebb méregre van
szükség a kukacmentes gyümölcs eléréséhez. A
kutatás vezetését Németh László, a Kenderzsineg
mezőgazdasági szakbolt vezetője irányította, és
a vele készített interjúval gyakorlatilag a saját
boltja érdekei ellen nyilatkozik.

Tavaly mondta el nekünk, hogy a kártevők elleni védekezés sokszor esetleges,
mert nem a legmegfelelőbb időben
mérünk rájuk csapást. A méréseikkel ezt
az esetlegességet szeretnék kiszámíthatóvá tenni?
Nemcsak szeretnénk, de határozottan állítom, hogy a molyféléknél
tökéletesíteni lehet! A kiskerttulajdonosok a gyümölcstermés védelme
érdekében sokszor túlzó mennyiségű, nem megfelelő fajtájú és nem a
megfelelő időben kijuttatott permetszert használnak fel, ráadásul úgy,
hogy a permetezést ad-hoc jelleggel
végzik. És most az ad-hoc jelleget
emelném ki! Csapdázásunk jól mutatja, hogy a molyfélék elleni harc
éppen a kártevők megfigyelésén
alapul. 2015 év folyamán a kiskertek
leggyakoribb gyümölcskárosítói-

nak, az alma-, szilva-, barack- illetve
keleti gyümölcsmolynak a rajzását
szexferomonos csapdákkal megfigyeltük, monitoroztuk, és ezeket az
adatokat mindenki által használhatóan, díjmentesen közzétettük. Az
adatgyűjtést öreghegyi gyümölcsösben végeztük. A virágzás után kihelyezett csapdákban minden héten
azonos napon leolvastuk a beragadt
kártevők számát, így láthattuk, hogy
melyik molynak, mikor van rajzása.
Ez világos, de azzal, hogy megállapítják,
hogy valamelyik gyümölcsmolynak
rajzási ideje van, nem késnek el éppen a
védekezéssel?
Nem. A rajzáscsúcs idején rakják a
legtöbb petét, ezekből hét-tíz nap
múlva kelnek ki a hernyók, melyek
berágják magukat a gyümölcsökbe.
Ha a rajzáscsúcs után öt-hét nappal
permetezünk, akkor a lárvákat nagy
hatásfokkal tudjuk elpusztítani.
Önök egy ilyen rajzási diagramot készítettek tavaly a gyümölcsmolyokról. Ez
minden évben pontosan megmutatja a
rajzáscsúcsok idejét?
Nem, mert a rajzáscsúcsok minden esztendőben négy-hat hetes
eltérést is képesek mutatni. Ezért a
friss csapdázási eredményt minden
évben, így idén is közreadjuk, hogy
a permetezést pontosan végezhesse
el mindenki. A tavalyi grafikonon jól
látszik, hogy például az almamoly
elleni védekezéshez mindössze két

Az előző esztendő molycsapdás mérései egyértelműen segítettek a permetezési idő pontos kiválasztásában

permetezés volt szükséges, az egyik
május elején, a másik július 20–25-e
körül. Azoktól a vásárlóinktól, akik
részt vettek az előző évi kísérletben,
olyan visszajelzést kaptunk, hogy kukacmentes termést tudtak szüretelni.
A méréseket Öreghegyen végezték. Ez
milyen távolságra jelenthet biztonságot?
Csapdázásaink az Öreghegy
területén pontos, Székesfehérvár
többi részén megközelítően pontos
eredményeket adnak. A környező
településeken ez csak irányadó lehet
a védekezéshez. Természetesen ha
valaki saját megfigyelésre alapozna,
az sem lehetetlen, hiszen bárki által
hozzáférhetőek ezek a csapdák,
melyekkel kis terület vagy kevés
gyümölcsfa esetén akár permetezésmentesen is elérhető a kukacmentes gyümölcs, pusztán a kártevő
gyérítésével.

Melyek a megfigyelt kártevők által
leggyakrabban károsított gyümölcsök?
Az almamolynak az alma, a körte, a
birs, a dió és a mandula. A szilvamolynak a szilva és a ringló. A
barackmolynak a kajszi- és őszibarack, a nektarin és a mandula.
A keleti gyümölcsmoly pusztítja a
legtöbb gyümölcsöt, kedvence az
alma, a körte, a birs, a kajszi- és
őszibarack, a nektarin, a cseresznye, a meggy, a mandula, a szilva és
a ringló.
Idén is segítségére lesznek-e a kiskerttulajdonosoknak?
Folytatjuk a csapdázást, minden
héten közzétéve a fogási adatokat
a FehérVár magazin hasábjain.
Hasonlóan a tavalyi évhez, jelezzük,
ha itt az ideje a védekezésnek, akár a
Fehérvár Televízióban is.

Májusi feladatok a kertben
Az elmúlt időszak időjárása nagyon
megviselte növényeinket. Sok
helyen fagyott el a szőlő, a dió, a
meggy, vagy a mandula, és a zöldségek közül is fagykárokat szenvedett a korán elvetett bab, uborka, a
krumpli friss hajtásai, vagy a saláta.
A veteményesben könnyebb dolgunk van, a krumpli
új hajtásokat fog hozni, a bab, uborka pedig pótolható.
A legrosszabb a helyzet a szőlőnél, ahol akár 8090%-os vesztesség is lehet, és bár hiába nem lesz
termés, a tőkéket kezelni, metszeni, permetezni
kell, hogy a jövő évi termés ne vesszen el. Ne felejtsük el, hogy a szőlő nem egyéves növény, ne hagyjuk magára a fagykár után a tőkéket! Aki még nem
kezdte meg a szőlő permetezését, haladéktalanul
tegye meg! Atkák, lisztharmat és peronoszpóra
ellen védekezünk. A két utóbbi még kontakt hatóanyaggal (Thiovit-Jet vagy Karathane Star, Dithane
M45), hiszen a gyors növekedésű hajtásokban,
csúcsirányba nem vándorolnak a hatóanyagok, így
ezeket nem védené a felszívódó készítmény. 7-10
napos permetezési fordulóval ismételni kell az eljárást. Fontos tudni, hogy az első 4 permetezés hatékonysága az egész évre kihat. Most kell megfogni
a betegségeket, hogy később kordában tarthatóak
legyenek. Szőlőatka ellen idén is szükséghelyzeti
engedélyt kapott a Flumite 200 nevű permetszer.
Előnye, hogy ez az egyetlen felszívódó készítmény,
ami dióban is használható mind a szemölcsös, mind
Molycsapdáink fogási adatai 2016.05.01-én:
barackmoly: 4 db • almamoly: 5 db
keleti gyümölcsmoly: 4 db • szilvamoly: 4 db

pedig a nemezes atka ellen. Ha a szemölcsös atka
nem csak a levelet károsítja, hanem a diótermést is,
akkor a védekezést nem lehet elodázni.
Gyümölcsfáinkat, dísznövényeinket jó esetben
minimum 15-20 évre ültetjük. Hogy ezek a fák
megerősödjenek, és virágaikkal, termésükkel,
szépségükkel, árnyékukkal sok ideig megörvendeztessenek bennünket, nekünk is folyamatosan
ápolnunk, gondoznunk, tennünk kell.
Az őszibarack levélfodrosodása továbbra is jelentős, ilyenkor már csak tűzoltásra van mód, a beteg
leveleket el kell távolítani, és utána indulhat a permetezés. Ahogy bejönnek a májusi melegek, már
nem kell számolnunk újabb fertőzéssel. A csonthéjasok moníliája is jelen van még, mostanra az ágelhalások következnek, ha korábban kimaradtak a
védekezések. A beteg hajtásokat el kell távolítani.
A körtefákon megjelent a hajtáshervasztó darázs
kárképe. Felszívódó szerekkel gyéríthető, de a lekonyult hajtások levágása is eredményes lehet, ha
az egészséges részből is vágunk 10-15 cm-t.
Itt az ideje a kajszi sztigminás levélfoltossága elleni védekezésnek. Bár a betegség neve ritkán kerül
elő, a tünetére biztosan sokan emlékeznek. A kajszibarack termésén megjelenő, sötét színű, kiemelkedő varasodás elcsúfítja a termést, sebzési felületet adhat a gyümölcsmoníliának is. Thiovit-Jet és
Dithane M45 kombinációjával legyőzhető.
Rövidesen el lehet kezdeni a cseresznye légy elleni
védekezést. Pontosabbat csak a sárga lapos fogások mutatnak majd, de a hűvös idő a nem kedvez a

kártevőnek. Készüljünk arra, hogy ismételni is kell a
permetezést. A használható felszívódó szerek többségének két hét az élelmezés egészségügyi várakozási ideje, ennek betartására különösen figyeljünk.
Sárga lapokkal is lehet gyéríteni a kártevőt, azonban itt a kihelyezett lapok számára figyeljünk. Keleti, déli, nyugati oldalra kell kihelyezni a lapokat, a
csúcstól kiindulva lefelé, 1-1,5 méterenként. Ez egy
nagyobb fa esetén akár 10-15 lapot is jelent.
Gyümölcsfáinkon és dísznövényeinken is megjelentek a levéltetvek egyre népesebb kolóniái.
Amellett, hogy elcsúfítják növényeinket, betegségeket is terjesztenek. Kiváló felszívódó szer a
Teppeki, mely nem bántja a hasznos katicabogarat, illetve a szintén szívesen látott fátyolkát sem.
Aki nem szeretné vegyszerrel kezelni a növényeit,
azoknak a sárga lapos gyérítést, vagy a teljesen bio
Káliszappant javaslom.
Molycsapdáink fogási adatait alul láthatják, egyelőre az ezek elleni védekezés szükségtelen.
A még bent fejlődő paprika és palánták edzését is
el lehet kezdeni a meleg idő közeledtével. Először
tegyük a növényeket az árnyékba, majd 4-5 nap
múlva már félárnyékos helyre kerülhetnek. Ezután
eleinte rövid időre helyezzük őket a napra, a napok
elteltével fokozatosan növeljük ennek idejét. Éjszakára csak akkor hagyjuk kinn a növényeket, ha
a hőmérséklet ezt lehetővé teszi.
Fagymentes időjárást kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági
Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com
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„Hagyja a dagadt ruhát másra...”

Ki ne szeretné a vasalt ruhát? Míg a ránctalan, puha anyag viseletéig vezető rögös
utat nagyanyáink több kilós vasdarabokkal a
kezükben járták végig, a mai háziasszonyoknak
adott a pillekönnyű gőzölős vasaló. Mégis
sokan inkább az ügyes teregetéssel varázsolnak
sima felületet, mert bár az eszköz adott, egy
nyolc órában dolgozó családos édesanyának
legfeljebb éjszaka volna ideje vasalásra, azt
meg inkább – bocsássa meg a világ – alvással
töltené. Két lehetőség azonban mégis marad!

Boda Krisztina gyakorló házias�szonyként megtapasztalta, hogy
szinte minden gépesítve van a háztartásban, kivéve a vasalást. Innen
jött az ötlet, hogy a gépesítést egy
szolgáltatással lehetne kiváltani,
ami leveszi a háziasszonyok válláról
a terhet. Szerinte a jó megjelenéshez nem elég, hogy a ruháink tiszták – a vasaltság is hozzá tartozik.
Ráadásul a vasalással fertőtlenítjük, puhítjuk a ruhákat. A puhaságot a gőzöléssel érhetjük el, otthon
ehhez megfelelő az egyszerű vasalódeszka is. Aki szolgáltatóra bízza a
vasalnivalót, annak nagyobb teljesítményű vasalóval simítják ruháit,
ehhez viszont már elengedhetetlen
egy elszívásos, levegőfújós deszka

Fotó: Kiss László

Bízza profi vasalókra!

Más, ha az ember főállásban vasal, és más,
ha vasárnap délután

– ilyet használnak Krisztáék is. „Az
elszívással tudjuk rögzíteni a textilt
az asztalhoz, hogy ne mozduljon el,
míg a fújás segít a kényesebb textilek
sérülésmentes vasalásában.” – magyarázza szakértőnk, aki szerint az is
előnyös, ha nem teljesen száraz a
vasalni való textil.

Heiter Dávid, a Vörösmarty Rádió
szerkesztője maga vasalja ruháit, s
mivel munkába kivétel nélkül ingben
jár, számára napi rutinná vált a vasalás: „Senkitől nem tanultam, autodidakta vasaló vagyok. Nem is biztos, hogy
jól csinálom, lehet, hogy a kelleténél
hamarabb elhasználódnak az ingeim.
Van olyan ismerősöm, aki annyira utál
vasalni, hogy kétféle vasalófolyadékot is
használ, ebből az egyik a whisky.”
Dávid máshogy dobja fel a monoton elfoglaltságot. Úgy fogja
fel, mint egy rituálét: „Elengedhetetlen kellék nálam a vezeték nélküli
fejhallgató és a rockzene.” Ezt az időt
sokszor arra használja fel, hogy
felkészüljön a Vörösmarty Rádióban hétfőn délutánonként hallható,
Jóban-rockban című zenei műsorára, amit Bokányi Zsolttal közösen
szerkesztenek és vezetnek.

Sadolin
3 +1
akció

Fotó: Horváth Renáta

Adjon esélyt a férfiaknak!

László-Takács Krisztina

‚
A vasalás is lehet rock n’ roll!

„Egy jó vasalódeszka beszerzését mindenképpen ajánlom! Éveken keresztül
a dohányzóasztalomat használtam
erre a célra, ami dühkitörésekre adott
okot...” – teszi hozzá Dávid.

+

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

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Az akció 2016. május 5-től - május 31-ig, illetve a
készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.
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Seuso II: A történet folytatódik
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Látrányi Viktória

Fotó: Kiss László

Évtizedek óta homály fedi a Seuso-kincsek
történetét. A magyarok családi ezüstjének is
nevezett római kori eredetű dísztárgyegyüttes
hiányzó részei a mai napig nem kerültek elő.
Két évtizede eredt a titkok nyomába Dézsy
Zoltán dokumentumfilmes rendező. Először
1997-ben készített filmet a véres ezüstről,
nemrégiben pedig Székesfehérváron mutatták
be Dézsy Seuso II. című bűnügyi riportfilmjét.
A filmes már akkor azt mondta, hamarosan
megnevezi azt a gazdag műgyűjtőt, akinél még
lehetnek további kincsek a Seuso-kollekcióból. A szövevényes ügy szálai a legmagasabb
katonai körökig vezettek, de az orgazdák,
titkosszolgák, műgyűjtők, kincsrablók titkos
világa is közelebb kerül hozzánk. A film kapcsán
ismét előkerültek az egykori tanúk, teóriák,
elképzelések. Hol találta Sümegh a kincset?
Hány darabból állt a kollekció? Hogy került ki
az országból? Kik ölték meg Sümegh Jóskát?
Hány ember halt meg a kincs miatt? De ne
szaladjunk ennyire előre...

Előáll vajon a fehérvári műgyűjtő, akinél lehetnek még a Seuso-kincshez tartozó darabok? Dézsy Zoltán rendező-producer és stábja azt ígérte,
hamarosan megnevezi azt a dúsgazdag gyűjtőt is, akinél tucatnyi ezüst van a Seuso-kollekcióból. Ha csak addig nem jelentkezik saját maga...

Annyi tudható – Dézsy Zoltán ezt
rekonstruálta is a filmben – hogy a
kincset megtaláló Sümegh Józsefet
1980 decemberében eddig ismeretlen személyek meggyilkolták
egy kőszárhegyi borospincében.
Az üggyel összefüggésben még
akár két-három gyanús haláleset is
felmerülhet. A rendőrség több mint
húsz éve keresi a gyilkosokat, a ré-

gészek pedig azt a helyet, ahonnan
a kincsek előkerültek. A környéken
egyébként sokan mondták lapunknak is, hogy az emberek félnek.
Polgárdiban, Szabadbattyánban
és a térségben több gyilkosságról,
halálesetről is beszélnek a helyiek.
Dézsy filmjében ezzel külön is fog-

lalkozik. Megszólal a polgárdi Brizs
Károly egyik családtagja és elmeséli
testvére rejtélyes halálát. Brizs Károly a hetvenes években szintén
sorkatona volt, öngyilkosságnak
igyekeztek beállítani az ő halálát is.
A környező erdős területen került
elő a holtteste, amit nehezen tudtak
csak azonosítani.

A két Czinege

.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• VILLANYSZERELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu
oldalon talál!

A Seuso-kincs kapcsán több
alkalommal írtunk már arról, hogy
a rejtélyes szálak a legmagasabb
körökhöz vezettek. Czinege neve
többször is felmerült. Ahogy Sümegh Jóska barátai is elmondták:
látták, hogy Sümeghék házánál járt
Czinege Lajos honvédelmi miniszter. Strasszer István azt is elmesélte, hogy amikor erre az idősebb
Sümeghnél rákérdezett, az próbálta letagadni a dolgot, majd azt
mondta, vadászat után ugrott be
hozzájuk a honvédelmi miniszter…
Dézsy Zoltán filmjében megszólal
a miniszter fia, Czinege József is,
aki a HM-nél dolgozott. Egy napon
segítséget kért tőle egy polgári
alkalmazott: „István el tudott intézni
olyan dolgokat is, ami másoknak nem
ment. Polgári alkalmazott volt, de jól
ment neki. Annak dacára, hogy a HMnél dolgozott, voltak egyéni vállalkozásai is. Megkért, hogy ha lesz időm,
menjek el vele, mert mutatna valamit.
Felmentünk egy budai címre. Ott
megmutatta a nagyméretű díszes tálcákat, kancsószerűséget. Megnéztem,
megcsodáltam. Díszesek voltak, de
nekem nem mondott semmit. Pista azt
mondta, örökölte egy rokon halálával.
Aztán arról is szó esett, hogy valós értéken szeretné eladni, és megkérdezte,
tudok-e segíteni abban, hogy külföldre
kerüljenek ezek a darabok...” – idézi
fel a filmben Czinege József, aki
azt is elmondta, hogy bár ő volt
abban a helyzetben, hogy ez nem
okozott volna gondot, meg tudta
volna csinálni, de inkább segítséget kért... Később a médiában látta
viszont a tárgyakat, akkor már
Seuso-kincsként hívták őket. „Nem

ilyen állapotban voltak, de összekeverhetetlenül azokról van szó.” – mesélte
Czinege József.

Hol került elő a kincs?
Sümegh József többeknek megmutatta a kincset, azonban azt jelenleg
egyetlen tanú sem tudja, hogy pontosan hol találta azokat. Az ezüstöket szinte megfeketítő, grafitszerű
por miatt sokan tényként közölték,
hogy a kőbányából kerülhettek
elő. Strasszer István is ezt mondta
a fiúnak, amikor megmutatta neki
a tárgyakat. „Megfogtam őket – aki
egyszer is dolgozott a bányában, az ezt
a port rögtön felismeri. Mondtam is fiatal barátomnak: Jóska, ez a bányából
való!” Dézsy Zoltán is ezt rekonstruálta a Seuso II. nyitójelenetében.
Dézsy filmjében röviden megszólal
Pereczes Ferenc is. A fehérvári asztalosmester a mai napig azt állítja,
ő mutatta meg a lelőhelyet Jóskának. A fehérvári premieren szóba is
elegyedtünk vele. Pereczes Ferenc
felidézte az évtizedes történetet:
„Kutyasétáltatás közben akadtam rá
a lelőhelyre még a hetvenes években,
Szabadbattyán határában. Az ott talált
római pénzérméket és ólomedényt
is átadtam a fehérvári múzeumnak.
Aztán később voltak ásatások is a
helyszínen, ha jól emlékszem, 1975ben. Amikor az ásatások befejeződtek, utána is kijártam a romokhoz.
Sőt mérgelődtem is, mert szerintem
rosszul takarták be a területet. Én
mutattam meg szegény Jóskának is a
helyet. Aztán egyszer csak azt vettem
észre, hogy feltörték az egykori villa
padlózatát. Véleményem szerint az
egykori tulajdonos a kincseket erre
a helyre, a fűtésalagútba rejthette. A
feldúlt területen láttam nyomokat is,
és találtam egy lámpást” – mesélte
Pereczes Ferenc. A mesterembert
nem hagyják nyugodni a történtek.
A lelőhelyről egy mérethű makettet
is készített, ami tökéletesen tükrözi
az ott látottakat. Ezt hamarosan
megismertetjük önökkel itt, a
Fehérvár magazinban is. Tehát a
történet folytatódik….

FehérVár

Vakler Lajos
A Viktória Rehabilitációs Központ közönségtalálkozójának vendége volt Szekeres Pál, a
fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős
miniszteri biztos. A kiváló vívó az egyetlen
sportember a világon, aki olimpián és paralimpián is érmet szerzett.

Ön rendkívül sikeres sportoló volt.
Miként élte meg az 1991-es balesete
utáni időszakot?
Egy ilyen baleset gyökeresen
átalakítja az ember életét. Az első
időszak a reménykedésről, a csodavárásról szólt: nem tudtam elfogadni, feldolgozni a történteket,
bíztam és reménykedtem, hogy
ez csak egy rossz álom. Közben
rengeteg impulzust kaptam, az a
hét hónap, amit Németországban
kórházban töltöttem, sok mindent
megmutatott. Az első ráébredés
talán az volt, amikor ott ültem
a műtét után egy rehabilitációs
központban, ahol feketén-fehéren
megmondták: ez az állapot végleges, ebben próbáljak gondolkodni.
Akkor, mint bárki más tette volna
az én helyzetemben, nem fogadtam el.
Mi mindent kellett újra megtanulnia,
hogyan kerülte el a krízishelyzeteket?
Mennyit segített a sportolói múlthoz
kapcsolható tudatosság és fegyelem?
Azt mondtam, ha ez csak egy
átmeneti időszak, akkor sem
szeretnék ágyhoz kötötten létezni,
és elkezdtem azokat a gyakorlatokat, terápiákat csinálni, amik
ott kötelezőek voltak. Közben
elmentem egyszer vívni a rehabilitációs központban, s meg kellett
tanulnom visszamászni a kerekes
székbe, ha estem. Elindultam egy
versenyen, s rögtön nyertem, ez
nagyon nagy lökést adott. Az első
év egy véres, verejtékes, lázálomszerű időszak volt, de volt benne
siker is, amibe lehetett kapaszkodni. Az egyik az Európa-bajnokság
volt, amit megnyertem. A másik
sikert a „bajban ismerszik meg a
barát” közmondás nyomán éltem
meg, hogy a családján kívül kire
számíthat az ember. Nekem nagyon komoly impulzusokat adott a
barátaim, sporttársaim segítsége.
Az pedig, hogy nekem gerinctöréssel kerekes székben kellett tovább
élnem, megmutatta azt is, hogy az
a rengeteg energia, amit a sportba
és a tanulásba fektettem, nem
válhat köddé. Vívtam és tanultam
tovább. Nagyon nagy lökést adott,
hogy 1992-ben, Barcelonában
megnyertem a paralimpiát, és befejeztem a Testnevelési Egyetemet,
közben pedig mindig számíthattam a szüleimre, a nagyszüleimre,
a barátnőmre és a barátaimra.
A barátai, a családja támogatásán
túl mikor kezdett el újra a jövőjével
foglalkozni úgy, hogy a meghatározott
céljait elérje?
Az az egy év megtanított arra is,
hogy az oroszlán, ha megsebesítik, bevonul a barlangjába a sebét
nyalogatni, de ha kijön, tudja,
hogy újra oroszlánnak kell lennie.
Megtanultam, hogy nem szabad

Portré

Szekeres Pál útjai
sokáig siratni a múltat, mert
akkor elkopnak a legjobb barátok
is. Megpróbáltam ezt az időszakot
minél hamarabb lezárni, és eljött
az a pillanat, amikor a naptár, ami

2016. május 5.

életembe: közigazgatási helyettes államtitkári poszt januárban,
majd márciusban apuka lettem.
A felkérés napján még csak
kormányalakítás előtt voltunk,

Szakpolitikusként egy olyan területet
kellett tartalommal megtöltenie, amely
mindenképpen a legfelelősségteljesebb
feladatok egyike. Pozitív megerősítést
adott, hogy bíztak önben?

és ugyanazon a napon tudtam
meg, hogy apuka leszek. Nem is
tudtam a szüleimnek a két jó hírt
egyszerre megmondani. Egyik nap
az államtitkárságot mondtam el,
aztán vártam két-három napot, és
akkor közöltem, hogy nagyszülők
lesznek.

Az a munka, amit 1999. január
1-től végeztem az Ifjúsági és
Sportminisztériumban, lehetőséget adott, hogy azokat az álmokat,
amelyeket még a civil oldalon
szövögettünk a fogyatékosokkal
és a többi mozgássérült csoporttal, valóra váltsuk. Ez egy fontos

Fotó: Horváth Renáta
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Kerekes székben is teljes élet

a baleset után kiüresedett, megint
elkezdett szép lassan betelni. Öt
év kellett ahhoz, hogy teljes életet
tudjak élni. Ebben már benne
volt a negyedik évben egy esküvő.
Akkor úgy éreztük, hogy még
van időnk a gyermekvállalásra.
1999-ben jöttek az új dolgok az

Portré

közéleti hetilap
időszaka volt a közigazgatási
pályafutásomnak. Leültünk a civilszervezetekkel, és elkészült egy
anyag, aminek az volt a neve, hogy
állapotfelmérés és koncepció.
Egy helyzetképet készítettünk,
amelynek fejleményei statisztikailag akár létszámokban, akár sportágakban, akár eszközökben vagy
eredményekben tetten érhetők.
Egy olyan jogi és finanszírozási
környezetet teremtettünk, amelyben a munka dandárja a civileknek jutott, hiszen az edzők és az
egyesületek rendelkeztek az ehhez
szükséges potenciállal. Ezt a programot az egész világon figyelemmel kísérték, hiszen 1999-ben ez
teljesen újszerű kezdeményezés
volt. Ebben az időben alakult
meg az Országos Fogyatékosügyi
Tanács is. Talán ennek is köszönhető, hogy 2000-ben Magyarország kapta a Roosevelt-díjat. Ezt
minden évben az az ország veheti
át, ahol az adott évben legtöbbet
tettek a fogyatékos polgárokért.
Büszke vagyok rá, hogy ebben
a munkában részt vehettem. A
balesetem valószínűleg egyfajta
katalizátor volt bizonyos folyamatokban, de ahhoz, hogy ebből
valós eredmény legyen, nagyon
sok ember áldozatos munkájára
volt szükség.
Háromszoros paralimpiai bajnokként
az idén Rióban versenyigazgatóként
készül a játékokra. Milyen állapotban
van a magyar parasport, tudjuk-e
tartani a lépést a világgal?

A paralimpia rohamléptekkel
közeledik a nagy példaképhez,
az olimpiához. Összehasonlítva a
két versenyrendszert, a parasport
specifikumai miatt azért nem
véletlen, hogy két külön eseményről beszélünk. De az a fajta
megközelítés, amely a versenysport sajátja, a sokadik olimpiai
ciklus óta azt jelenti, hogy a
paralimpia is a szűk elit versenye.
Ma már nagyon nehéz eljutni a
legjobbak közé, hiszen egy-egy
versenyszámban egyéniben tizenkettő, míg csapatban nyolc ország
indulhat. Ebben a nemes versengésben Rióban harminc versenyzőt szeretnénk indítani. Ezt már
jó eredményként könyvelném el.
A sportágak száma ugyanis nőtt,
ugyanakkor a versenyzők száma
változatlan maradt. Vívásban
például csak nyolcvannyolc kvóta
szerezhető, az eddigi több mint
száz helyett, így idén csak öt
magyar vívó képviselheti hazánkat. A két új sportág, a triatlon
és a kajak-kenu műsorba vétele
ugyanakkor kedvező számunkra.
Olyan versenyzőink vannak, akik
már világversenyeken is dobogóra
állhattak, így bizakodom, hogy
a londoni szereplésnél is sikeresebbek lehetünk Rióban. Nagyon
nehéz lesz érmet szerezni, hiszen
elképesztően erős a mezőny. A paralimpián nem tartozunk az első
tíz-tizenkét országhoz, a középmezőny elejére várom a magyar
csapatot. Annak tükrében, hogy

a paralimpiai család százhetven
nemzetből áll, ezt jó eredménynek
tartom. Az olimpiai mozgalomban
elsődleges szerepet játszó országoknak a paralimpia is nagyon
fontos. A paralimpia legfontosabb
üzenete a többségi társadalom
felé az, hogy a hátrányok ellenére
is van siker és boldogság, csak
kitartás, szorgalom és küzdelem
kell hozzá.
Miniszteri biztosként járja az országot. A székesfehérvári fórumon
milyen tapasztalatokat gyűjtött?
Amikor eljövök egy fórumra, először arra gondolok, hasonló lesz
a többihez, aztán mindig be kell
látnom, hogy minden találkozó
különleges. Miniszteri biztosként
jelenleg a fogyatékosok társadalmi integrációjáért felelek a
kormányban. Az egészségügy,
a segédeszközök beszerzése
mellett a fogyatékosokat érintő valamennyi kérdéskörben
döntéseket kell előkészítenünk.
Mindemellett el kell mondanom,
hogy a saját balesetem óta látom,
mi mindent kell a kormánynak
tennie a fogyatékkal élők biztonságáért. Tesszük ezt embertársi,
humánus megfontolásból, felelősen. Ez a munka nem a szavazatokról, nem a politikáról szól,
az igazi emberbaráti segítség az
alapja.
A magyar társadalom hogyan viszonyul a fogyatékkal élők gondjaihoz?
Hiszen néha-néha bizony hajlamosak
vagyunk becsukni a szemünket.
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Minden társadalom címkéje, hogy
miként viselkedik a gyengékkel,
legyenek ők gyermekek, felnőttek
vagy idősek. Ebben a szemléletben
mi jól vizsgáztunk. Amikor volt
a nagy gyermekbénulás-járvány,
és még nem voltak jogszabályok,
nem voltak korszerű eszközök, a
társadalom összefogott a járvány
áldozataiért. Most, hogy vannak
korszerű eszközök, támogatási
rendszerek, kinyílt a világ.
Milyen tapasztalatokat szerzett a Viktóriában? Mennyire általános, amit
itt a közösséget megismerve látott?
Jó úton jár a magyar fogyatékosügyi
rendszer?
Ebben nagyon fontos, úttörő szerepet játszanak az olyan intézmények, mint a Viktória Rehabilitációs Központ, amely az eltelt húsz
évben bizonyította létjogosultságát.
Kellenek ezek a példaértékű kezdeményezések. Mindenhol kell egy
„szent őrült”, aki átmegy a falon, és
csinálja azokat a dolgokat, amire
a többiek támaszkodni tudnak. A
zászlóvivőkre szükség van, mert
ők nyitják meg az utakat a közösség előtt. Itt a jelenlévők között
is bizonyosan voltak ilyenek, és
olyan barátaimmal is találkozhattam, akik társaik voltak a nehézségek megoldásában. A fiatalabb
generációknak pedig az a dolguk,
hogy bekapcsolódjanak a segítő
munkába. Ez az este arra szolgált,
hogy átadjuk egymásnak a tudást
és a tapasztalatot. Köszönöm, hogy
megtiszteltek a meghívással!
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M. Tóth-emlékkiállítás Kisfaludon

Vakler Lajos

Bajkai Braun Géza festőművész
kortárs alkotóként, barátként
emlékezett vissza arra a gyümölcsöző, sok évtizedes kapcsolatra,
amely a legtermékenyebb időszak
volt alkotói létükben: „Réges-régi a
mi kapcsolatunk. Pista jeles szülötte
ennek a városnak, s büszke vagyok
rá, hogy már a hőskortól együtt

szeti köréhez, az Áron Nagy Lajos
Művészetbarát Körhöz. Ekkor – a
számára bizony néma szomorúsággal megélt „csendesebb, árnyékos évek” után – új élményekkel
gazdagodott egyébként is színes
élete. A Vörösmarty Társaság
közösségében, az írók és művészetbarátok körében meghatározó,

dolgozhattunk. Hihetetlen, hogy már
tíz éve nincs köztünk, de őrizzük
emlékét, hiszen ő begyökerezett
Székesfehérvár művészeti életébe.
Valamennyi munkája egyedi és tiszteletre méltó. Az itt látható grafikáiból
kiderül, milyen mélységében ismerte
környezetét, az emberek mozdulatait
– rezdülését, örömét, bánatát. A festményein is láthatjuk, hogy rendkívül
mozgalmas életének minden pillanatában az alkotás szentsége volt számára
az elsődleges.”
M. Tóth István életének, pályájának utolsó évei szorosan
kapcsolódtak a Vörösmarty
Társasághoz és annak képzőművé-

bár nem hangos szerepet vállalt.
E korszakát gyönyörű, elmélyült
és a beteljesedett tudás minden
nyomát magukon viselő alkotások
fémjelzik.
M. Tóth Istvánnak nem voltak
titkai. Mérhetetlen vitalitása, áradó szeretete szülte azt a fenséges
gondolatsort, melynek mentén
a csüggedők is új életre lelhetnek: „Én nem láttam Párizst, nem
másztam meg a Kilimandzsárót, nem
voltam magyar Magellán, csak egy
vágyam volt, hogy erről a tájról és
benne az emberekről úgy meséljek az
utókornak, ahogy nekem volt szép a
táj, az emberek és a szó.”

Fotó: Kiss László

Tíz esztendeje nincs már köztünk M. Tóth István
Székely Bertalan-díjas festőművész, Székesfehérvár díszpolgára. A Vörösmarty Társaság és
a Szabadművelődés Háza – tisztelegve a kiváló
alkotó életműve előtt – emlékkiállítást rendezett műveiből a Kisfaludi Közösségi Házban.

Vörösmarty Társaság elnöke emlékeztetett arra, hogy M. Tóth István
művészetének alapja az ember és a
természet csodáinak hiteles ábrázolása volt: „Hatalmas űrt hagyott maga
után. Mindannyiunknak ez az érzése,
akik őt ismertük, és akik együtt tettük
meg a Vörösmarty Társaság tagságával
amit tenni lehet, amit tenni kell és

Tibai Tibor, a kiállítás kurátora és Árkövi Klára, M. Tóth István özvegye

Tibai Tibor, a Vörösmarty Társaság
titkára, az emlékkiállítás ötletgazdája és kurátora köszöntőjében
felidézte a maroshegyi mester alkotói életútját, azokat az emlékezetes
pillanatokat, amelyek meghatározták a festőművész és környezete
ünnepeit, mindennapjait: „Olyan
hallatlanul nagy anyag van M. Tóth
István otthonában és műtermében,
hogy akár három-négy kiállítást is rendezhettünk volna belőle. Kár lett volna
ezt nem megmutatni a közönségnek!”
A tárlaton megjelentek a székesfehérvári művészvilág képviselői
mellett a festőművész barátai és
tisztelői egyaránt. Bobory Zoltán, a
Horoszkóp
május 5. – május 11.

amit tenni illik. Ráadásul egy olyan
életművet hagyott maga után, amit
meg kell becsülnünk, amire büszke
lehet a város, s büszkék lehetnek közvetlen ismerősei, barátai, művésztársai
egyaránt. Nagyon örülök, hogy erre a
kiállításmegnyitóra ennyien eljöttek!
Ez megerősítés számunkra is, hiszen
ez annak a jele, hogy nagyon sokan
tisztelték, szerették és elismerték azt az
életművet, amit itt hagyott nekünk. M.
Tóth Pista nagyszerű barátként volt
velünk jóban-rosszban, ráadásul egy
olyan időszakban, amikor a művészet
mostohagyermek volt, és küzdeni
kellett az elismeréséért. Nagyon
hiányzik.”

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten a dolgok kicsit irányíthatatlannak tűnhetnek.
Vigyázzon, mert jóhiszeműsége bajba sodorhatja! Határolódjon el a gyanús ajánlatoktól, ha nem akar csorbát a becsületén. Nem árt, ha odafigyel az egészségére
is! Apróbb emésztési problémái hamar helyrejönnek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Karrierje a héten jó irányt vehet, kereseti lehetőségei
növekedhetnek! Minden esetre azért figyeljen a hirtelen jött és kecsegtető lehetőségekre! Szerencsére, a
napokban nagyon gyorsan és objektíven gondolkodik.
Így határozottan és megfontoltan tud cselekedni.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostanság semmit sem vesz túl komolyan. Ez nem
is baj, most ez ugyanis a legjobb, amit tehet. Hamar
belátja, hogy semmin sem érdemes görcsölni. Nagy
döntések is várnak Önre, de ne ijedjen meg, hiszen
életminősége javítása a cél!

Mindenkiben megbízhat, aki Önt körülveszi, vagy akivel most üzletet köt. Új és hasznos ismeretségek várnak
Önre egy összejövetel révén. Élete egy új szakaszba
lép, ami tartós anyagi megerősödést hoz. Most minden
támogatja a személyes fejlődéséért tett lépéseiben.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A hét során valakivel kellemes beszélgetésbe elegyednek.
Észre sem veszik, hogy épp egy románc van kibontakozó
félben kettőjük között! A szimpátia kölcsönös. Ha párban él, a héten feloldódnak Önök között a feszültségek.
Végre helyreáll a harmónia szerelmi életében!

Szerelmi élete most egy kicsit aggasztó lehet az Ön
számára. Annyi biztos, hogy változtatni kell a helyzeten, de fél az egyedülléttől. Üljenek le, és beszéljék
meg őszintén az érzéseiket! Lehet, hogy eddig csak
elbeszéltek egymás mellett.
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Majális a vezér utcákban

Gumicsizmadobás, papírgömbépítés és ínycsiklandó kóstolók – április 29-én, pénteken
a vezér utcák majálisán színes programokkal
és lelkes résztvevőkkel telt meg a Hétvezér
Általános Iskola udvara és épülete.

Felkerültek a májusfára az
osztályok szalagjai – ezzel
ünnepélyesen is megkezdődött
a vezér utcák majálisa péntek
délután. Néhány éve teremtettek új hagyományt: a Hétvezér
Általános Iskola kinyitja kapuit,
hogy a diákok, szülők valamint

a városészben élők találkozhassanak. Az időjárás is kedvezett
idén annak, hogy egy felhőtlen,
jó hangulatú délutánt töltsenek
együtt a résztvevők.
„Köszönöm a Hétvezér Általános
Iskolának, az intézmény alapítványának és a szülői munkaközösségnek,
hogy idén is megszervezték a vezér
utcák majálisát, és azt, hogy odafigyelnek nemcsak a diákokra, hanem
a környékbeliekkel kialakult jó
viszony folyamatos ápolására és építésére is. Mindig vannak nemes céljaink, idén is így van ez. A résztvevők
adományaiból most fejlesztőeszközö-

Fotók: Bácskai Gergely

Gáspár Péter

Lufiból sem volt hiány

ket szeretnénk vásárolni, hogy ezzel
is segíthessük a fejlesztésre szoruló
gyermekeket, megkönnyítve számukra a beilleszkedést. Gyűjtésünk másik célja már készülődés a következő,
jubileumi tanévre: harmincöt éves
lesz az iskola, az évfordulós ünnepségsorozatot is támogathatják a jelenlévők.” – mondta el Deák Lajosné
önkormányzati képviselő.
A második osztályosok tánca után
mindenki kötetlenül fedezhette
fel a programokat. Lángfalvy Péterné igazgató büszkén említette,
mennyire segítőkészek a szülők.
Mindenki hozzájárult valamivel
ahhoz, hogy színes és élményteli
legyen a majális délutánja.

A kirakodóvásár nemcsak ínyencségeket tartogatott

A

Az iskolaépületben kirakodóvásár
volt, ahol kézműves termékeket,
sajtot, mézet vásárolhattak a
majálisozók. Az egyik teremben
egészségügyi szűrés kapott helyet.
Az udvaron játékos horgászengedéllyel lehetett pecázni, volt
foci-, biciklis és karatebemutató,
valamint többféle ügyességi játék,
arcfestés. A kézműveskedésre
fogékony résztvevők – hűen az
iskola matektagozatos irányultságához – speciális gömböt rakhattak
össze papírból. Lehetett lovagolni,
egy játékos verseny keretében
pedig az is kiderült, hogy ki tud a
lábával legmesszebbre hajítani egy
gumicsizmát.

VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

tisztelettel hívja és várja a VIDEOTON nyugdíjasait, 2016. június
10-én 14 órától a VIDEOTON Oktatási Központban (Székesfehérvár,
Berényi út 101.) megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozójára.
Kérjük, hogy a létszám tervezhetősége és a rendezvény zavartalan
lebonyolítása érdekében legkésőbb 2016. május 31-ig szíveskedjenek
név, telefonszám és lakcím megadásával jelentkezni a 22/533-450-es
telefonszámon.
A névre szóló meghívót a rendezvény napján 13 órától a helyszínen
lehet átvenni, a belépés kizárólag meghívóval történhet.
Köszönjük megértésüket és várjuk jelentkezésüket!
VIDEOTON Dolgozókért Alapítvány Kuratóriuma

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Most nagy szüksége lesz az objektivitására, hiszen muszáj
különbséget tennie bizonyos dolgok között. Valóban, ez egy
nehezebb időszak most Önnél. A környezetében is tapasztalhat hullámzó feszültségeket. Maradjon higgadt, amennyire csak lehet! Hamarosan elvonulnak a gomolyfelhők.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten csak a belső hangjára figyeljen! Ha most
higgadt marad, akkor nem fogja megbánni. A
hamarosan kialakuló új helyzet minden megérzését
igazolni fogja majd! Valahol mélyen Ön is érzi, hogy a
pillanatnyi káosz mögött valami jó történik.

Megtelt az udvar majálisozókkal

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez az időszak némileg feszült a karrierje szempontjából, de ne aggódjon! Biztonságban van! Bármit is
észlel a kollegái körében, maradjon higgadt! Vegye elő
jó előrelátó képességét! Ön is látni fogja, hogy ez az
állapot csak átmeneti. Koncentráljon a feladataira!

Valaki a környezetében egy kis gondot okozhat Önnek. Legyen vele reális, amennyire csak tud! Ha valaki kölcsönt kérne most, akkor gondolja meg azt kétszer is, hogy ad-e! Még a
végén rászedik! Ha új ismeretségekre szeretne szert tenni, ez
a hét kiváló lehetőségekkel szolgál. Csak adja önmagát!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha költözést, környezetváltást tervez, várjon vele még
egy kicsit! Ez most nem a legjobb időszak az ilyen
jellegű terveknek. Jó lenne, ha most kerülné a vitás
helyzeteket is! Környezetében sokan elégedetlenkednek. Csak hallgassa meg őket, és menjen tovább!

Ha teheti, most ne a környezetével beszélje meg szerelmi ügyeit! Nincs két egyforma ember a világon,
így két egyforma szerelmi történet sem. Figyeljen rá,
hogy ne adja ki ismerőseinek, rokonainak saját lelke
titkait! Belül, a lelkében érzi, hogy szeretik.
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Szárazrét májusfája
Novák Rita
Májusfát állítottak a Feketehegy-szárazréti
Közösségi Központnál. Az ünnepséget második
alkalommal szervezték meg azért, hogy felélesszék a hagyományokat.

Lányok műszaki területen

ban másfél méter mélyre ásott
gödörbe.
A Szabadművelődés Háza szervezésében második alkalommal rendezték meg a májusi ünnepséget. Mint
azt Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte, a
program a hagyományőrzés mellett
a közösségépítést is szolgálja. A
májusfa felállítását követően a harmadikosok műsora szórakoztatta a
közönséget, majd a Csörömpölők
zenekar lépett színpadra.

Kurucz Tünde
Április 28-án tartották a lányok napja programsorozatát, amit a Nők a Tudományban Egyesület
szervezett meg az idén ötödik alkalommal. A
rendezvényhez székesfehérvári cégek is csatlakoztak, többek között az Alcoa-Köfém Kft., a
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. és az IBM-IT
Services Kft.

A lányok napja rendezvénysorozat
célja, hogy a középiskolás lányok
megismerkedjenek a természettudományos területekkel. Többek között
a mérnöki, az informatikai vagy akár
a kutatói pályákkal, és testközelből
figyelhessék meg, hogyan telik egyegy napja egy termeléssel foglalkozó
vállalatnak.
„A mérnöki területeken gyorsan elkelnek
a friss diplomások, akiknek a nagy

része férfi. A lányok közül csak kevesen
tanulnak ilyen irányban tovább. Ezzel
kapcsolatban Fehérváron készült egy
kutatás, ami kimutatta, hogy a lányok az
általános iskolában ugyanolyan ügyesek
a reáltárgyakban, mint a fiúk. Azonban
nyolcadik végén, amikor a jövőjükről
döntenek, inkább másfelé orientálódnak.
A kamaszkor eleje az az életszakasz, amikor még lehet őket bátorítani arra, hogy
nyugodtan induljanak a műszaki területek felé, mert rengeteg lehetősége van ott
is egy nőnek.”– mondta Kőrössy Kriszta, az Alcoa Európai Keréktermék Kft.
képzés- és fejlesztési specialistája.
Az Alcoa-Köfém területén a középiskolás lányok megismerkedtek az
alumínium keréktárcsa gyártásával, a
hengermű működésével, sőt megtudhatták, milyen a cég központi
tűzoltórészlege.

A májusfa felállítását a gyerekek hatalmas üdvrivalgással fogadták

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

A városrész harmadikosai díszítették fel a közösség májusfáját.
A kicsik szalagokat és lufikat
kötöttek a több méteres fára.
Miután minden saját készítésű
díszt felkötöttek a fára, a gyerekek
apukái felállították a fát a koráb-

2016. május 5.

Közélet

A lányok napja amerikai kezdeményezésre jött létre

Megújul a kálváriasor
Bácskai Gergely
Elkezdődik a Palotai úton a kálváriasor felújítása,
amellyel a tervek szerint három év alatt végez
Kocsis Balázs szobrász-restaurátor. Idén és jövőre
öt-öt, 2018-ban pedig négy stáció újulhat meg.

Balázs munkája nyomán el is készült
egy felújítási terv, a Városgondnokságon keresztül pedig három év alatt
újulhat meg mind a tizennégy stáció.”
– mondta Cser-Palkovics András
polgármester.
Bozai István városgondnok örömét
fejezte ki, hogy elkezdhetik a felújítási munkát, hiszen a kálváriasor a
Palotai úton a város egyik kiemelten kezelt területe. Itt kezdik a
tavaszi parkfenntartási munkálatokat minden évben, hogy nagypéntekre szép legyen a kálvária
környezete.
A rekonstrukció költsége stációnként hétszázezer forint, amelyet
Székesfehérvár Önkormányzata
biztosít.

Heiter Dávid Tamás
Végéhez érkezett pénteken a Széchenyi úti
aluljáró felújítása.

Székesfehérvár önkormányzata üdvözli, hogy a Széchenyi úti közúti
aluljáró felújítási munkálatai április
29-én befejeződtek. A nagyszabású
fejlesztés széles körben szolgálja a
városlakókat, hiszen egyaránt lehetővé teszi az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok közlekedését
biztonságos, korszerű körülmények
között – így kommentálta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
bejelentését Székesfehérvár pol-

gármestere. Cser-Palkovics András
köszönetét fejezte ki a közlekedők
türelméért és megértéséért, amit a
hosszúra nyúlt építkezés ideje alatt
tanúsítottak.
A székesfehérvári vasútállomás felújítási munkálatai azonban folynak
tovább. Emiatt menetrendi változások léptek életbe, és május 9-ig vannak érvényben. Az észak-balatoni
vonal gyorsvonatai Székesfehérvár
érintése nélkül, Pusztaszabolcs felé
kerülnek. A Budapest-Székesfehérvár-Veszprém vasútvonalon is más a
menetrend május 9-ig: bizonyos vonatok kimaradnak, illetve rövidített
útvonalon közlekednek.

A Hosszú temető mellett található kálváriát a székesfehérvári születésű Simor János bíboros,
prímás, esztergomi érsek nővére építtette 1892-ben a kápolnához vezető úton

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A nyolcvanas évek közepén a városvédők kezdeményezésére széles
összefogással újították fel utoljára a
kálváriát, melynek eredményeként
1991-re meg is valósult a munka.
Akkor a város vállalta, hogy fenntartja és rendben tartja a környezetét. Minden húsvét előtt, nagypénteken nagyon sokan mennek el a
közös városi keresztútra.
„Tavaly fogalmazódott meg a gondolat,
hogy előkészítjük a felújítást. Kocsis

Felújították az aluljárót

Az aluljáróban már nincs sávlezárás – felújítási munkálatai április végén befejeződtek

közéleti hetilap
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A színfalakon innen és túl

László-Takács Krisztina

Csákberényben nagy gonddal őrzik a
hagyományokat. A minap is rétesfesztivál volt. Te is benne vagy az ilyen
programokban?
Inkább anyukám, ő tagja is a
hagyományőrző csoportnak. Én
inkább csak külső szemlélőként
vagyok jelen az eseményeken.
Milyen volt a móri borvidéken felnőni?
Nagypapámnak volt szőlője, nagyon sok energiát tett bele. Emlékszem, gyerekként sokszor mentünk
vele a kistraktorral: nagyapám vezetett, hátul a mama meg én – döcögött alattunk az út a kertig. Sajnos
a papa már tíz éve nincs közöttünk,
művelni pedig senki nem akarta a
szőlőskertet, így el kellett adni.
Egy csákberényi lány hova jár kirándulni?
A szívem csücske a Vértes! Gyakran csak úgy átsétálok Csókakőre,
felmegyek a várba, mert nem tudok

Fotó: Kiss László

Szabó Petra Csákberényből jár be minden nap
busszal, hogy a Fehérvár Televízió szerkesztőjeként a napi hírműsorokba készítsen
anyagokat. A kíváncsiság hozta a médiába, de
annyira megtetszett neki a szerkesztői munka,
hogy hamarosan Fehérvárra költözik. Azt még
nem tudja, hogyan fogja megszokni a másfél
szobás panellakást, de aki a Vértest ismeri, ezt
megérti.

Szabó Petra közel két éve erősíti a Fehérvár Médiacentrum csapatát

betelni vele. Minden évszakban más,
és minden évszakban gyönyörű.
A vidéki gyerekkor irigylésre méltó,
mert sokkal szabadabb falun felnőni,
mint városban...
Mi nagyon sokat játszottunk az
utcán. Mindenki ismer mindenkit,
és a mai napig jóban vagyok a gyerekkori játszópajtásaimmal. Iskola
után hazamentünk tanulni, majd
átmentünk a barátokhoz: állandóan
bunkert építettünk, főleg azokon az
udvarokon volt ez izgalmas, amelyek
közvetlenül az erdő mellett voltak.

Kamaszként azért gondolom a művházas diszkóba is eltaláltatok…
Nem is egyszer! Még a focipályán
is voltak koncertek, olyan zenekarokat hívtak, mint például az Edda.
Sajnos ez már kiment a divatból,
bálok még vannak, de csak ritkán.
Fesztiválozós típus vagy?
Ha van egy jó koncert, oda szívesen
elmegyek, és motorostalálkozókra
is.
Motorozol?
Nem, de a motorosok zenei stílusával abszolút tudok azonosulni. Ott

találtam meg igazán önmagamat, a
rockos énemet. Szeretem a pörgős,
vadállat zenéket. Fehérváron is volt
egy-két jó banda...
Ezért jöttél Fehérvárra?
Nem, bár laza lenne ezt mondani. Valójában gimnáziumba
jártam ide. A Vasváriban kezdtem tanulni, de nem voltam jó
matekból, és ettől teljesen meg
voltam bolondulva, Annyira, hogy
úgy döntöttem, másik iskolában
folytatom a tanulmányaimat. Ezt
azóta is bánom, mert a Vasváriban
nemcsak a tananyagot adták át a
tanárok, hanem annál többet: az
életre neveltek.
Hogyan kerültél a Fehérvár Médiacentrumba?
Gyakornoki helyet hirdetett a
cég, és gondoltam, megpróbálom. Eredetileg marketinget
tanultam, de mindig is kíváncsi
voltam, mi történik egy tévéstúdióban, hogyan készül egy műsor. Vonzott, hogy betekinthetek
a színfalak mögé.
És milyen az élet a színfalak mögött?
Izgalmas. Bevált, tetszett és maradtam. Persze rengeteg a munka, és
még sokat kell tanulnom, de kapok
segítséget. Hamarosan híranyagok
készítése mellett lehetőségem lesz
kipróbálni magam bemondóként
is. Emiatt most nagy izgalom van
bennem.

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. május 7-től május 13-ig
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06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
00:00 Válogatás az elmúlt
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
08:00 Félóránként friss
06:00 Heti hírmagazin
hírek, időjárás és
Heiter Dávid Tamás
közlekedési információ
szerkesztésében
08:10 Műsorvezető:
07:00 Válogatás az elmúlt
Sasvári Csilla
hét műsoraiból
Műsorajánló, hosszú
08:00 Félóránként friss
távú időjárás,
hírek, időjárás és
orvosmeteorológia,
közlekedési információ
horoszkóp, kalendárium,
08:10 Közlekedik a család! Az
névnapok, lottószámok,
esemény helyszínéről
programajánló
jelentkezik a Panorama
Stúdió. A műsorvezető: 09:10 Természetesen
egészségesen – Bőr- és
Horváth-Winter Diána
körömvédelem. Vendég:
Műsorajánló, kalendárium,
Supliczné Tóth Mária
névnapok, speciális
egészségtantanár,
hétvégi horoszkóp
táplálkozástudományi
10:10 Közlekedik a család
szakember
– friss információk
10:10 Gazdikereső. Vendég:
a helyszínről
Molnár Tamásné (ASKA)
11:10 Gasztroóra. Vendég:
11:10 Katolikus gondolatok.
Kurucz Tünde
Vendég: Tóth Tamás
14:10 Műsorvezető:
esperes, plébános
Palkó Zsuzsa
12:10
Erdélyből indult,
Szépségápolás a
világsztároknak
mindennapokban.
énekelt, ma Agárdon él.
Vendég: Szöllősi Iza
Vendég: Nagy Mária
15:10 Természetes konyhai
13:10 Házi tündér – háztartási
alapanyagok.
műsor. Vendég:
Vendég: Antal Vali
Boda Kriszta
16:10 A párom az anyósülésen.
Vendég: Koller Krisztián 13:30 Szőlős Pákozd
Gasztrotalálkozó.
kineziológus
Vendég: Takács
17:00 Best of Schéda Zoli
János, Nagy Attila
18:00 Sportösszefoglaló
14:10 A szexualitás kultúrája.
20:00 Esti beszélgetések
Vendég: Séllei Györgyi
Kozma Ágival
szexológus tanácsadó
14:40 Kirándulás. Vendég:
2016. 5. 8. VASárnAp
Kulcsárné Németh
Mariann idegenvezető
00:00 Válogatás az elmúlt
15:10 KRESZ 2 és 4 keréken.
hét műsoraiból
Vendég: Bánfi Zsolt
02:00 Mindentudás Egyeteme
2016. 5. 7. SZOMBAT

rendőrszázados
15:40 Fehérvár TV – műsorajánló.
Vendég: Látrányi
Viktória hírigazgató
16:10 Vörösmarty kocka
– Informatika.
Műsorvezető: Barabás
Ferenc, Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
17:10 Filmajánló HorváthWinter Diával
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Mindentudás Egyeteme
2016. 5. 9. Hétfő
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:10 Sportágak története és
szabályai – Röplabda.
Vendég: Nagy Róbert
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Jóban-rockban.
Társműsorvezető:
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 5. 10. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: Horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Egészségmegőrző.
Vendég: Mészáros Zalán
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt. Érdekességek,
napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Diákkedd
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája

19:00 Esti beszélgetések
2016. 5. 12. CSüTörTöK
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
00:00 Válogatás az elmúlt
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
2016. 5. 11. SZerdA
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
00:00 Válogatás az elmúlt
közlekedési információ
nap műsoraiból
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
02:00 Hangoskönyv
Rádióval! Műsorvezető:
06:00 Félóránként friss
Schéda Zoltán.
hírek, időjárás és
Benne: horoszkóp,
közlekedési információ
kalendárium, kék
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
hírek, sport és fontos,
Rádióval! Műsorvezető:
aktuális témák
Schéda Zoltán. Benne:
09:10 Állati dolgok. Vendég:
horoszkóp, kalendárium,
Dr. Lorászkó Gábor
kék hírek, sport és
állatorvos
fontos, aktuális témák
10:10 Műsorvezető:
09:10 A Fejér Megyei Szent
Németh Gábor.
György Kórház működése
Receptek, konyhai
– Reumatológia.
praktikák. Vendég:
Vendég: dr. Pulai Judit
Volenter István séf
10:10 Műsorvezető:
11:40 Kis kocka – informatikai
Németh Gábor
műsor. Vendég:
11:40 Kis kocka – informatikai
Gombaszögi Attila
műsor. Vendég:
informatikus
Gombaszögi Attila
12:10 Fehérvár Magazin –
informatikus
lapszemle. Vendég:
13:10 A Katasztrófavédelem
László-Takács
órája
Krisztina szerkesztő
14:10 Műsorvezető:
13:10 Hivatali óra.
Bokányi Zsolt
14:10 Műsorvezető:
Érdekességek, napi téma
Bokányi Zsolt
16:10 Református hitélet.
Érdekességek, napi téma
Vendég: Somogyi
15:10 Székesfehérvár
László lelkészi elnök
Városgondnoksága
17:30 Aktuális – napi
információi
hírmagazin
16:10 Autós sport. Vendég:
18:10 Kézművesség. Vendég:
Debreczeni Dávid
Gergő Katalin csipkeverő 17:30 Aktuális – napi
19:00 Esti beszélgetések
hírmagazin
Kozma Ágival.
18:10 Egészségügyi műsor.
22:00 Aktuális – napi
19:00 Esti beszélgetések
hírmagazin
Kozma Ágival.
22:10 Filmajánló Horváth21:00 Hangoskönyv
Winter Diával
22:00 Aktuális – napi

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 5. 13. 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: PajtókVizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihály 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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Egyház

Személyi jövedelemadó karitatív
célokra
Vakler Lajos
Május huszadikáig dönthetünk arról, hogy
mely civilszervezeteknek és egyházaknak
ajánljuk fel személyi jövedelemadónk egy
plusz egy százalékát.

Bővült a megyei értéktár
Szabó Miklós Bence

gatására. Az, hogy ismét Székesfehérvárra jöttünk, jelkép is, hiszen Spányi
Antal megyés püspök úr, az Egyházi
Karitász vezetőjeként, Fischl Vilmos a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának elnökeként, míg Kardosné
Gyurkó Katalin a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete elnökeként is azt
szerette volna demonstrálni, hogy az
a felajánlás, amit mindenki megtesz
évről-évre, jó helyre kerül. Ennél jobb
formája a közvetett támogatásnak
nincs!”
A vendéglátó Spányi Antal megyés
püspök bizonyos abban, hogy az
egyház karitatív tevékenységéhez
2016-ban is hozzájárulnak a felelősen gondolkodó polgárok: „A civil
társadalomnak fel kell nőnie oda, hogy
a maga lehetőségeit felmérje, és azzal
szabadon, de gazdagon tudjon élni.
Egy ilyen lehetőség az, hogy kétszer
egy százalékról ki-ki maga dönthet.
Amikor egy százalékot felajánlhat
meghatározott célokra, egyet pedig
az egyházaknak, ezzel olyan célok
megvalósulását tudja segíteni, amivel
a közösség gyarapodik. Amikor az
egyházak kérik az egy százalékot,
akkor ezt oktatási, nevelési és szociális
célokra használják fel elsősorban, ebből a pénzből tudnak olyan kötelezettségeknek eleget tenni, melyek az egész
társadalom minden polgárának javát
szolgálják.”

Fotó: Bácskai Gergely

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan
ez évben is Székesfehérváron,
a Püspöki Palota dísztermében
tartotta sajtótájékoztatóját Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára. A
politikus és a meghívott egyházi
vezetők a májusi határidő lejárta
előtt a személyi jövedelemadó egyegy százalékai felajánlásának fontosságát emelték ki a találkozón.
Soltész Miklós bizonyos abban,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is átérzik felelősségüket az
adózók és segítséget nyújtanak
a rászorulóknak: „Az első szó a
köszöneté. Köszönöm az egyházak,
a nagycsaládosok, a civilszervezetek
nevében is, hogy mindazok, akik az elmúlt években felajánlották adójuk egy
százalékát, megerősítettek bennünket
abban, hogy kell és érdemes ezt a fajta
segítséget ily módon is kérnünk. Ez a
kétszer egy százalék biztosítja, segíti
az egyházak és a civilszervezetek működését. Lehetőséget biztosít a karitatív tevékenységek illetve a szélesedő
szociális feladatok ellátásának támo-

2016. május 5.

Ne felejtsünk el adónk kétszer egy százalékáról rendelkezni!

A bodajki búcsú és a település kegyhelye is
bekerült az értéktárba. Ezzel már huszonegyre
bővült a megyei értékek száma.

A bodajki kegyhely, vagyis a kegytemplom és a kálvária, valamint
a bodajki Mária-napi búcsú is
bekerült a Fejér megyei értéktárba.
A bizottság nemrég tartotta kihelyezett ülését, itt szavaztak a két
előterjesztésről.
A Fejér Megyei Önkormányzat még
tavaly indította útjára a Fejér Megyei Értéktárat azzal a céllal, hogy
felkutassa és az utókor számára
megőrizze a megyében található
értékeket. A bodajki kegyhely
és a búcsú felvételét a település
plébánosa, Mórocz Tamás javasol-

ta a bizottságnak. Mint mondja,
megtiszteltetés, hogy Bodajk is az
értéktár részévé vált.
A Bakony alján meghúzódó
település hazánk legősibb Szűz
Mária-kegyhelye. A bodajki kegyhelyet már István király is látogatta, a Boldogságos Szűz tiszteletére
kápolnát emeltetett itt, és gyakran
járt ide imádkozni fiával, Imrével.
A legenda szerint a később szintén
szentté avatott László király a
bodajki Kálvária-hegyről a levegőbe rajzolt kereszt jelével futamította meg a pogány csapatokat.
A kegyhelyet azóta is több ezren
keresik fel évente – egy egy ima
erejéig év közben is, illetve gyűlnek
össze zarándoklatra évről évre a
szeptember 12-ét követő szombaton és vasárnap.

Kép: Tar Károly
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A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája, a Hagyományok Háza–
Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény és a Páva-díjas Alba Regia Táncegyüttes mellett
most már a bodajki búcsú és a bodajki kegyhely is a megyei értéktár része

László-Takács Krisztina
Születésének kétszáznyolcvanadik évfordulóján emlékeztek meg Milassin Bertalan
Miklósról. A programot a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezte azzal a céllal,
hogy bemutassa, megismertesse a horvát
nemzeti értékeket és a jeles horvát származású
személyiségek életét.

A Székesfehérvári Egyházmegye
második püspöke 1736. május
1-jén született a Bács megyei
Csávoly községben, bunyevác
parasztcsalád gyermekeként.
1760-ban pappá szentelték, majd a

tabáni és Buda-környéki délszláv
lakosság körében végzett lelkipásztori feladatokat. Itáliában tanult
és tanított, majd hazatérve tábori
lelkész, 1782-től tábori esperes lett.
Tevékenységére felfigyelt II. József
császár, akinek gyóntatója lett.
1790-ben foglalta el a székesfehérvári főpapi széket.
Nevéhez fűződik az 1801-ben
átadott Aggpapok Otthona és az
1802. november 7-én megnyitott
fehérvári papnevelő intézet, de a
főpásztor idejében fejezték be a
püspöki palota építését is. 1811.
július 2-án hunyt el, a székesegy-

Fotó: Molnár Viktória

Horvát megemlékezés Milassin püspökről

Milassin Bertalan Miklós horvát nemzetiségű
püspök több mint két évszázada nyugszik a
bazilika altemplomában

ház altemplomában helyezték örök
nyugalomra. A sírjánál tartott megemlékezésen Jakubek Tiborné, a
székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a püspök
anyanyelvén, horvátul méltatta
életútját.
„Papjaival sokat törődő, tevékeny
főpásztor volt, utódainak is példát
mutatott az egyházmegye igazgatására.” – mondta Spányi Antal megyés
püspök elődjéről.
A megemlékezés végén Jakubek
Tiborné és Spányi Antal közösen
megkoszorúzták Milassin püspök
sírját.

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Női szerzők

Úgy adódott, hogy ebben a számunkban négy női szerzőtől közlünk prózát
és verset. Nincs ebben semmi szándékosság, bár szerintem nincsenek
véletlenek. S ha már így van, akkor essék néhány szó arról, hogy van-e
értelme a nemi különbségek hangoztatásának az irodalomban. Azt hiszem,
nincs. Hiszen egy műalkotás esetében csak a minőség számít. A tehetség. A
hitelesség. Az érvényesség. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy vannak olyan
művek, amelyek vagy a férfi vagy a női nemhez erősebben köthetők. Petőfi
Nemzeti dala éppúgy, mint Ady Elbocsátó, szép üzenete vagy József Attila
Ódája. Vagy, hogy az itteni példák egyikét említsem: Simek Valéria gyöngéd
és szelíd versei. Hiszen – hála Istennek – nem vagyunk egyformák.
Az is megesik persze, hogy egy-egy szerző „belebújik” egy tőle különböző
nemű hősének világába. Hogy csak Flauber-t és a Bovárynét vagy Németh
Lászlót és az Iszonyt idézzem.
De még egyszer: úgyis a minőség számít.
B. I.
Bartal Klári

Francia anziksz
Emlék lesz ez is, mint a tegnap éj,
Egyszer felém int majd a múlt ködén
S letisztul mindaz, mi most fölkavart:
A Champs-Elisée és a Szajna part.
Könnyű szerelmek, fények városa,
Verlaine magánya, Marat tébolya,
Szent Mihály útján ahogy szél oson,
Rodin szobrán a vágy ( már fájdalom ).
Álmodó nyárfák, gesztenyék sora,
Versailles pompája, Piaf sikolya,
A Császár arca ( némán is beszél ).
S emlék lesz ez is - mint a tegnap éj.
---------Nem Istent dicsér, csupán kérkedik
Remekművével a sok mester itt.
Az áhítat kék üvegbe fagyott
S csak gőgöt leltem - nem alázatot.
----------Bús őszi szélből síró dallamok…
(Kit én szerettem, az is elhagyott.)
A Notre Dame-on hogy ragyog a fény!
Mit űzök-hajtok a fél földtekén,
Csodák között csak békét nem lelek…
Egy Apollinaire-sort idézgetek.
--------------------------(Bartal Klári ezzel a művével nyerte meg
a Vajda János-díjat a költészet napján.)
Simek Valéria

Vallomás
A mező lánya voltál,
sarlóval a napot kévébe
fontad. Forrás vizét
káposztalevél poharadból
ittad. Álmodozó, nagy
szemekkel nézted, hogy
az égen a felhők helyet
hogyan cserélnek.
Buktató indákkal teli
vadonban jártál, ahol
vadat űzött egy eltévedt
kiáltás. Az erdőben
hallgatásod ága virágzott.
Töprengésed magánya
édes ízt adott a szádba.
Reggel tenyeredben
harmatot hoztál,alvó
boglyák árnyékában
ébredő fürjet riasztottál.
Veríték-törlő kezeddel,
patakból vizet merítettél.
Surrogó, beszédes szoknyád
virágok érintették. Poros
földeken vezetett a fiatal
szél, s a magasság tornyára
repült éneked.

Ahol
Ahol a fény helyét a
szegénység tölti be.
Ahol az ég szakadt
rongyaival takaróznak.
Ahol a sötétség kúszik
lopakodva, ugat a szél,
rájuk üvölt.
Ahol nincs kézfogás,
ölelés. Zarándok lelkük
merre kóborol?
Lámpásuk az égre
függesztett Hold.
Vidámságuk hazudik
a tűz mellett üldögélve.
Képzeletük hová telepszik
a valóság helyéről?
Nyúlt árnyékok vacogva
telerajzolják a földet.
Szívükben otthontalan
tél van.

Tékozló
A hajnal reggelt ásít,
felhőmosolyt bíztatót.
Vannak a fényeid, vannak
az árnyak. Szakadékaink
szélére merészkedsz.
Lábadra tekert porral
jársz a júniusi napban,
kopogó esők özönében.
Szavad tovatáncol, mint
a virágpor. Leszakad az ég,
birkózik a hegyoldallal,
ránk telepszik a sötétség.

P. Maklári Éva

Egy Bella István–vers
margójára
Tiltakozni? Nem volt szabadalmam.
Szárnyaim csak álmomban nőttek.
Egy másik, elzárt világ hangja
nekiütődött a kerítés kőnek.
Az éljenek zenéje rakódott húsomra,
gyerekként könnyű teher a hamis.
A „csitt” beszélt. A fal fülét hegyezte,
és kötelet fontak a faágak is.
A handabandák dobszava égig ért,
csak a belek tiltakoztak zárt helyen.
A „Vörös Csepel” ütemére léptem:
bár tudtam, hogy sántít az énekem.
Lelkesedésem egyszer tanktalpak
préselték papírrá. De a költő
nem hazudik. A hallgatás beszéd is.
A gügyögő tiltakozás csak homokvár.

Óvári Edit

Majd az idő…....
„Majd az idő meggyógyít mindent.” – hangzott szüntelen az immáron örökre bezárult szüle-szájból a jól ismert vigasz. Szüle
szája! Istenem, milyen csoda volt a belőle igazgyöngyökként
kigördülő minden szó. A bölcsesség apró, gömbölyű darabkái
fűződtek fel láthatatlan fonálra. Örökségül hagyta rám. Ma
is viselem magamon és imáim közben morzsolgatom erőt adó
darabkáit.
Elgondolkodom, milyen varázslatos szó az, hogy szüle. A
születés kezdődik így. A születés vele kezdődik, hiszen életünk során ő az, aki a legtávolabbi múltból kézzelfogható.
Őt érinthetjük, ő teszi rá kezeinkre bölcsőt ringató, kenyeret
dagasztó, az otthon tűzifáját begyűjtő kezeit, miközben mesél
a múlt áthatolhatatlan szövedékű leplébe burkolt távoli szülékről. Róluk, akiket kézen fogott az idő és szelíden lefogta fényét
vesztett szemeiket.
Kimondott szavainak hitele volt. Megélt történéseiből a tanulságok maradtak rám, aki számára az utókor vagyok. Cselekedte
a jót, a rosszak történtek vele. Számolhatatlan, alig észrevehető
karcolás és megannyi behegedni vágyó seb. Emlékek, érzések,
csalódások, melyek alaktalan, súlyos terhét rábízta a csodatévő
gyógyítóra. „Majd az idő…….”
A hétköznapok ideje átrohan, ruhája viseltes, kopott cipője
nem hagy nyomot az élet járdájának süppedős talaján. Az
ünnepi idő kicsit lassít, néha megáll, hogy napsugarakból szőtt
öltözékével dicsekedhessen. Lépteinek nyomában virágok törnek elő álmokat őrző menedékükből.
Az erőtlent átölelő idő a jelenben munkálkodik. A percenként
bekövetkező újabb és újabb jövőben. Vénséges vén idő, mely
feneketlen zsákjába gyűjti a múlt milliárdnyi mozaikját. Gyógyulásra csak a magunk mögött hagyott pillanatok szorulnak.
A jelen mindenkor egészséges, a fájdalom a tegnap birodalmában szunnyad, arra várva, hogy elszürkült arcára halovány pírt
fessen a gyógyító idő.
Ezer alakban kíséri lépteinket. Föld, mely magába fogadja,
amit temetni kell, takarója jónak és rossznak egyaránt. Tűz,
mely forró, vörös nyelvekkel táncoltatja a fájdalmat, mielőtt
puha hamuvá varázsolva átadja a szárnyakat adó szélnek. Víz,
mely tisztára mossa az idő betegét, a múlt hordalékát a parton
hagyva.
A természet az ápoló az idő rendelőjében.
A gyógyulás megőrzés és feledés. Az idő végtelen polcain sorakoznak az enyhet adó írek, a keserű pilulákat eltompító, egyre
édesebb álmot hozó nektárok, szivárványszínekkel festett, a
múlt takarására szolgáló fátyolnak valók.
Az idő a kerek világ összes lelkének ismeri a búját, erejével
az összes teremtményt szolgálja a saját, tapintható létében és
pillanataiban. Akkor és ott. Itt és most.
Az elmúlás törvényszerű megmásíthatatlanságát, az örökre
bezárult ajtó csattanását, a kegyetlen „soha többé” kiáltását
lecsendesíti a „nem feledés” kenőcse. Nem engedi elnémulni
a szeretett hangot, fényt ad a kihunyt szemeknek, melyek az
emlékezés perceiben erőt sugároznak a hátrahagyottaknak. A
lélek kapuját eltorlaszoló sziklatömböt apró kaviccsá faragja
az idő. A szikla kicsiny magvát bújtatja el bennünk. A magot,
melyből kivirágzik az élet. Áldásos, megőrző idő.
Az elválás csak a szomszéd utcába menekült elmúlás. Bármikor
feltűnhet a sarkon, leskelődhet utánunk és néhanap besurran
a házunkba, hogy parazsat csenjen kályhánk kihunyni készülő
tüzéből. Az idő segít. Szelíden elfordítja fejünket, átsegít az
úton, lopva felszítja a hamvadó parazsat, hogy tüzénél felhevüljön feledés-teánk éltető vize. Napórát állít kertünkbe, mely
nem ismer mást, mint a derű óráit.
Az idő, a hírhedt maszkmester, aki lassanként mindenki
számára elkészíti a saját arcát. Évtizedek nyomait karcolja bele
eleinte bizonytalan, később egyre határozottabbá váló mozdulatokkal. Ez az arc már csak a miénk, a tükröt sem más tartja számunkra. Az idő, miután megalkotta képmásunkat, kisimítja a
tükör görbületét. A megbékélés sóhajával elfújhatjuk a hátrahagyott lomokat, életünk kártyapartijának sokszor hamis lapjait.
A lomokat elnyelheti a föld, forró gyomrában megemésztheti a
tűz, messzire nyargaltathatja a szél és hátán utaztathatja a száguldó folyó. Eltűnik, a természet gondjaiba veszi. Amivé válik
az a kristálytiszta forrás, gyümölcsöt nevelő fa, ezernyi éltető fű
a gyógyító idő herbáriumába. A feledésre gyógyír jár.
„Majd az idő…….”
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Gyereksarok
Indilányok és indiánok Rutkai Borival
Május 6. 17 óra, Fehérvári Pagony
Rutkai Bori Pizsamátor című könyvéhez
kapcsolódva a gyerekek pizsamában
készíthetnek mesés fejdíszeket. Regisztráció szükséges az alábbi elérhetőségek
valamelyikén: fehervaripagony@gmail.
com vagy 30 994 6748.
Divertimento – színes zenék
Május 7. 10 óra, Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház
Vajon milyen kapcsolat van a színek és
a hangok között? A résztvevők Szabó
Adrienn vezetésével erre a kérdésre
kereshetnek választ.
Táncház a táncház napján
Május 7. 17 óra, Táncház
Szóljon ez a nap néptáncról, népzenéről mindenkinek! Muzsikál a Galiba
zenekar.
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely
kézműves foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné
Laczkó Krisztina vezetésével
19.30: Táncházi mulatság Sipos Dániel
vezetésével

Programajánló

A táncház napja és a születés hete
Programajánló május 6-tól 15-ig

Szabó Petra

Május 6.

Solymos Ede szobrának avatója
14 óra, Agárd, Szabadpart, csónakkikötő
Solymos Ede néprajzkutató, a magyar hivatásos és népi halászat kutatójának, a Velencei-tó halászata című
monográfia szerzőjének munkássága
előtt tisztelegve, születésének 90.
évfordulója alkalmából Gárdony
önkormányzata és a Velencei-tavi
Kistérségért Alapítvány szobrot állíttat Agárdon, a csónakkikötőnél.
Gorsium a tudomány tükrében
17 óra, Szent István Király Múzeum
Előadássorozat Gorsiumról – mindenkinek.
Dr. Csernus újra Fehérváron
18 óra, KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ színházterme
Téma: Velem vagy nélküled.

Gyermekbábosok XXIII. Országos Fesztiváljának Fejér megyei válogatója
Május 11. 14.30, Fejér Megyei Művelődési
Központ – Művészetek Háza
Bármely általános iskolai vagy közművelődési intézményben működő
gyermek bábcsoport jelentkezhet. Műfaji
és tematikus megkötés nincs. További
nformáció Gonda Emmától: Művészetek
Háza, Székesfehérvár, III. Béla király tér
1., telefon: 22 313 175, e-mail: emmagonda@gmail.com.

A 2. világháború magyar katonahősei – vetítettképes előadás
18 óra, Gárdony, Nemzedékek
Háza (Gárdonyi Géza u. 1.)
A 2. világháború magyar katonahőseire emlékezik Lábadi Zoltán, a
gárdonyi iskola igazgatója vetítettképes előadással.

Kormos Kata bábműsora
Május 12. 9.30, Öreghegyi Közösségi Ház
A Meseerdő Bábszínház előadása.

Tavaszköszöntő majális Csókakőn!
8 óra, Csókakő, Jordán Parkerdő
Főzőverseny, 3Falu Banda, a Horváth testvérek koncertje, Geri-Betli
Duó, Csákberényi Csikósok,
Holdkő Együttes, Kutyaiskola,
ugrálóvár, traktorosverseny várja az
érdeklődőket.

Csiga Zsiga
Május 14. 17 óra, Civil Központ
Csiga Zsiga és Katika katica együtt
kelnek útra, hogy barátokat keressenek.
Útközben érdekes állatkákkal találkoznak, ám hogy ki lesz az igazi barátjuk, az
csak az út végén derül ki…

Sportprogramok
Kézilabda
Fehérvár KC – Siófok KC
Május 11. 18 óra, Köfém Sportcsarnok
Alba Regia KSE – Szigetszentmiklósi
KSK
Május 14. 18 óra, Köfém Sportcsarnok
Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár – Kaposvári KK
Május 9. 18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Röplabda
Alba Regia Röplabdagála
Május 13-15. VOK
Program:
Május 13. 16.30: Bulgária–Svédország, 19
óra: Ausztria–Magyarország
Május 14. 16.30: Bulgária–Ausztria, 19
óra: Svédország–Magyarország
Május 15. 16.30: Magyarország–Bulgária,
19 óra: Ausztria–Svédország
Amerikai football
Fehérvár Enthroners – Szombathely
Crushers
Május 14. 15 óra, MÁV-pálya

2016. május 5.

hordozás, női szerepek megélése,
gyermekvállalás és karrier egyeztetése témakörökben.
Gorsium – Floralia
10 óra, Tác-Gorsium
Az újjáépült Gorsium Régészeti Park
idén újra tavaszköszöntő ünnepségeknek, felvonulásoknak, amfiteátrumi és színházi játékoknak, az
ókori világ bemutatásának ad helyet.
Szent Flórián-nap
12 óra, Velence (Tópart u.47.)
Velence Város Önkéntes Tűzoltó-egyesületének 130. évfordulója
alkalmából különféle programokkal
várják az érdeklődőket. Lesz tűzoltóverseny, bemutatók és koncert.

népzenéről, kicsiknek-nagyoknak,
országhatáron innen és túl!
A táncház napja
17.30, Mór, Boldog Gizella-szobor
17.30: Kis Forgatós Csoport
18.30: Ifi Forgatós Csoport
19.30: Ezerjó Forgatós Senior
Csoport
20.30: Forgatós Táncegyüttes
A fellépések közt gyermekjátszó,
tánctanítás, további színes programok!
Holtidő, Fueled és Basemen
19 óra, Nyolcas Műhely
A Holtidő zenekar először a Nyolcas Műhely színpadán, a fehérvári
Fueled és a Basemen kíséretében.

Irodalmi-képzőművészeti-zenés
délután
13 óra, Mór, Református Szolgáló
Szeretet Háza
Joóné Nemes Terézia kiállításmegnyitója és Azurák Mihály verses-zenés összeállítása. Vendég: Gubík
Ági színművésznő.

Kistehén Tánczenekar
20 óra, Fezen klub
Vendég: Csaknekedkislány.

A táncház napja
15.30, Dinnyés, Hagyományőrző
Központ (Gárdonyi Géza utca 25.)
Szóljon ez a nap a néptáncról,

Május 8.
Termelői kézműves piac
9 óra, Csókakő, vár alatti parkoló
Ínycsiklandozó finomságok (tej-

Beatbuli
21 óra, Paraba
A legjobb beatzenék a hatvanas
évektől máig. A pult mögött: ELF.

Manimal, Billog, Ide Gen
19 óra, Nyolcas Műhely

Május 7.

A születés hete – Székesfehérvár
9.30, A Szabadművelődés Háza
A programok színes és tartalmas
szabadidős elfoglaltságot ígérnek a
párkapcsolat, szexualitás, családtervezés, anyává-apává válás,
várandósság, szülés-születés, szoptatás/táplálás, csecsemőgondozás,

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.
Telefon:
e-mail:

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

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

közéleti hetilap
termék, sajt, szörp, lekvár, savanyúság, kürtőskalács, hentesáru)
és gyönyörű kézműves termékek
(népi ruhák, fából, textilből és
papírból készült tárgyak, keresztszemes hímzés) várják az érdeklődőket.

Május 9.

Játékos tudomány – Testünk a csoda: kiállítás és játszóház Móron
8 óra, Mór, Erzsébet téri Művelődési Ház
A kiállítás május 13-ig várja az
érdeklődőket.
Loop Doctors feat. Chris Hunter
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A Romhányi Áron–Szendőfi
Péter-duó mellett a sztárvendég a
Grammy-díjas amerikai szaxofonos, Chris Hunter lesz, a Manhattan Orchestra vezető szólistája.

Május 10.

Madarak és fák napja a Velencei-tónál
10 óra, Gárdony, Velencei-tavi
Csónakkölcsönző és Horgásztábor
(Üdülők útja 27.)
Hétvezér est
18 óra, Királykút (Székesfehérvár,
Mikszáth Kálmán út 25.)
Bocskay József: Útban az önellátás
felé – adó- és járulékmentes vállalkozási forma. Gazdasági támogatási lehetőségek magánszemélyeknek
és vállalkozásoknak.

Május 11.

Az üstökös felfedi titkait – a Rosetta-program eredményei
17 óra, A Szabadművelődés Háza
Csillagászati előadás
Trio DeLyra
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenei est A Szabadművelődés
Házában.

Május 12.

Kukorelly Endre előadása
17 óra, Sukoró, könyvtár (Fő utca
58.)
A József Attila-díjas magyar író,
költő, újságíró, kritikus előadása.

Május 13.

Pünkösdi Virágálom
Nemzeti Emlékhely–Középkori
Romkert, Városház tér, Fő utca a
Virágóráig
Mára már hagyomány, hogy pünkösdkor virágba borul a belváros.
Székesfehérvár virágkötői látványos kompozíciókkal díszítik fel a
középületek kapuit és az emlékműveket. A virágok május 16-ig várják
az érdeklődőket.
The Scarlet, Rumproof, Saturday
Overnight
19 óra, Nyolcas Műhely

Május 14.

Emlékhelyek napja
Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely

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

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

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

Május idusán Székesfehérvár nemzeti emlékhelye is kinyitja kapuját,
hogy a történelem szerelmesei
felfedezhessék a magyar királyok
egykori koronázótemplomának
titkait, kincseit.
Tavaszköszöntő pünkösdi forgatag
9 óra, Sukoró, Szilvás sor
A programot a népi hagyományok
jegyében rendezik meg.
Asszonyműhely a Fehérvári
Kézművesek Egyesületében
10 óra, Fehérvári Kézművesek
Egyesülete
Bodáné Fenyves Zsuzsa egy új
sorozatot indít az Asszonyműhelyben: „Minden, ami egy női
táskában elfér” címmel. Első
alkalommal egy kis kapcsos
neszesszert készíthetnek az
érdeklődők.
Pünkösdi templomtúra, látogatás a
Püspöki Palotába
10 és 13 óra
A túra során a ma álló belvárosi
templomokat látogatják meg az
érdeklődők, melyek a barokk művészet gyöngyszemei, majd a Püspöki Palota kapui is kitárulnak, és
betekintést nyerhetnek a látogatók
a püspökség értékeibe is. Találkozó
a Tourinform Iroda előtt. Regisztrálni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tourinform Iroda Székesfehérvár,
Oskola u. 2-4. Tel: 22 537 261, e-mail: szekesfehervar@tourinform.hu.

Május 15.

Tájházi pünkösd Pázmándon
15 óra, Pázmánd (Fő utca 84.)
Az érdeklődőket népi játékok,
kézműves foglalkozás, királyfi- és
királykisasszony-választás várja.
Ünnepi hangverseny a Szent
István-székesegyház megújulásának alkalmából
Május 6. 19.30, Szent István-székesegyház
A Magyar Rádió Énekkara és az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje a székesegyház
megújulásának alkalmából.
Joseph Haydn művei csendülnek
fel, vezényel Pad Zoltán.

Közlekedik a család
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési
Bizottsága a szakmai támogatókkal
közösen meghirdeti a közlekedésbiztonsági vetélkedőt. A verseny fődíja
egy személygépkocsi! Nevezhet minden
olyan magyarországi lakóhellyel
rendelkező család, ahol legalább az
egyik szülő rendelkezik érvényes „B”
kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá
6 és 17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek.
Információ és regisztráció: www.kozlekedikacsalad.hu. A területi versenyre a
fenti honlapon elektronikus úton valamint a vetélkedő napján, a helyszínen
személyesen lehet jelentkezni. A honlapon június 5-ig ötfordulós közlekedésbiztonsági játék kerül lebonyolításra,
amelyen bárki részt vehet. Az országos
döntő június 18-19-én lesz.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
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A Vörösmarty Színház műsora
Szekrénymesék
Május 6. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Szutyok
Május 6. 15 és 19 óra, Kozák András Stúdió
Pulcinella kertészkedik
Május 6. 10 óra, Pelikán Kamaraszínház
Abigél
Május 6. 15 és 19 óra, Nagyszínház
Száll a kakukk fészkére
Május 7. és 8. 19 óra, Nagyszínház
A rajongók
Május 7. 19 óra, Kozák András Stúdió
Psyché, egy hajdani költőnő szerelmei
Május 8. 19 óra, Kozák András Stúdió
János vitéz
Május 10. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
A velencei kalmár
Május 10., 12. és 13. 19 óra, Nagyszínház
Alba Regia Szimfonikus Zenekar: Szimfonikus mobilhívás
Május 11. 12 óra és 13.30, Nagyszínház
Play Strindberg
Május 14. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
A mi osztályunk
Május 14. 19 óra, Nagyszínház

A Barátság mozi műsora
A művészet templomai: Leonardo Da Vinci
– A lángelme Milánóban
Május 7. 16 óra, május 12. 18 óra
Magyarul beszélő olasz ismeretterjesztő
film.
A pince
Május 9. 20 óra
Feliratos osztrák dokumentumfilm.
A lovasíjász
Május 6. 18 óra, május 10. 20 óra
Magyar dokumentumfilm.
Slowhand at 70 – Eric Clapton Live at the
Royal Albert Hall
Május 6. 20 óra
Koncertfilm.
Anyám és más futóbolondok a családból
Május 7. 18 óra
Magyar filmdráma.
A boldogság titka
Május 7. 20 óra, május 10. 18 óra, május
13. 20.15
Feliratos argentin-brazil romantikus
vígjáték.
Egy őrült pillanat
Május 9. 18 óra, május 14. 20 óra
Feliratos francia romantikus vígjáték.
A lakás
Május 12. 20 óra
Feliratos izraeli-német dokumentumfilm.
Farkastotem
Május 13. 18 óra, május 14. 16 óra
Magyarul beszélő kínai-francia kalandfilm.
Menla hagyatéka
Május 14. 18.15
Feliratos magyar dokumentumfilm.
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Korábbi lapszámunkban kulturális kalandozásokra hívtuk olvasóinkat, sőt
némi fesztiválozást is tartogattunk: első megfejtésünkben arra a díjra voltunk
kíváncsiak, amit a középiskolai zenekarok versenyén az első helyezett kapott:
Arany Dobverő díj. Második megfejtésünkben a Gorsiumban megrendezendő
fesztiválra kérdeztünk rá, amit május 7-én tartanak: Floralia Tavaszköszöntő Ünnep. Harmadik megfejtésünkből kiderült, hogyan ápolja Székesfehérvár jelentős
irodalmi egyéniségének, Bella Istvánnak emlékét: Bella István-emlékév. Fehérvár

Rejtvény

2016. május 5.

nemcsak a költők, de a királyok városa is. Negyedik megfejtésünkből kiderült,
hogy melyik az a fesztivál, amikor a legnagyobb hangsúlyt kapja a város középkori múltja: Királyi Napok.
A mostani keresztrejtvényünkkel a fehérvári ballagókat köszöntjük. Az első
megfejtés egy ismert francia írót rejt, aki mellesleg Nobel-díjat is kapott. A második feladvány pedig egy tőle származó idézetet takar, amellyel szeretnénk sok
szerencsét, kitartást és erőt kívánni minden most érettségiző középiskolásnak!

Fehér
EHÉRVár
ÁR

Közélet
Gasztronómia

közéleti hetilap
hetilap
közéleti

Egy falatnyi Erdély: miccs és musgyé

Kurucz Tünde

„Nézd, milyen gusztusosak!” – mutatott végig a miccseken Kátai,
aki felettébb korán, három évesen
készítette el élete első sonkás
tojásrántottáját. Később a helyzet
bonyolódott, mert a színészi pályát
választotta. Az egyetem elvégzése
után a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színháznál kezdett, majd Magyarországra jött, ahol több színházban
is megfordult.
„Ültem a próbákon és alig vártam a
premiert. Nem az előadás miatt, hanem
azért, hogy megfőzhessem a barátoknak a premiervacsorát. Egyszer aztán
megszólalt az édesapám: ha ennyire
imádod, végezd el az iskolát! Mondtam neki, de hát én színész vagyok,
nekem nincsen szükségem erre. Sose
tudod! Legyen egy szakma a kezedben! Válaszolta rá. Hallgattam apám
szavára. Látod? Most is itt van. Ő az
első törzsvendég!” – mesélte a séf,
és hátramutatott egy simléderes,
kávézó öregúrra.

Fotó: Kiss László

A grillen sercegett a miccs, a musgyéhoz
bugyborékolt a szóda, és diszkrét csomborillat lengte körbe a Gardon Bisztró teraszát a
Vörösmarty Színház előtt. A séfkabátba bújt
egykori sepsiszentgyörgyi színész, Kátai István
ízben és illatban egy falatnyi Erdélyt varázsolt
a belváros közepébe.

A miccs egy korsó gyöngyöző, hideg sörrel tökéletes tavaszi-nyári ebéd

Közben sercegtek a miccsek, a török konyhából átértelmezett román
kolbászkák.
„A törökök csak juhból készítették.
Mikor átkerült Romániába, a bojárok
tettek bele borjúbélszínt, sertés-, juhvagy báránylapockát. Tudtak élni, az
biztos! Ma ezt nem lehet megcsinálni,
mert kiszámoltam: egy darab kerülne
ezernégyszáz forintba. Na és ilyenkor
jönnek a trükkök! Én tíz éve kísérle-

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

tezem ezen. Például nem teszek bele
bárányt, mert Magyarországon ez egy
elég megosztó húsféle.”
A miccsbe a szokásos són és
borson túl mindig raknak szódabikarbónát, csombort és fokhagymát.
Azt már mindenki maga dönti el,
hogy a húsokat húslevessel vagy
főtt marhacsontlével keveri-e be.
Ezután a fűszerezett húskeveréket
három-négy napig érlelni kell.
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„Erdélyben a Ceaușescu-rendszerben
ritkán lehetett miccset sütni. Ha sikerült összeszedni a húsokat, a nagymamám, aki mellesleg kiváló szakácsnő
volt, a szokásos szombati ebédre
mindig ezt készítette nekünk. Akkor
az volt a szokás, hogy hétköznap nem
szabad a nagymamát zavarni, mert
elfoglalt. Például römizni ment. De ha
szerda környékén mégis betévedtem
hozzá, akkor a pincében egy nagy
konyharuhával letakart tálban érlelte
szombatra a miccset, amitől lent olyan
jó kis fokhagymaszag volt. Néha még
bele is nyaltam!”
Istvánék már nem a pincében,
hanem egy speciális hűtőben
érlelik a miccsnek valót, amit utána
megformáznak és a forró grillen kisütnek. Közben el is készültek a kis
kolbászkák, amiket pazar módon
egészített ki a musgyé, vagyis a szódával felengedett fokhagymapaszta.
„A fokhagymát csak le kell darálni. Én
úgy csinálom, mint a román származású
nagynéném: a fokhagymakeveréket szódavízzel felhúzom, ettől az egész szép habos
lesz. Ennek létezik tejfölös változata is.”
Istvánék az illatos finomságokat
egy tálra pakolták. Biztos, ami
biztos, tettek mellé a zakuszkából, vagyis a paprikakrémből, a
flekkenből és a sült kolbászból
is, nehogy valaki véletlenül éhen
maradjon.

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

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

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

Zsűrizés: 2016. június 11-én szombaton 16 órától a
belvárosban.
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Sport

2016. május 5.

Székesfehérvár igazi sportváros

Kaiser Tamás

Fotók: Kiss László

Idén negyvenkét egyesület vonult fel, vett részt a Sportmajálison, közülük tizenhatan a színpadon is megmutatták magukat. A Bregyóban nagyon sokan voltak kíváncsiak a fehérvári sportélet
tagjaira. A Sportmajális ezúttal is remek lehetőséget kínált a kluboknak a bemutatkozásra, míg a
sportágválasztás előtt állóknak az ismerkedésre.

A görhoki elmaradhatatlan része a Sportmajálisnak

A rendezvényt az idén is ejtőernyősök nyitották meg

Kicsik nagy gondban: hová is lépjek?

Aki sportol, annak enni is kell – remek volt a kenyérlángos

A kecsesség sem hiányozhatott a Sportmajálisról

A legfontosabb szereplők a gyerekek

Sport

közéleti hetilap

FehérVár
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Az olimpiák története – 7. rész

Kis ország nagy olimpiája
ben „helyettes” Kocsis Antal, aki első
ökölvívó olimpiai – és egy füst alatt –
Európa-bajnokunk is lett győzelmével.
Hiszen ebben a sportágban az olimpia
egyben Európa-bajnokság is volt,
már négy évvel korábban is. Kocsis
magától Vilma királynőtől vehette át
az aranyérmet.
És az olimpiák történetében most
utoljára a zárónapon kiosztott aranyérmekből jutott Keresztes Lajosnak

Somos Zoltán

„Semleges” helyszínen
Az előző két olimpiára árnyékot vetett
a politika, a vesztes háborús nemzetekre (főleg a németekre) kirótt büntetések. 1928-ban azonban már csak a
színhely kijelölésénél érvényesült ilyesmi, ráadásul jó szándékkal. Los Angeles helyett a békesség és semlegesség
jegyében Amszterdam, a világháborúban semleges Hollandia ékköve kapta
meg az olimpiai rendezést a NOB-tól.
Bár sokan tartottak tőle, hogy tapasztalatlan rendezőként megbuknak a
hollandok, az aggodalom feleslegesnek
bizonyult. Negyvenhat nemzet küldte
el sportolóit a IX. nyári játékokra,
Málta és Panama először vett részt.
Az egyes országok küldöttségének
létszámát tekintve már ekkor látszott,
hogy a világ gazdasági erőcentrumaiban központi kérdés volt az olimpia
– az Egyesült Államok, Nagy-Britannia,
Németország, Franciaország küldte a
legtöbb sportolót Amszterdamba. Persze a házigazda hollandok delegációja
felért ezekkel – már ami a sportolók
számát illeti – és nem kellett szégyenkeznie Magyarországnak sem a száztíz
indulóval, köztük tizenhat nővel.

Kecses és gyors hölgyek a
tengerentúlról
Mert az emancipáció folytatódott:
most először a versenyzői létszám –
2883 fő – tíz százalékát közelítette a

újabb két olimpiai bajnoki címet. Az
amerikai szupersztárt 100 gyorson
megszorította Bárány István, aki a
németek szerint megmentette Európa
becsületét. Persze neki illett is, elvégre
ekkor már Európa-bajnok volt. A magyar küldöttség négy aranyéremmel és
öt ezüsttel tért haza Amszterdamból,
legalábbis ami a fizikai teljesítménnyel
elért sikereket illet. Volt ugyanis egy
ötödik aranyunk is, ezt a történész-ta-

Tersztyánszky Ödön egy háborús sérülés után
megtanult bal kézzel vívni, és kétszeres olimpiai bajnok lett. Egy évvel Amszterdam után
oldalkocsis motoron ülve halálos balesetet
szenvedett.

gyengébb nem aránya: 277-en voltak.
Az amerikai úszó lányok különösen
nagy kedvencek voltak – mondani
sem kell, nem kizárólag sportolói
erényeik miatt. Nem mintha azokra
panasz lett volna: három aranyat is
szereztek! Atlétikában és tornában
is először versenyeztek a hölgyek. A
sportok királynőjének királynői pedig
nem az amerikaiak, hanem a kanadaiak voltak. Hatfős női atlétacsapatuk
minden tagja dobogóra állhatott. Az
amszterdami stadion, miként nem egy
versenyhelyszín, az utolsó pillanatban
készült el, de méltónak bizonyult az
olimpiához. Más kérdés, hogy botrány
így is akadt benne, mert rögtön a megnyitón a franciák egy stadionőr udvariatlan viselkedése miatt megsértődtek,
és nem be-, hanem kivonultak...
Szerencsére nem az egész játékokról. Nélkülük nem lett volna teljes a
mezőny, mint ahogy lassan úgy tűnt,
Paavo Nurmi aranyérme nélkül sem
igazi egy olimpia. A finnek még mindig csak harmincéves csodafutója a
10 000 méter megnyerésével kilencedik
ötkarikás aranyát szerezte. Az olimpiák történetében kizárólag Michael
Phelpsnek van több. (Szintén kilenc
aranyérme van Larisza Latinyinának,
Mark Spitznek és Carl Lewisnak.)

A labdarúgótornát Uruguay nyerte Argentína előtt – ugyanez ismétlődött meg két évvel később,
az első világbajnokság döntőjében

is. Könnyűsúlyú birkózónk civilben
vágóhídon dolgozott, és nem akart
filmkarriert csinálni, pedig 1925ben felkérték Tarzan szerepére. Ez a
hollywoodi dicsőség így, mint tudjuk,
Johnny Weissmullernek jutott, aki
Amszterdamban még úszóként nyert

nár Mező Ferenc „Az olympiai játékok
története” című művének ítélték a
művészeti versenyekben. Az olimpia
negyedik napján kúszott tiszteletére
magasba a magyar zászló, a „bajnok”
pedig erről esztergomi kertjében
értesült.

Bajnokok és egy
bajnokhelyettes

Első ökölvívó olimpiai bajnokunk Amerikában profi karriert csinált Tony Kocsis néven.
Egyetlen meccs keretében a három legjobb
magyar bokszolót is legyőzte Budapesten.

A magyar csapat tagjai között első
ízben voltak ott az öttusázók, akik ekkor még nem tudták megtörni a svéd
hegemóniát, de egyéb sikersportjaink
kitettek magukért. A vízilabdások
ezüstérmét ugyan nem fogadta felhőtlen öröm, hiszen a döntőben 2-0-s
vezetésről, hosszabbításban kaptak
ki a németektől Komjádi Bála fiai,
ellenben kardozóink ismét ellenállhatatlanok voltak. A csapatversenyben (ahol a magyarok az olaszokon
vettek elégtételt korábbi sérelmeikért)
Petschauer Attila mind a húsz as�szóját megnyerte, egyéniben azonban
akadt egy jobb nála: Tersztyánszky
Ödön… Petschauert itthon egy barátja
„olimpiaibajnok-helyettes” feliratú
névkártyával várta. Nem volt ellen-

Királyi dinasztia sarja az olimpiai győztesek között: Exeter hercege, Lord Burghley nyerte a 400
méteres gátfutást Amszterdamban
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Hullámvasút Vidi módra

2016. május 5.

Németh Zoltán

Zaklatott, de összességében eredményes szezont zárt a Videoton FC
az OTP Bank Liga 2015/2016-os idényében. A pontvadászatot a francia
Bernard Casoni irányításával
kezdték a piros-kékek, méghozzá
pocsékul: címvédőként a 11. helyet
is megjárta az együttes. Nem is
okozott meglepetést az edzőváltás
– a szezon végéig Horváth Ferenc
érkezett Casoni helyére, irányításával végül ezüstérmes lett a csapat,
33 bajnokin 17 győzelemmel, 4
döntetlennel és 12 vereséggel.
„Egy érzelmi hullámvasút volt a szezon, telis-tele viszontagságokkal. Nem
hiszem, hogy sokan gondolták volna,
hogy egy ilyen rossz szezonkezdet
után a második helyen végzünk. Ez
a csapat erejét és tartását mutatja,
hiszen egy nagyon nehéz helyzetből is
talpra tudtunk állni, képesek voltunk egymásért, a szakmai stábért, a
szurkolóinkért küzdeni. Ez a rajt intő
példa kell, hogy legyen! A szezonkez-

Fotó: Simon Erika

Megjárta a kieső helyeket is, végül címvédőként a második helyen fejezte be a bajnokságot
a Videoton. Az ezüstérem és az ezzel járó
nemzetközi kupaszereplés sem volt azonban
elég ahhoz, hogy Horváth Ferenc vezetőedző
megőrizze helyét: a Vidi új szakvezetővel kezdi
majd meg a felkészülést az új kihívásokra.

Horváth Ferenc nehéz helyzetben vette át a Vidit, amit végül ezüstéremre vezetett. Így is távoznia kellett Fehérvárról, utódja a norvég Henning Berg lehet.

detre oda kell majd figyelnünk, hogy
még egyszer ne forduljon elő az, ami
ebben az idényben megtörtént.” – értékelte a bajnoki szereplést Kovács
István, a Vidi válogatott középpályása.

A Vidinél az ezüstérem sem volt
elég Horváth Ferenc vezetőedző
szerződésének meghosszabbításához. Az ősszel a szezon
végéig aláíró szakvezető távozott
a klubtól, melynek kispadjára

sajtóhírek szerint a Manchester
United egykori kiválósága, a
legutóbb a Legia Warszawánál
Nikolics Nemanjával együtt
dolgozó norvég Henning Berg a
legesélyesebb.

Tizenegy fehérvári a világbajnokságon
Kaiser Tamás
Szombaton Szlovákia ellen kezdi meg
szereplését a jégkorong világbajnokságon
Magyarország. A válogatott gerincét ezúttal is
a Fehérvár AV 19 adja. A város és a klub közös
meccsnézésre invitálja a szurkolókat.

Az A csoportos világbajnokság
pénteken kezdődik Oroszországban. A magyar válogatott a
szentpétervári B jelű csoportban
Szlovákiával kezd szombaton
11.15-kor. Rich Chernomaz
szövetségi kapitány tizenegy

Kiscsicsó a Hírességek Csarnokában
A magyar válogatott szereplésén túl több
magyar vonatkozású eseménye is lesz az
oroszországi jégkorong világbajnokságnak,
amelyek közül kiemelkedik május 22., a
zárónap. Ekkor választják be hivatalosan
posztumusz a nemzetközi szövetség Hírességek Csarnokába a 2009-ben elhunyt ifj.
Ocskay Gábort.

Fotó: MTI/Mudra László

Ifj. Ocskay Gábor az első
magyar játékos, aki bekerül a
Hírességek Csarnokába. Pásztor
Györgyöt sportvezetőként, míg

Sarauer és Kóger összjátékára nagy szükség lesz a világbajnokságon

fehérvári játékost jelölt az utazó
keretbe. Ez is jól mutatja, hogy
Székesfehérvár szerepe megkérdőjelezhetetlen a mostani világbajnoki szereplés során, igaz, ezt
nem mindenki akarja tudomásul
venni. „Hosszú évek után újra meg
kell vívnunk azt a csatát, hogy hol is
van a magyar hoki fővárosa. Az Ocskay Gábor vezette szakmai munka és
a város anyagi hozzájárulása nélkül
egészen biztosan nem készülhetnénk
az A csoportos világbajnokságra,
ehhez képest a szaksajtóban megjelenő cikkekben, riportokban és az
országos televíziókban még csak el
sem hangzik Székesfehérvár és a
klubunk neve. Ez hatalmas fájdalommal tölt el, hiszen városunk
nélkül nem a legmagasabb osztályra
készülnénk, hanem két csoporttal

Schell Lászlót játékvezetőként
választották be az illusztris
társaságba.
Az egykori magyar jégkorongozóé mellett olyan legendás
hokisok és edzők nevét találjuk, mint Peter Bondra, Szergej
Fjodorov, Valerij Kamenszkij,
Ville Peltonen, Pat Quinn vagy
Ben Smith. A posztumusz járó
Richard „Bibi” Torriani-díjat ifj.
Ocskay Gábor édesapja és nővére veszi át Moszkvában.
lejjebb játszanánk. Ha nem vigyázunk erre a klubra és közösségre,
akkor megjósolható, hogy előbb vagy
utóbb sajnos ott is fogunk játszani!”
– mondta Cser-Palkovics András
polgármester az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégkorong-akadémia évértékelőjén.
Fehérvár nemcsak a jégen dominál, a Volán drukkerei is ott vannak az élmezőnyben. Éppen ezért
a klub és a város közös meccsnézésre és szurkolásra várja a
sportág fehérvári szerelmeseit.
Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok valamennyi magyar meccs
időpontjában kinyit, a szervezők
kivetítővel, büfével, szakértőkkel,
játékkal várják a szurkolókat,
először a szombati találkozó előtt
félórával.
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Már a tojáslabda az úr a Takarodó úton
Somos Zoltán

Ünnepélyes keretek között avatták fel Magyarország első szabványméretű amerikaifoci-pályáját Székesfehérváron. A 306 millió
forintos bekerülési költséggel épült, „Az első”
névre keresztelt pálya a MÁV Előre egykori
sporttelepének átépítésével vált a Fehérvár
Enthroners otthonává.

A MÁV Előre pályáját korábban
sűrűn látogató szurkolók bizony
furcsa szemmel nézhetnek körül a
Takarodó úton, az egykori labdarúgópálya csíkozása jelzi: új sportág
vette birtokába az oly sok sikert
látott, mégis hányatott sorsú területet. Hazánk első szabványméretű,
110 yardos amerikaifoci-pályáját
ünnepélyes keretek között avatták
fel, amit a Divízió II-ben szereplő Fehérvár Enthroners 60-0-s
győzelemmel tett emlékezetessé. A
találkozót a helyszínen tekintette

„Az első” elnevezés nem véletlen:
Magyarország első városában adjuk át
az első szabványos amerikaifoci-pályát és -stadiont hazánkban, mely a
frizbisek edzéseinek és meccseinek
is otthont ad. Nagyon örülök, hogy
ilyen sokan jöttek el a mai ünnepi
alkalomra! Ez is jól mutatja, milyen
sokan szeretik Magyarországon ezt
a gyönyörű sportágat.” – mondta el
lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester a megnyitón.
Az ünnepség után a Divízió II-es
bajnokságot egy jászberényi győzelemmel kezdő Fehérvár Enthroners
avatta fel a pályát a Boda Troopers
elleni találkozóval. A meccs kevés
izgalmat hozott, a hazaiak magabiztosan nyertek. Az első félidő
után már 39-0 volt az állás, végül a
három touchdownt jegyző Detzky
Dániel vezetésével 60-0-ra nyert az
Enthroners.

Colleen Bell és Cser-Palkovics András is kedvenc csapatának mezében érkezett. A nagykövet
asszony egy Chicago-mezzel lepte meg Székesfehérvár polgármesterét.

Sokan volt kíváncsiak az Enthroners első hazai meccsére. A csapatnál remélik, a későbbiekben is megtelnek majd a lelátók.

„Szerencsére sikerült méltó teljesítményt
nyújtani ezen a nagyszerű napon.
Nagyon örülök, hogy sokan voltak
kíváncsiak ránk! Köszönjük a biztatásu-

kat, remélem, még sokszor találkozunk
ezen a csodálatos pályán!” – árulta el
érzéseit a meccs után Tibor Kornél
Pál, az Enthroners vezetőedzője.

FotóK: Simon Erika

meg az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Colleen Bell,
aki kedvenc csapata, az NFL-ben
szereplő Chicago Bears 00-s számú
mezében érkezett Székesfehérvárra.
„Nagy öröm számomra, hogy itt
lehetek ma önökkel! Mint látják, amerikaifoci-mezben érkeztem, méghozzá
a Chicago Bears futballcsapatának
mezében, amely együttesnek életem
végéig drukkolni fogok! Miközben
ideutaztam, hogy részt vegyek az első
magyarországi amerikaifoci-pálya
avatóján, felidéződtek bennem a saját
emlékeim azokból az időkből, amikor
az édesapám kivitt minket a meccsekre. Akár esett, akár havazott, mindig
elvitt minket a Soldiers Field nevű
pályára. A futball olyan, mint a politika: ami a stratégiát illeti, rendkívül
összetett, de a végrehajtásban mégis
nagyon egyszerű. Ezek a meccsek az
amerikai kultúrának ikonikus elemeit
jelentik. Rendkívül boldog vagyok,
hogy itt lehetek ezen a mai meccsen!”
– mondta el a megnyitón a nagykövet asszony.
A megnyitó és a pálya első mérkőzése iránt óriási volt az érdeklődés,
több ezren látogattak ki az arénába.

A Sport Televízió NFL-közvetítéseinek állandó szakértője,
az ezúttal a Fehérvár Televízió
közvetítését segítő Kovács Sándor a találkozó után elégedetten
beszélt hazánk első 110 yardos
pályájáról: „A közvetítés alatt
is elmondtam, én megkönnyeztem ezt a napot. Olyan érzéseket
szabadított fel bennem, amit akkor
éreztem, amikor először vettem fel
a sisakot, amikor először vetem
kezembe a labdát. Hihetetlen,
mennyi néző jött ki, hogy milyen
remek hangulatot teremtettek. A
válogatott edzőjeként már nagyon
várom, hogy a nemzeti csapattal
itt játsszunk, amire tudomásom
szerint már az idén sor is kerül.
Valami hasonló kezdeményezésre
lenne szükség a fővárosban és más
vidéki városokban. Abszolút követendő az, ami Fehérváron zajlik a
napjainkban!”
Az Enthroners hamarosan lejáts�sza második hazai bajnokiját is:
május 14-én 15 órakor a bajnokságot szintén két sikerrel kezdő
szombathelyi Crushers együttese
vendégszerepel majd „Az első”
arénában.

Látványos jelenetekben nem volt hiány az Enthroners és a Troopers meccsén, amit a kék mezes hazaiak végül felettébb magabiztosan nyertek meg
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Rájátszást nyitó győzelem

2016. május 5.

Somos Zoltán

Miután a Körmend ellen egy
katartikus meccsen szerezte meg
a második helyet, és így hosszan
tartó pályaelőnybe került az Alba
a rájátszásra, sokan várták, hogy
felpörögve, a playoffhoz szükséges
állapotban esik neki negyeddöntőbeli ellenfelének, a Kaposvárnak.
Ehhez képest kissé nehezen indult
be a gépezet, de amikor már tizenhat pont volt az előny, úgy tűnt,
nem kell idegeskednie a fehérvári
publikumnak.
Csakhogy ezután kiderült, koncentrálás tekintetében nincs
„rájátszásos” állapotban az Alba, és
ennek főleg védekezésben láttuk a
következményeit. Máskor az ellenfeleknek szinte semmi esélyük közel
kerülni a mieink palánkjához, és rá
vannak kényszerítve, hogy kintről
dobáljanak. Utóbbit a Kaposvártól
is láttuk, az ex-fehérvári Hendlein
például öt triplát is szerzett, csak
éppen közben a gyűrű alatt sem működött a fehérvári elhárítás. Sokkal
több lepattanót szedett a Kaposvár,
centerei pedig könnyű kosarakat

Fotó: Simon Erika

Izgalmakban bővelkedő, igazi playoff-meccset
játszott az Alba Fehérvár a Kaposvárral. Nem
sokon múlt, hogy odalegyen a pályaelőny, de a
végén behúzta a győzelmet a Dzunics-csapat.

Szenvedni kell a győzelemért, ez Simon Balázs arcára is rá van írva

értek el. Az utolsó negyedben
már kifejezetten jobban játszott a
vendégcsapat, az Alba egy-egy kósza
triplával tudta csak tartani az előnyt.
De az utolsó percben kimaradt a
somogyiak legfontosabb dobása, így
98-95-tel meglett a győzelem.

A második meccset pénteken
Kaposváron játsszák, márpedig
ott biztos nem lesz elég az Albától
a kedden látott puha védekezés.
„Azzal mindenki tisztában van, hogy
a rájátszás más, mint az alapszakasz
vagy a középszakasz, itt már nem na-

Van remény!

Felavatták a kosárcsarnokot
Somos zoltán
Felavatták csütörtökön a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének új edzőközpontját Székesfehérváron. A beruházás nettó
754 millió forint felhasználásával valósult
meg.

edzőközpont jött létre, amelyben
a korosztályos és felnőtt válogatottak felkészítésének minden
feltétele adva van.
Az avatóünnepségen Cser-Palkovics András polgármester
köszönetet mondott a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének és Szalay Ferenc elnöknek, illetve a TAO-t felajánló
Hungrana Kft-nek és Kelemen
Kálmán ügyvezető igazgatónak,
hogy jelentős segítséget nyújtottak az új csarnok felépítéséhez.
A szövetség elnöke szerint jó
úton jár a magyar kosárlabda, a
további fejlődéshez pedig kellenek az ilyen létesítmények és a
fehérvárihoz hasonló utánpótlásműhelyek is.

Somos Zoltán
Nemcsak a szomszéd hasábokon olvasható
létesítményátadás miatt reménykedhetünk
benne, hogy lesz fejlődés a magyar kosárlabdában. Múlt héten Fehérváron rendezték a
közvetlen utánpótlás bajnoki döntőjét, és több
tehetséges fiatal is megmutatta magát.

A rendező Dávid Kornél Kosárlabda-akadémia U-20-as csapata az
alapszakaszból a negyedik helyen
jutott be a nyolcas bajnoki döntőbe.
Ott a Budapesti Honvéd elleni győzelemmel nyitott, majd az elődöntőben a legnagyobb esélyesnek számító Szombathellyel találkozott. Nagy

meccsen kaptak ki a fehérváriak,
akik így a bronzéremért játszhattak.
És meg is szerezték, az MTK-Törökbálint legyőzésével. Filipovics
Márkó kiemelkedően teljesített, a
bronzmeccsen 37 pontot szerzett az
Alba felnőtt csapatában is számításba vett fiatal. Ő is azok között
van, akiknek érdemes megadni a
bizalmat, mert a közönség duplán
hálás, ha kiugró magyar tehetséget
mutat fel a sportág – és erre nem
sok példa volt az utóbbi években.
Pécsen is reménykedhetnek, hogy
szebb lesz a jövő a jelennél, hiszen
a baranyaiak lettek a bajnokok, a
döntőben legyőzve a Falcót.

Látványos show is színezte az ünnepélyes átadót

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Újabb világszínvonalú sportlétesítménnyel gazdagodott
Fehérvár, hangzott el az átadón.
Az MKOSZ új kosárlabdacsarnokában a meccspálya mellett két
edzőpálya is található, a kihúzható lelátó befogadóképessége
százhúsz fő. A többfunkciós
épületben két bírói öltöző, négy
csapatöltöző, konditerem valamint sportorvosi és diagnosztikai
helyiség is van. Olyan modern

gyon van hibalehetőség. Mégis olyan
érzésem volt, mintha örömkosárlabdát
akarnánk játszani, ami nekünk nem
fekszik. A saját palánkunk alatt kell
sokkal hatékonyabban teljesítenünk!”
– értékelt a meccs után Dzunics
Braniszlav.

Jó meccsen nyert a döntőben a fekete mezes Pécs a szombathelyiek ellen

közéleti hetilap

FehérVár

Sport

Negyedik után ötödik a cél

Kaiser Tamás

Szombaton döntőbe jutási szándékkal lépett
pályára a Fehérvár KC az Érd elleni Magyar
Kupa-elődöntőben. Erre volt is esélye Deli Rita
együttesének, hiszen az első negyedórában
vezetett a csapat, és bár a szünetben négygólos
hátrányban voltak a fehérváriak, a második
játékrészben sikerült visszajönniük a meccsbe.
Olyannyira, hogy a hajrát döntetlenről kezdték
a csapatok. De az utolsó hat percből négyet is
emberhátrányban töltött az FKC, ami megpecsételte a gárda sorsát. Végül két góllal, 25-23-ra az
érdiek győztek és jutottak döntőbe. A bronzmeccsen a Győrtől eggyel kikapó Fradi várt a
Fehérvárra, a zöld-fehérek ellen Deli Rita több
fiatalnak is lehetőséget adott, akik összességében nem vallottak a szégyent. A vége azonban
súlyos, 40-19-es vereség lett. A Magyar Kupát a
Győr nyerte meg, sorozatban tizenkettedszer.
„A szombati nap egy nagyon fontos mérföldkő volt
a csapat életében. Tudtuk, hogy az Érd legyőzésén
át vezet az út a nemzetközi színtérre – nyilatkozta
a hétvége után Deli Rita vezetőedző. – Most is
tartom, hogy semleges pályán, egy meccsen meg
lehetett volna verni az Érdet. Arra nem számítottam, hogy bizonyos játékelemekben nem leszünk
koncentráltak. Azonban a második félidőben
hátrányból képesek voltunk felzárkózni, de a teher,
a nyomás alatt játékosaim rossz döntéseket hoztak.

Fotó: Kiss László

Sűrű néhány nap áll a fehérvári kézilabdás hölgyek mögött: a
hétvégén két meccset játszottak a Magyar Kupa négyes döntőjében, szerdán pedig már a bajnokságban, Siófokon kellett
helytállniuk Tilinger Tamaráéknak.

Tápai Szabináéknak pontosan kell lőniük minden helyzetben
a célok eléréséért

Becsülendő, hogy ötgólos hátrányból felálltunk, és
21-21-nél négy alkalmunk is adódott, hogy magunk
javára fordítsuk az eredményt. Sajnos ezekkel a

Rock ‘n’ roll a lépcsőn
Nem sűrűn fordul elő, hogy egy lépcsőház
versenyhelyszínné válik. A Koch László utca 6.
szám alatt azonban már másodszor ‚rendezte
meg Kaufer Tamás a Fehérvári rock n’ roll
lépcsőfutást.

Két bajnoki cím Somogyból

tás-specialista, Kaiser Csaba győzött, 54 másodperces időeredménye már csak azért is kiváló, mert
a felszerelés plusz súlya mellett
további nehezítésként légzőmaszkban teljesítette a távot.
Az egyenruhások után a civileken
volt a sor. A hölgyeknél Berger
Anna győzött 56 másodperces
eredménnyel, míg az uraknál
Szabó Gergely volt a leggyorsabb,
akinek 45 másodperc is elegendő
volt a tizedikre való feljutáshoz.
A versenyen rajthoz állt a 87
esztendős Jobbágy Antal is. Tóni
bácsi két és fél perc alatt ért fel a
tizedikre!

Kaiser Tamás
Két bajnoki címmel tértek haza az
Alba Triatlon SE versenyzői a kaszói
duatlon országos bajnokságról.

Fotó: Kiss László

‚
A II. Fehérvári rock n’ roll lépcsőfutásra tűzoltók és hivatásos
katonák is érkeztek – ők teljes
menetfelszerelésben szaladtak
fel a tizedikre. A honvédek közül
Frankovics Péter ért fel a leghamarabb: 59 másodperc alatt teljesítette a majd kétszáz lépcsőből álló
versenyt. A tűzoltóknál a lépcsőfu-

lehetőségekkel nem éltünk, és utána már nem
volt újabb fordulat a mérkőzésen. Nem sikerült
elérnünk a célunkat, ami nyilván a játékosokra is hatással volt. A vasárnapi, Ferencváros
elleni meccsen azt kértem a csapattól, hogy
tisztességesen álljunk helyt, arra is használva
a mérkőzést, hogy a fontos szerdai meccs előtt
ne építsük le magunkat. Ugyan voltak hibák, de
összességében jól mentünk bele a találkozóba.
Tizenöt-húsz percig partiban voltunk, bár a
játékvezetői felfogás kicsit nehezítette a játékot.
A kihagyott helyzeteket nem bírta el a csapat,
a Ferencváros uralta az egész mérkőzést. Csalódott voltam: egy ilyen erős, BL-ben edződött
csapattól ki lehet kapni, de egyet nem szabad,
feladni. Ez, amióta együtt dolgozom a csapattal,
nem is volt jellemző ránk, viszont itt minden
játékelemben visszaestünk.”
Egy kupakudarc után kellett tehát pályára
lépnie a Fehérvár KC-nak Siófokon szerda
este, így nem a legfeldobottabb hangulatban
utaztak a lányok Siófokra. Nem kezdett
azonban rosszul a Fehérvár, és a szünetben úgy tűnt, hogy nemcsak a meccs, de a
párharc is eldőlhet már az első mérkőzésen.
Harminc perc után hat góllal, 17-11-re vezetett az FKC. A második félidőre azonban feltámadtak a hazaiak, és szép lassan kezdték
ledolgozni hátrányukat: az utolsó tíz percre
24-24-es döntetlennel fordultak a csapatok. A hajrát jobban bírták a balatoniak,
és végül, ha nem is könnyen, de egy góllal,
27-26-ra nyertek. Ez pedig azt jelenti, hogy a
Fehérvár KC – bár kikapott – kedvező helyzetből várhatja a jövő heti visszavágót.

Fotó: Alba Triatlon SE

Kaiser Tamás

Tűz szerencsére nem volt – ezúttal csak versenyeztek a tűzoltók
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Mester Dóra száguld idei második bajnoki címe felé

A hét futamban közel
hatszázan álltak rajthoz a
bajokságon. Nem hiányozhattak az Alba Triatlon SE
versenyzői sem, és ha már
itt voltak, bajnoki címeket
gyűjtöttek.
A fehérvári színeket
képviselő tizenegy versenyzőből az éremgyártást
Mester Dóra kezdte, aki
az U23-as nők között lett
első. Ezt követően a paralimpiára készülő Lengyel
Zsófi-Tóth Zsófi páros
ismét megmutatta, hogy
az edzőtáborban elvégzett
munka és az eddig elért
sikerek nem múltak el. Az
épek mezőnyében is az
első tízben tudtak végezni,
hatodikként értek célba.
A csapatversenyben
is kiválóan szerepelt a
klub, hiszen a Mester
Dóra–Lengyel Zsófia–Pató
Zsófia-trió országos bajnoki címet szerzett, ezzel
értékes pontokat gyűjtve
az egyesületnek.
Legközelebb május 21-én
Tiszaújvárosban, a triatlon
klubcsapat országos bajnokságon állnak rajthoz
az Alba Triatlon sportolói
egyéniben és csapatban.

FehérVár
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19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Pozsonyi Imre – Zuhanás 22:50 Képes hírek – benne egész
magazin
17:00 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár Tv
19:20 Épí-tech
az emlékek közé
órakor a Híradó ismétlése
archívumából
20:15 Hírek
– ismétlés
19:50 Miami Vice – am.
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
19:00
Jó
estét,
Fehérvár!
20:20
TLI-Alba
Fehérvár
–
Műsorvezető:
Vakler
Képes hírek – benne
bűnügyi sorozat (12)
23:45 Képes hírek
2016. 5. 13. pénTeK
19:45 Agrárinfó
Kaposvár kosárlabdaLajos. Vendég:
minden egész órakor
20:40 Kaposvár – Alba Fehérvár
20:15 Hírek – ismétlés
mérkőzés közvetítése
Schmidt Flórián
a Híradó ismétlése
kosárlabda-mérkőzés
2016.
5.
12.
CSüTörTöK
00:00
Képes hírek – benne
20:20
Székesfehérvári
Királyi
felvételről
17:30
A
Fehérvár
Televízió
Jó estét, Fehérvár! – ism.
közvetítése felvételről
minden egész órakor
Napok – Zichy színpadi
21:40 Székesfehérvár
archívumából
Képes hírek – benne
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism. 18:00 Fehérvári beszélgetések
00:00
Képes
hírek
–
benne
a Híradó ismétlése
koncertek
I-II.
Rallye
2015
minden egész órakor
22:30 Képes hírek – benne
minden
egész
órakor
07:00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
21:10
III.
Csíki
Versünnep
22:15
Jó
estét,
Fehérvár!
Műsorvezető:
Vakler
a Híradó ismétlése
egész órakor a Jó estét,
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
22:05 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Lajos. Vendég:
Jó estét, Fehérvár!
Fehérvár! ismétlése
07:00
Jó
estét,
Fehérvár!
minden egész órakor
– ismétlés
23:00 Képes hírek
Smohay András
– ismétlés
– ismétlés
a Híradó ismétlése
18:30 A Fehérvár TV archívumából 22:50 Képes hírek – benne egész
Bajnokok városa
2016. 5. 8. VASárnAp
07:45 Képes hírek – benne
08:00 Élő közvetítés
órakor a Híradó ismétlése
19:00 A hét hírei
2016. 5. 11. SZerdA
– ismétlés
minden
egész
órakor
Székesfehérvár Megyei
19:20 Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
Jogú Város közgyűléséről
00:00 Képes hírek – benne
19:50 Miami Vice – am.
2016. 5. 10. Kedd
– ismétlés
minden egész órakor a Jó
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor
bűnügyi sorozat (12)
Műsorvezető: Vakler
estét,
Fehérvár!
ismétlése
10:45 Bajnokok városa
10:45 Együtt – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
20:50 Kontinensünk és
Lajos. Vendég:
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
a migráció
Mózessy Gergely
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
a Híradó ismétlése
– ismétlés
22:05 A hét hírei
Fehérvári beszélgetések
07:20
Képes
hírek
–
benne
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
07:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
22:25 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden
egész
órakor
a
Jó
11:40
Képes
hírek
–
benne
egész
órakor a Híradó ismétlése
–
ismétlés
minden
egész
órakor
egész
órakor
A
hét
Műsorvezető: Vakler
estét, Fehérvár! ismétlése
órakor a Híradó ismétlése 13:00 Híradó 1-kor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
hírei ismétlése
Lajos. Vendég:
10:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Sándorfi Gergely
10:20 Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
a Híradó ismétlése
– ismétlés
2016. 5. 9. Hétfő
Paletta – ismétlés
– ismétlés
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
10:45 Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
Lajos. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
minden egész órakor
10:45 Agrárinfó – ismétlés
archívumából
Műsorvezető: Vakler
Pinke László
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
A hét hírei ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
11:40 Képes hírek – benne egész
Lajos. Vendég:
10:45
Együtt
–
ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Lajos. Vendég:
10:00 A hét hírei – ismétlés
archívumából
órakor a Híradó ismétlése
Bárány István
11:15 Fehérvári beszélgetések 10:20 Épí-tech – ismétlés
Szilvia. Vendég:
Magyarits András
11:40 Képes hírek – benne egész 13:00 Híradó 1-kor
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Gyarmati Gábor
17:00 Együtt – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv archívumából
órakor a Híradó ismétlése 13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
17:00 Bajnokok városa
17:30 Esti mérleg – ismétlés
11:30 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor a
Köztér – ismétlés
Lajos. Vendég:
– ismétlés
17:50 Napi színes
egész órakor A hét
13:10 Képes hírek – benne
Híradó 1-kor ismétlése
Fehérvári beszélgetések
Sándorfi Gergely
18:00 Hírek
hírei ismétlése
minden egész órakor a
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:30 Esti mérleg – ismétlés
– ismétlés
11:40
Agrárinfó
–
ismétlés
17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
13:00 Híradó 1-kor
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 13:10 Képes hírek – benne
Lajos. Vendég:
18:00 Hírek
Műsorvezető: Kaiser
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
Schmidt Flórián
18:05 Fehérvári beszélgetések
Tamás. Vendég: Lengyel
minden egész órakor a
– ismétlés
Lajos. Vendég:
Műsorvezető:
Vakler
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Zsófia, Tóth Zsófia
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Vakler
Juhász Sándorné
Lajos. Vendég:
Kincsesláda – ismétlés
Lajos. Vendég:
18:30 A Fehérvár TV
16:30 Fehérvári beszélgetések
Lajos. Vendég:
17:00 Paletta – ismétlés
Mózessy Gergely
Fehérvári beszélgetések
Magyarits András
archívumából
– ismétlés
Bárány István
17:30 Esti mérleg – ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Vakler
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:50 Napi színes
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
archívumából
19:25 Köztér – közéleti magazin
Lajos. Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
13:00 Köztér – ismétlés
Lajos. Vendég: Andrzej
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Pinke László
17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:00 Jó estét, Fehérvár!
13:35 A Fehérvár TV
Straszewsky
19:45 Együtt – családi magazin
magazin
17:00 Épí-tech – ismétlés
18:00 Hírek
Műsorvezető: Schéda
Napi színes – ismétlés
archívumából
20:15 Hírek
20:15 Hírek
17:30 A Fehérvár Tv
18:05 Fehérvári beszélgetések
Szilvia. Vendég:
Honvéd7 – ismétlés
13:50 Aquital FC Csákvár
20:20 Fehérvár KC – Siófok
20:20 XX. Nemzetközi
archívumából
Műsorvezető: Vakler
Gyarmati Gábor
Kallós Zoltán 90
– Sopron labdarúgókézilabda-mérkőzés
Néptáncfesztivál
17:50 Napi színes
Lajos. Vendég:
18:30 A Fehérvár TV
éves I-III. rész
mérkőzés közvetítése
nyitógála
közvetítése felvételről
18:00 Hírek
Juhász Sándorné
archívumából
Fehérvári beszélgetések
felvételről
22:15 Jó estét, Fehérvár!
21:50 Kolonics György, a
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár TV
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
15:30 Vershúron 2015
– ismétlés
kenus legenda
Műsorvezető: Vakler
archívumából
19:45 Bajnokok városa –
Műsorvezető: Vakler
16:35 Fehérvári beszélgetések
23:00 Köztér – ismétlés
22:05 Jó estét, Fehérvár!
Lajos. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
sportmagazin
Lajos. Vendég:
– ismétlés
23:35 Képes hírek
– ismétlés
Bárány István
19:45 Paletta – kulturális
20:15 Hírek
Pinke László
Műsorvezető: Vakler
A Fehérvár TV
Lajos. Vendég:
archívumából
Bárány István
Kiemelt ajánlatunk: május 9. 20:20 Székesfehérvári Királyi Napok – Zichy színpadi koncertek I-II.
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