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Tizenhárom perc a kórház
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Koós János meglepetéssel készül
18. oldal
a fehérváriaknak

fotó: HorvátH renáta

Ilyen a tökéletes pogácsa!
27. oldal

Bejött a padlógáz!

A piros széket akarom!
9. oldal

Készüljön az élményekre!
Volvo modellek ajándék IntelliSafe Pro csomaggal és kiterjesztett garanciával.

www.ivanics.hu
Az ajánlat a Volvo V40 T2, V40 és V40cc Kinetic felszereltségű, S90, V90, XC90 és Polestar
modellek kivételével az összes Volvo modellre vonatkozik. Vegyes fogyasztás: 3,6–7,7 l/100 km,
CO2 kibocsátás: 89–179 g/km. Az ajánlat további részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

31. oldal
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Fogadóórák
Polgármesteri online
fogadóóra
Ismét online fogadóórát tart
Cser-Palkovics András, akit
minden várossal kapcsolatos kérdésben kereshetnek
a fehérváriak a Facebookon.
Június Június 13-án, hétfőn
reggel nyolc órától bárki
megoszthatja, posztolhatja
kérdését, melyre délután
négy órakor kezdi majd a
válaszadást Cser-Palkovics
András. Az online fogadóórán a Polgármesteri
Hivatal több szakembere
és Bozai István városgondnok is részt vesz. Az online
fórum 19 órakor zárul. Egy
üzenet sem marad ki azonban a sorból, a fogadóóra
végéig beérkezett – és addig
meg nem válaszolt – kérdésekre üzenetben küldik
meg a választ.

Deák Lajosné
11. számú választókörzet
A 11. számú választókörzet
önkormányzati képviselője,
Deák Lajosné június 13-án,
hétfőn 17 és 19 óra között
a Királykút Emlékházban
(Mikszáth Kálmán utca 25.)
várja a körzetben élőket.

Szabó Petra

Elég az ötletekből!

2016. június 9.

Március végén is beszámoltunk arról, hogy
a vízivárosiak szerint a Budai út 82. sz. alatt
működő posta mérete és a munkaablakok száma
sem alkalmas a zavartalan kiszolgálás biztosítására. Akkor a posta fejlesztést ígért.

A Magyar Posta még márciusban
levélben tudatta, hogy tisztában
vannak a problémával, hiszen minden posta ügyfélforgalmát figyelik.
Egy úgynevezett hőtérképet ígértek,
amin az ügyfelek figyelemmel kísérhetik, melyik napokon és napszakokban érdemes ügyet intézni.
Szerdán délben is sorban álltak
az emberek a postán, ezért megkerestük a terület önkormányzati
képviselőjét, hogy megkérdezzük,
mi történt március óta.
„Semmi sem változott, az emberek a 38
fokos hőségben ugyanúgy ott fognak
állni, ahogy a mínusz 15 fokban ott
álltak. Azt tartom felháborítónak, hogy
egy monopolhelyzetben lévő állami
szolgáltató megengedheti magának
azt, hogy ötleteket adjon nekünk arra
vonatkozóan, hogy ha ez nem tetszik,
akkor van további tizenegy posta Székesfehérváron, de leginkább ballagjunk
be a belvárosba. Nem az ötletekre
voltunk kíváncsiak, hanem a megoldásra!” – osztotta meg gondolatait
lapunkkal Horváth Miklósné.
A lakók szerint a városrész kinőtte
már a postát. Többen panaszkod-

Fotó: Horváth Renáta
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Szinte nincs olyan időpont, amikor ne kéne sorba állni – sokszor az utcán

tak a hosszú, közel félórás várakozási időre, valamint arra, hogy
sok esetben a járdán kénytelenek
várakozni. Ismét megkerestük a
Magyar Postát, de kérdéseinkre

egyelőre nem érkezett válasz. Azt
szerettük volna megtudni, hogy az
ígért hőtérkép miért nem érkezett
meg, valamint a lakók bízhatnak-e
változásban.

Köszöntötték a pedagógusokat
Gáspár Péter
A pedagógusnap alkalmából a Hiemer-házban
köszöntötte Székesfehérvár önkormányzata a
város pedagógusait. Az ünnepségen megköszönték a nyugdíjba vonuló intézményvezetők
munkáját, de szó volt az oktatási infrastruktúra átalakításáról is.

Fotó: Simon Erika

Az idei pedagógusnapi ünnepség a Telekis Kvartett műsorával
kezdődött, majd Cser-Palkovics
András polgármester mondta el
gondolatait arról, milyen eszközökkel lehetne jobbá tenni az

oktatási rendszert: „A lényeg nem
a fenntartó. A szülőt, a pedagógust
és a diákot is jobban érdekli az, hogy
megvannak-e a színvonalas oktatás
feltételei. Megvan-e az az épület,
infrastruktúra, eszközpark, ami
szükséges ahhoz, hogy a tanárok elvégezhessék a pedagógiai munkájukat?
Ezért éltünk azzal a javaslattal, hogy
ha a vegyes rendszer megszűnik, és a
működtetési feladatok nem az önkormányzatnál lesznek, akkor az állam
ne vagy ne teljes egészében vonja el
azokat a forrásokat, amiket eddig az
önkormányzatok ráfordítottak ezekre

A pedagógusnap alkalmából a nyugdíjba vonuló intézményvezetők vehettek át elismerést

az intézményekre. Így a korábban
működtetésre szánt forrásokat arra
használhatnánk, hogy az iskoláinkat,
óvodáinkat felújítsuk, eszközparkjukat
megújítsuk, hogy ott olyan informatika legyen, hogy amikor belépnek a
diákok az okostelefonjukkal, ne egy
húsz éve elavult technológiával találkozzanak az informatikaórán.”
Cser-Palkovics András reményét
fejezte ki, hogy az oktatás területén a jövőben a város közösségének is lesz lehetősége beleszólni
nemcsak a tartalmi munkába,
hanem a feltételrendszerek kialakításába is. Azt szeretnék, hogy ne
a villanyszámla kifizetése legyen
a legfőbb feladata egy önkormányzatnak, hanem az, hogy a
saját forrásaiból minden évben a
közgyűlés eldönthesse, mennyit
költ az oktatási infrastruktúra
fejlesztésére.
A pedagógusnap alkalmából
nyugdíjba vonuló intézményvezetők vehettek át elismerést: Halmai
Tamásnét, a Gyöngyvirág Óvoda
igazgatóját, Szücsné Sajtos Ágnes
Katalint, a Tóvárosi Általános Iskola igazgatóját, Tóth Katalint, az
I. István Középiskola igazgatóját és
Virágné Sziládi Juditot, a Kossuth
Lajos Általános Iskola igazgatóját
is köszöntötték. Az ünnepséget a
VII. Fehérvári Versünnep döntősének, Mihályi Szidóniának a szavalata és a Teleki Blanka Általános
Iskola és Gimnázium tanulóinak
pedagógusnapi műsora zárta.

Az iskolák felújításáért
Látrányi Viktória
Országszerte jelentős vita zajlik arról, hogy a
fenntartás és a működtetés hogyan alakuljon az oktatási, köznevelési intézményekben. Cser-Palkovics
András szerint a kommunikáció nem a lényegről
folyik. Az embereket nem az érdekli, hogy ki a fenntartója egy intézménynek, hanem az, hogy milyen
az oktatás színvonala, és ennek csak egy része az
infrastrukturális állapot.
Székesfehérvár polgármestere szerint azt kell
megvizsgálni, hogy az oktatási intézmények
megújítására miként lehet forrást találni. „A
kérdés tehát szerintem nem az állami átvétel, hanem
hogy lesznek-e pénzügyi források az iskoláink és az
ott folyó szakmai munka megújítására. Amennyiben
a mostani átalakítással csak simán átveszi az állam a
működtetést, elvonja az ehhez szükséges forrásokat az
önkormányzatoktól, azzal nem oldódnak meg az oktatás infrastruktúrájával kapcsolatos valódi problémák.”
– írta blogbejegyzésében Cser-Palkovics András.
Az urbanusblog.hu oldalon illetve a polgármester
Facebook-oldalán is megtalálható bejegyzésből az
is kiderül, hogy Székesfehérvár saját forrásaiból
megközelítőleg évente egymilliárd forintot költ az
iskolák működtetésére, másik egymilliárd forintot
pedig különböző intézményeinek felújítására. A
működtetési források felújításra történő átcsoportosításával nagyságrenddel több pénz állna
rendelkezésre. Ez az uniós forrásokkal együtt már
pár év alatt is látványos eredményeket hozhatna.
Cser-Palkovics András azt szorgalmazza, hogy
amit helyben a gazdaság „megtermel”, helyi adóban befizet, azt hadd fordítsa az iskoláira a helyi
közösséget képviselő önkormányzat.
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2018-ra megújul az Országzászló tér

Bácskai Gergely

Gáspár Péter

Fotó: Bácskai Gergely

A trianoni országhatárok sem szakíthatták szét a magyar nemzetet

is. A nemzet egységét szimbolizáló országzászló visszakerül
a térre, ugyanakkor megőrzik a
belváros egyik értékét, a Virágórát is. A tervezés elkezdődik, a
kivitelezés 2017-2018-ban lesz és
két év múlva, a nemzeti összetartozás napján szeretnék átadni
a megújult Országzászló teret.

„Mindegy, hogy hol élünk a világban, az anyaországban vagy a határokon kívül, Európában vagy a világ
bármely pontján. Történelmünk,
értékeink, kultúránk, nyelvünk és
nemzeti érdekeink összetartanak
minket.” – mondta megemlékezésében Cser-Palkovics András
polgármester.

Tizenhárom perc a kórház

A Bory Jenő Általános Iskolában újabb lakossági
fórumot tartottak a városrész önkormányzati
képviselői az új menetrend tervezetéről, amelyen
elhangzott, hogy új fejlemény a leendő 5A és 5B
járatok átalakítása, amivel a jelenlegi 29-es,
43-as illetve 44-es járatokat ötvöznék.

között közlekednek, az új rendszerben megszűnnének.
Cser-Palkovics András polgármester
szerint a cél, hogy városi szinten javuljon
a szolgáltatás színvonala. Ha nem tudják
az emberek egy részét rávenni arra, hogy
busszal közlekedjenek, akkor a város közlekedése a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokat tekintve tovább fog romlani.
Nagy Zsolt közlekedési irodavezető
kiemelte, azért történt változtatás a mai
43-as és 44-es járatoknál, mert az új
tervezet szerint annyi járat megy majd a
város más pontjairól a kórházhoz, hogy
ezek kiüresednének. Palotavárosból
is számos járattal lehet majd eljutni a
Vasútállomásra és körülbelül tizenhárom
perc alatt a kórházhoz.

A 2A, 2B a Palotaváros északi részét
érinti a Liget sor-Uszoda megállóhelyeknél, a 4A, 4B pedig a Jancsár-Csapó
utca és az Autóbuszpályaudvar megállóhelyeket is érinteni fogja. A 122-es
járat a György Oszkár tér és a Piac tér
megállóknál lesz elérhető, a 319-es járat
a Szent Gellért utca - György Oszkár tér
- Piac tér pontokat érinti, a 409A pedig
hasonló úton közlekedik a tejüzemig. Új
fejlemény, hogy az 5A, 5B járatot átalakították úgy, hogy azokkal a mai 29-es,
43-as és 44-es járatokat ötvözik.

Június 12-én, vasárnap 15 órakor adják
át a játszóteret a Csapó utca mellett, az
átadásra mindenkit szeretettel várnak!

Fotó: Gáspár Péter

A fórumot Farkas László, a 7. számú
választókörzet önkormányzati képviselője nyitotta meg, aki szerint a
Palotaváros és a Víziváros egy részét
súlyosan érinti az új menetrend
tervezete, mert azok a megszokott
járatok – például a 43-as, 44-es és
14-es – melyek negyedóránként illetve
félóránként a kórház és a Palotaváros

Nagy Zoltán Péter

Ősmagyarok

A nemzeti összetartozás napján a városban
vendégeskedő erdélyi és partiumi diákokkal
közösen emlékezett Székesfehérvár a Nemzeti Emlékhelyen.

Idén kilencvenhat éve, hogy
aláírták az első világháborút
lezáró trianoni békeszerződést.
A diktátum a háborúban vesztes
országok közül Magyarországot
sújtotta a legtragikusabban,
hiszen óriásiak voltak a területi,
a nemzeti és az anyagi veszteségek. Az ország területe 282
ezer négyzetkilométerről 92
ezerre csökkent, a tizennyolc
milliós magyarságból mindös�sze 7,6 millióan maradtak a
trianoni határokon belül. A
Felvidéket, Erdélyt, a Délvidéket
és az Őrvidéket más országok
vették birtokba. A mindmáig
meghatározó trianoni tragédiára
emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a
nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította.
Székesfehérvár a Nemzeti Emlékhelyen szervezett megemlékezést, ahol a gyergyószentmiklósi
Batthyány Ignác Technikai Kollégium diákjainak műsora mellett
a város polgármestere bejelentette az Országzászló tér felújítását

FehérVár

A polgármester a fehérváriaktól azt kéri, hogy ha bevezetik az új rendszert, az első hetek tapasztalatai nyomán jelezzék észrevételeiket az önkormányzatnak

Vitathatatlan, hogy párja nincs a
magyar harcmodornak: gyors lovat szőrén ülve hátrafelé nyilazni. De ez mit is jelent? Nézzünk
egy-két szárazföldi harcmodort! A
vikingek sorokba fejlődve kezdték
meg a csatákat. Az első sor lándzsájának tompa végét a földbe
nyomta, s a hegyet a támadó lovasok szívéhez irányította, míg a második sor hasonló pózba állt, de a
dárda szúrós felét a lovak szügyére
célozta. A mögöttes sorok várták a
hullaesőt. A legendás Nagy Sándor
híres macedón hadrendjének alakja olyan volt, mint a ferdén vágó
kés: elől a könnyűlovasság, mögötte enyhén balra a nehéz-gyalogság
(hopliták), majd még egy kicsit balra a nehézlovasság. E renddel éket
vertek az ellen soraiba. A jó öreg
mongolok harcmodora hasonlított
a magyarokéhoz, de már Dzsingisz
kán is használt ostromgépet az ellenség megpuhítására.
Mi pedig mióta világ a világ, hátrafelé nyilazunk. Gondoljunk csak
bele! Képzeljük el ezt a permanens
csatarendet! A magyar harcosnak
mit is jelent ez? A legkevésbé sem
szeretne hátul maradni, mert akkor
mindenki őt lövi. Az első sornak
a legbiztonságosabb, hiszen tagjai
vadul lövöldözhetnek hátrafelé,
nekik nem lesz bántódásuk, de
ahogy haladunk a sorok végére,
egyre rosszabb a helyzet. Ugyanis
mi állandóan magunkat lőjük.
Az egyik párt – mindegy, melyik
– csúfos vereséget szenvedett a
legutolsó időközi választáson. Egy
nap sem telt el, és az első sor azonnal lova szőrére pattant, és vadul
lövöldözni kezdett maga mögé:
mondjon le a városi vezetés. Ám
a városi sor sem volt rest, és utasította a harmadik sort, hogy az
mondjon le – bár annak már nem
volt miről. Szóval így megy ez
nálunk: az első lövi a másodikat,
utóbbi a harmadikat, a legvégén
levő felpofozza az asszonyt, az
asszony a gyereket, a gyerek pedig
belerúg a macskába.
Biztos van még sor, de nem ez a lényeg. Míg a viking az ellenség szívét keresi, a macedón éket vág, a
római fedezett menetoszloppal tör
előre, a mongol is leszáll lováról, és
ostromgéppel támadja ellenségét, a
magyar csak önmagának árt, és
testvére vérét ontja.
Egy fehérvári párt trianoni megemlékezését egyik kolléganőnk
véletlenül a központi megemlékezéshez sorolta, jött is a jelzés a
„hibáról”. A másik párt képviseletében Romániának hívják Erdélyt,
elég következetesen. Egyszerűen
képtelenek vagyunk egy nyelvet
beszélni! Ősmagyarjaink példát
adtak, de bennünk csak a magunk
mögé történő nyilazás maradt meg.
Egyszer jó lenne, ha kezét adná az
az első sor, és összekulcsolt kezeink segítenék a végek gyámoltalanjait! Egyszer jó lenne, ha mindan�nyiunknak ugyanazt jelentené a
szó: magyar!
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Kortárs Művészeti Fesztivál

Vakler Lajos
A június 3. és 11. között zajló 17. Kortárs Művészeti Fesztivál 22 helyszínen 43 programmal,
összesen 61 produkcióval, közel kétszáz művész
és alkotó közreműködésével várja az érdeklődőket. A helyszínek körbeölelik Székesfehérvár
kulturális és közösségi intézményeinek tereit,
termeit, udvarait.

az ünnepélyes megnyitón Szigli
István önkormányzati képviselő
bejelentette, hogy a Szárazréti
Kultúrudvar felépítésével egy új,
méltó helyszínnel bővülhet a jövőben a fesztivál.
A Pelikán udvar vendége egy
igazi legenda, ef Zámbó István és
csapata, a Happy Dead Band volt.
Az 1970-ben alakult bulizenekar
az eklektikus, alternatív zenei stílusával különleges, egyedi világba
kalauzolt el bennünket.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Pénteken hivatalosan is megkezdődött a kortárs művészeti
seregszemle. A Pelikán udvarban,

2016. június 9.

Dézsy Zoltán Seuso-kincsekről szóló filmjének második része számos titokról fellebbentette a
fátylat
ef Zámbó István és a Happy Dead Band eklektikus zenéje méltán aratott nagy sikert a Pelikán
udvarban

Kétműszakos
munkarend!
ALAPBÉR
bruttó 170.000 Ft-tól!
+bónusz
+cafeteria juttatás!

SZÉKESFEHÉRVÁR
DÉLI IPARI PARK
KUKORICA U. 8133/21

A GURIT MAGYARORSZÁG KFT.
Fotó: Kiss László

BETANÍTOTT MUNKÁRA

KERES JÓ KÉZÜGYESSÉGGEL
RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAKAT!

Fotó: Horváth Renáta

Szigli István önkormányzati képviselő bejelentése örömmel töltheti el a kortárs művészet
kedvelőit. Feketehegy-Szárazrét várja a fesztivált!

A dzsesszjátszótéren gondolatokkal, érzésekkel, de mindenekelőtt hangokkal és ritmusokkal lehet
játszani. No és persze egymással, ahogy arra Dés András, ifj. Tóth István és Fenyvesi Márton mutat
példát. A múzeum Országzászló téri épülete megtelt érdeklődő nebulókkal szerdán délelőtt.

Előnyben részesítjük, ha Ön
laminator, vagy műanyagipari
ismeretekkel rendelkezik, vagy
szakképzettsége karosszéria
lakatos, autófényező, asztalos,
kárpitos, vagy szabó!

JELENTKEZÉS:
allas@gurit.com
TEL.: 20/745-5898
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Örvendjen az egész világ!
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Vakler Lajos

Kerekesné Pytel Anna, a fesztivál
zsűrielnöke, a magyar kórusmuzsika emblematikus alakja számára minden egyes nap ünnep
és ajándék, amit a gyermekekkel
tölthet: „Megőrzöm azokat a pillanatokat, amiket itt Fehérváron megéltem. Nem felejtem az első estét,
ahogy kijöttünk a templomból, és a
gyermekek önfeledten elkezdték énekelni, hogy Szabad nép, Szabad nép!
Nem felejtem a Táncház udvarán
rögtönzött koncertet. Ennél nagyobb
igazolása nincs annak, hogy van
értelme a munkának! Hiszek benne,
hogy Székesfehérvár és a Kodály
Iskola továbbviszi mindazt, amit a
nagy elődök ránk hagytak.”
„A négynapos rendezvénysorozatunk ismét bebizonyította, hogy a
zene túllép a szavakon. A dallamok

Fotó: Simon Erika

Kilenc kórus csaknem ötszáz tagja szerepelt
a XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus-fesztiválon, amit a Városház téren
előadott kánonnal nyitottak meg csütörtök
délután. A határainkon túli vendégek sorában először üdvözölhettünk cseh résztvevőket. A négynapos programban szerepeltek
fesztiválhangversenyek, templomi koncertek, szerenád és táncház is. A kórusfesztivál
vasárnap zárult folklórprogrammal és a
városi alsó tagozatos néptánctalálkozóval.

Ötszáz mosolygós gyermekarc talált egymásra dalban és táncban

közvetítésével megismerhetjük és
megérthetjük egymást. Az együttes
éneklés öröme összehozza az énekkarosokat, akik önmagukat felülmúlva elkötelezetté válnak a közös
sikerekért, a közös élményekért.
A muzsikáló fiatalok egy nyelvet

Évadzáró és elismerések
Gáspár Péter
Évadzáró társulati ülést tartottak a Vörösmarty
Színházban. Átadták a teátrum szakmai elismeréseit is: a Vörösmarty Gyűrűt Sághy Tamás és
Radnai Csilla vehette át, az évad színészének
Hirtling Istvánt, az évad dolgozójának Láposi
Rékát választották.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk,
szebb, ha ketten összedalolnak.
Aztán mind többen, százan, ezren, míg
megszólal a nagy Harmónia, amiben
egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd
igazán: örvendjen az egész világ!”
/Kodály Zoltán/

Húszéves a Megadance Táncstúdió

tem a színházat, hat és fél ezer körül
volt a bérletesek száma, ebben a tízezer
fős növekedésben manifesztálódik az
elmúlt négy év kemény munkája.” –
mondta az évadot értékelve Szikora
János. Az igazgató azt is hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy
megmaradjon az igényes szórakoztatás és az irodalmilag, művészileg értékes komoly produkciók
érzékeny egyensúlya. Értékelőjében
azt is kiemelte, hogy a székesfehérvári társulatban nincsenek klikkek
vagy „nemzedéki ellentétek”, csak
társulat van.

Vakler Lajos
Huszadik születésnapját ünnepelte a Megadance Táncstúdió. A Vörösmarty Színházban
megrendezett jubileumi gálaműsorára egykori
és jelenlegi tagjai mellett az alapító-művészeti vezető, Rovó Tamás meghívására Pécsről,
Budapestről és Győrből is érkeztek vendégek.

Tamás édesapja, Rovó Attila, az
Eurodance Táncszínház művészeti vezetője számára a Pécsről
kirepülő gyermek útjának egyengetése nemcsak szülői feladat volt.
Személyes példaadásával egy olyan
művészi, emberi útravalót adott,
amelynek hozadéka Tamás nagy
ívű pályája.
Bakó Gábor, a mester és barát
kivételes és sorsszerű pillanatokat

Az évad színészének Hirtling Istvánt választották. Az idén is két Vörösmarty Gyűrűt adtak át –
Radnai Csillának és Sághy Tamásnak. Az évad dolgozója Láposi Réka lett.

élt meg Rovó Tamással. Ő azon
kevesek egyike, akik végigkísérték
a fiatal tehetség szárnypróbálgatásait, hogy aztán együtt éljék meg a
csúcsra jutás örömeit.
Az est házigazdái, Váradi Eszter Sára és Keller János párban
járva kísérték végig Rovó Tamás
székesfehérvári szerepvállalásának
minden pillanatát. Elkötelezett,
hiteles tanúként vallják: egy olyan
táncszínházi művészt ismertek
meg, akinek minden rezdülése
azt a célt szolgálja, hogy eljuttassa
tanítványait és közönségét az eredendőhöz. A jubileumi gálaesten
fellépők egyként vallhatják, eljutottak arra a szintre, ahonnan bátran
nézhetnek körbe, s hirdethetik: itt
vagyunk, itt leszünk!

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

„Négy év kemény munkája van a
sikerek mögött, amit jól jelez, hogy
rekordszámú, tizenhatezernél több
bérlet került értékesítésre. Négyszázötvenkét előadásunk volt 2015-2016-ban,
és több mint százhétezer-háromszáz
jegyet váltottak a nézők. Amikor átvet-

beszélnek, csodás hangjukból és
tudásukból – a karvezetők és a zenetanárok irányításával – harmónia és
csoda születik, amit örömmel adnak
át a közönségnek.” – búcsúzott a
fesztiváltól Földi Zoltán önkormányzati képviselő.

A mester és az ő tanítványai
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László-Takács Krisztina
Több mint kétszáz gyermek vett részt azon
a gyereknapon, amit a hétvégén tartott a
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi
Központja. Az egész napos rendezvényen együtt
szórakoztak a gyerekek, szüleik, nevelőszüleik
és a gyermekvédelem munkatársai is.

Ugyanolyan zsivaj, jókedv és bensőséges hangulat fogad a Bregyóban, mint bármelyik más családi
napon, a különbség csupán annyi,
hogy ezen a gyermeknapon olyan
srácok játszanak, akiket különböző
okok miatt ki kellett emelni a saját
családi környezetükből. Deresné
Tanárki Máriától, a gyermekvédelmi központ vezetőjétől megtudtuk:
a megyében közel nyolcszáz állami
gondoskodásban lévő gyermek van,
és az ellátottak több mint hatvan
százaléka nevelőszülői családban
él – ez az arány meghaladja az
országos átlagot. Jellemzően olyan
családok fogadják be a gyermekeket, ahol már vagy felnőttek a
saját gyermekek, vagy valamilyen
oknál fogva a befogadó párnak nem
született saját babája. Amikor egy
gyermeket elhelyeznek, sokféle
szempontot vizsgálnak a szakemberek, hiszen akiket ki kellett
emelni környezetükből, mindig
valamilyen sérüléssel érkeznek a

gyermekvédelem szárnyai alá. A
sérülés mértéke fontos szempont,
és számít az életkor is. Tizenkét év
alatti gyermek csak nagyon indokolt esetben kerülhet intézményi
nevelésbe, szinte minden kiskorút
családban helyeznek el, hiszen az
egészséges lelki és szociális fejlődéshez elengedhetetlen a szerető
családi közeg.
„Vannak gyerekek, akik már kamaszkorukat élik, tizennégy-tizenöt évesek,
akikben a hormonok mellett az indulat,
az agresszió és sok minden egyéb
tombol, az ő szükségletük azt kívánja,
hogy napi szinten olyan professzionális szakemberek vegyék őket körül,
akik segítenek ezeknek a problémáknak a megoldásában, ugyanis ezt a
segítséget nevelőcsaládban nem tudjuk
biztosítani.” – magyarázza Tanárki
Mária.
A gyermeknapon kézműves foglalkozás, akadálypálya, játszótér s
egy nagy kondér paprikás krumpli
várta a családokat. Az egyik padon
a Juhász család piknikezik. Hol egy
kisebb, hol egy nagyobb gyermek
szalad oda hozzájuk. Juhász Zoltánné hat gyermeket fogadott be
és nevel: három serdülő korú lányt
és három kisebb gyermeket. Négy
saját gyermekük közül a legkisebb
1992-ben született. „Amikor a gyermekeink kirepültek, üres maradt a ház,

Fotó: Kiss László

A legtöbb állami nevelésben lévő gyermek családban él

Rózsának az elégedett gyermekmosoly a legfontosabb

hiányzott a ”kicsi”, aki forgolódik körülöttünk. Elmentünk egy tanfolyamra a
férjemmel, majd utána belevágtunk.”
Tyúkanyónak születni kell. Rózsa
éppen ilyen anyáskodó típus,
számára természetes, hogy a

mindennapok része a gyerekek
ellátása, családi házukban pedig
jól elférnek mindannyian. Szerinte
nincs különbség az anyai érzésben
sem. Ugyanúgy szereti a csemetéit,
mintha a sajátjai lennének.
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Tipikus betegségek, amiket a légkondi okozhat

Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra

Felhevült testtel a lehűtött szoba
vagy gépjármű, esetleg tömegközlekedési eszköz hűvösébe
menekülve sokan nem gondolják, milyen veszélynek teszik
ki szervezetüket. Nagyjából
száz emberből húsz a hirtelen
bekövetkezett nagy hőmérséklet-különbségnek köszönheti
kellemetlen légúti illetve reumás
panaszait. A hűs levegőt adó
szerkezetek áldásos hatása mellett nagy veszélyeket is hordoz
azok használata, elsősorban

Kép: Megyeri Zoltán

Ízületi bántalmak, légzőszervi panaszok,
nátha, gombás és bakteriális fertőzések.
Ezek mind előfordulhatnak, ha az ember
rosszul vagy nem megfelelően karbantartott
klímaberendezést használ. A légkondicionáló áldás a forró nyári napokon. Ha túl sokat
használjuk és rosszul tisztíttatjuk ki, akkor
azonban inkább átoknak tűnik. Az influenza
tüneteire jellemző megfázásos betegséggel
azonnal orvoshoz kell fordulni – mondják a
szakemberek.

Pápai-Székely Zsolt osztályvezető főorvos elmondta: komoly betegséget okozhat a nem megfelelően használt vagy a nem rendszeresen tisztított klímaberendezés

Tipp
A klímaberendezéseket hat-nyolc
fokkal alacsonyabbra állítsuk a
kültéri hőmérsékletnél! Fontos, hogy
a berendezést megfelelően karbantartsuk és tisztítsuk. A klímareuma és
egyéb légzőszervi megbetegedések
elkerülése végett a hideg levegőt ne
közvetlenül a testre irányítsuk!

吀䔀䜀夀 䬀
䴀䔀䜀 䬀혀娀혀匀䔀一

䄀娀 䔀䰀匀倁 䰀준倀준匀吀 䄀 䨀팀 䠀䄀䰀䰀섀匀

䘀䔀䰀준

嘀氀愀猀猀稀漀渀 氀琀栀愀琀愀琀氀愀渀Ⰰ 欀渀礀攀氀洀攀猀 䠀䄀䰀䰀팀䬀준匀娀 䰀준䬀䔀吀

felső és alsó légúti fertőzések
formájában. Orrfolyás, köhögés
jellemzi a klímák miatt kialakult
náthát, de a gégegyulladás, a
torokgyulladás, a homloküreg- és
tüdőgyulladás sem ritka a klímabetegségek között.
A gyorsan beszerezhető megfázás mellett azonban további
veszélyeket is rejt a tartósan

alacsony hőmérséklet. Ha az
áramló, hideg levegő éppen a
nyakunkba vagy a végtagjainkra
irányul, akár komoly ízületi gyulladást is beszerezhetünk.
A klímarendszer fontos része a
hűtőberendezés. A nedves, párás
közeget a baktériumok is szeretik, így ennek tisztítása is fontos,
hiszen a megtelepedő mikrobák
súlyos betegségek okozói lehetnek. Az egyik leggyakoribb gombás fertőzés – mely a klíma miatt
is elkapható – a kannapenész.
Torokfájdalom, gyengeség jellemzi, mely a kezdetekben szinte
teljesen ártalmatlannak tűnik. A
belégzéssel a tüdőbe jutó aspergillus gombafajok a legyengült
immunrendszer miatt a tüdőszövet elhalásához, ennek következtében súlyos légzési elégtelenség
kialakulásához vezethetnek.
A megfázásos tünetekkel
azonnal orvoshoz kell fordulni.
Pápai-Székely Zsolt főorvos lapunknak elmondta, hogy a légiós
betegségként emlegetett legionellózist egy baktérium okozza,
amely normál esetben a talajban,
a vízben is megtelepedhet, és
évekig élet- és fertőzőképes.
„A baktérium a légutakban valamint a tüdőben okozhat heveny
gyulladást, amely agresszív és
gyors lefolyású lehet. A betegséget
magas láz, gyakran hasmenés, nehéz
légzés, esetleg tudatzavar is kíséri.”
– mondta el a kórház pulmonológiai osztályvezetője. A betegség
enyhébb változata a Pontiac-láz.
Ebben az esetben a tünetek
egy közepesen erős influenza
tüneteivel egyeznek meg: izomés ízületi fájdalmak, hidegrázás,
magas láz.

Nézze meg videónkat is a témáról a
www.fehervartv.hu vagy a facebook.
com/fehervartv címen!
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Újdonság a LIFE Egészségcentrumban!
Június 1-től várja vásárlóit a LIFE SHOP!
Ízelítő a termékekből: étrend kiegészítők, vitaminok, bőrápolók,
testápolók, száj-és fogápolási termékek, látásjavító készítmények,
vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, kismama fehérneműk,
haskötők, emésztést, anyagcserét javító készítmények,
inkontinencia betétek, pelenkák, kötszerek, inhalátorok,
ortézisek, kompressziós harisnyák - egy helyen!

Látogasson el hozzánk!
Székesfehérvár, Huszár utca 2. (OBI áruház mögött)
Információk: www.lifecentrum.hu/life-shop
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A csend elviselhetetlen hangjai: a fülzúgás – speciális megoldása
Ha Ön is egy, a fülzúgással élő – minimum
400.000, egyesek szerint 1.000.000 – magyar
közül, akkor Önnek is szól a következő hetekben zajló rendezvénysorozat.
A program során három különböző kezelési
módszerrel is segíthetnek azokon, akik fülzúgástól
(tinnitus) szenvednek. Ezek a terápiák a szakirodalom szerint – az okot szolgáltató közel 50 féle betegség esetében – megoldást adhatnak. Erről kérdeztük
Nagy Tamás audiológust, a program ötletgazdáját.
- Miért indult el a kezdeményezés?
- Megdöbbentően magas azoknak az embereknek a száma, akiknek életét komolyan megkeserítik ezek a tünetetek, közel harmaduk esetében
pedig nagyon komoly, alvás- és életviteli problémákat is okoznak. Nekik szeretnénk szakorvosaink és szakembereink bevonásával tanácsot adni
és megoldást is kínálni számukra.
- Hogyan történik ez a gyakorlatban?
- A személyes találkozó során egy kb. 30-45 perces szakorvosi vizsgálatsorozattal szűkítjük le a
lehetséges kezelési módok körét, majd a szakemberek a fülzúgásban szenvedővel közösen

választják ki ezek közül a legmegfelelőbbet. Ha
rendelkeznek korábbi vizsgálati eredményekkel,
azokat mindenképpen hozzák el magukkal. Mivel
a rendezvény költségeit mi álljuk, az a jelentkezők számára teljesen díjtalan.
A tapasztalatok alapján nagy érdeklődésre számítunk, ezért részvételhez időpontot kell kérni a
+36 (30) 617-5179-es telefonszámon.
- Miért éri meg ez önöknek?
- Itt a székesfehérvári régióban is napi szinten
találkozunk a fülzúgásos emberekkel. Nekem is
sokáig volt enyhe fülzúgásom, az egyik legjobb
barátomnak pedig sokáig komoly alvásproblémákat okozott, tehát van személyes indíttatásom
amellett is, hogy magam is a városban születtem.
A kampány során 8-10 hónapja megjelent új terápiákat hozunk el a rendezvényre, amelyek már
ez alatt a rövid idő alatt is sok reményvesztett,
tinnitusban szenvedő személynek segítettek.
Amennyiben segít a terápia valamelyike, lehetőség van az eszközök bérlésére, vagy akár megvásárlására is.

Lépjen a beteghez, szólítsa meg,
óvatosan rázza meg a vállát, próbálja felébreszteni. Ha a beteg nem
reagál, nem ébreszthető, kiáltson

segítségért. Ellenőrizze a légzést
úgy, hogy a beteg fejét kissé hátraszegve arca elé hajol, így láthatja,
hallhatja és arcbőrén is érezheti a
légzést. A légzés vizsgálatára szánjon körülbelül tíz másodpercet.
Ha a beteg jól lélegzik és nincs jele
durva sérülésnek, helyezze stabil
oldalfekvésbe, és hívja a mentőket!
Ha nincs légzés, a mentő hívása
után azonnal kezdjen újraélesztést!

„Fülzúgás napok”
az Otonetnél
Ha fülzúgással él, attól szenved,
vagy nehezen elviselhető az
Ön számára, akkor jöjjön el hozzánk
2016. június 16-17-én
ingyenes rendezvényünkre.
Megvizsgáljuk, tanácsot adunk
és a helyszínen 3 terápiánkat
ki is próbálhatja – hogy az élete
újra elviselhető legyen!
Ha hallás, akkor

Illusztráció: OMSZ

Sokszor egy emberélet csak néhány percen
múlik, ezért nagyon fontos, hogy még a mentők
kiérkezése előtt megtörténjen az első, gyors
vizsgálat.

Hol lehet elérni rendezvényüket?
- Székesfehérváron, a megyei kórház közelében,
a Seregélyesi út 17. alatti központi orvosi ügyelet
szomszédságában található Otonet hallásközpontban felkészült szakemberink várják a jelentkezőket 2016. június 16-17-ére.

- Minden esetben tudnak segíteni?
- Többen végső elkeseredésükben százezreket

Így vizsgálja meg a földön fekvő embert!
Kurucz Tünde

költöttek már arra, hogy megoldják egyszer és
mindenkorra bajukat. A többség nem járt sikerrel.
A rendezvényen megjelenő terápiákkal viszont
nagyon jó eredményeket értünk el több mint 300
ügyfél esetén; így azt gondoljuk, komoly esély van
rá, hogy sok esetben segíteni tudunk majd.

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

közéleti hetilap
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Fiers Gábor

Azt mondják, ha bármit sikerre
akarsz vinni, és nincs nálad a bölcsek
köve, akkor gyerek és kutya mindenképpen legyen a dologban, azzal nagyon nem nyúlhatsz mellé. Ez így volt
itt is. De nem azért, mert az Esélynap
megálmodói esetleg ne tudták volna
pontosan, mit is akarnak elérni, hanem azért, mert nem lehet elég korán
kezdeni azoknak az integrációját, akik
a nagy átlagtól egy kicsit elérnek.
Ennek szellemében nyitotta meg
június 3-án, pénteken délben Molnár
Tamás civil tanácsnok és Farnady
Judit, a Civil Centrum Közhasznú
Alapítvány vezetője a délutáni programsorozatot. Az ötórás, minden értelemben felhőtlen rendezvény során
egy kicsit bárki kipróbálhatta, milyen
is az, ha kilép a komfortzónájából.
Célszerű volt tehát mielőbb összehaverkodni Felhővel, a vakvezető
kutyával, aki simán elvitt mindenkit
egy körre. Pusztán fel kellett tenni
egy szemfedőt, és már indulhatott a

Fotó: Horváth Renáta

Nem egyszerű az élete a fogyatékkal élőknek. Pont
annyira nem, mint az épeknek. Ember és ember,
élet és élet között ugyanis nincs különbség, és
talán akkor tesszük a legtöbbet a hátrányos(nak
vélt) helyzetűekkel szemben, ha egyenlő partnerként kezeljük őket – mindenben. A székesfehérvári
Esélynapon erre nyílt lehetősége a résztvevőknek.

Esélynap remélhetőleg lesz újra a közeljövőben, talán a szélesebb közönség által még jobban preferált, központi helyen, és legalább ilyen jó
hangulatban. Mindenkinek járna egy ilyen együtt csocsózós, körözöttes kenyeres, meggyes-cseresznyés pités délután!

séta a fekete labradorral. Ha a mostani alkalommal nem sikerült, akkor
a következő Esélynapon mindenképpen érdemes kipróbálni, milyen is az,
amikor az ember teljes mértékben
egy másik élőlényre van utalva, és kevesebb befolyása van a dolgokra, mint
azt korábban megszokta. Hasonló
élmény volt a tandembringázás is,
ahol az elöl ülő irányít, a hátsó csak
teker.

Szerencsére az egyik közeli iskolának köszönhetően sok kisdiák is ott
volt az Esélynapon. Aznap ők még
azt hitték, hogy ez pusztán azért
jó, mert így elmarad a hatodik és
hetedik óra, és egyébként is: a nyári
szünethez közeledve már minden
lazább. Azt majd csak később értik
meg: azzal, hogy azon veszekedtek
pénteken, melyikük kapja meg a
piros kerekesszéket, hogy abban

Élethosszig tartó törődés, családias hangulat,
szeretetteli gondoskodás, páratlan
természeti környezet.

Legyen otthona az új nyugdíjasházunk!

Költözzön be
kedvezménnyel
augusztus 15-ig!
Életöröm Idősek Otthona és
Nyugdíjasház / Veszprém
Telefon: 06 88/688-100
Szeretettel várjuk hívását!

www.eletorom.hu

száguldozva oldják meg az ügyességi feladatokat, a jövőben majd
könnyebben értik meg és fogadják
el az ilyen eszközzel közlekedők
helyzetét és nehézségeit. A gyerekek
pedig mindig hálás közönség: nem
ismerik a hátrányos megkülönböztetés fogalmát. A közös cél az lenne,
hogy ezt az állapotot minél tovább
konzerváljuk, sőt meghosszabbítsuk
a felnőtt életre is.

FehérVár
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Oktatás

Te is lehetsz nyelvzseni!

Mindig nagyon érdekelték az idegen nyelvek.
Az angol nyelvű ovis-dalolós évei után az
általános iskolában is angolt tanult, de az igazi
„őrület” csak középiskolásként érte el. Az első
év elvégzése után elhatározta, hogy kezdeti
lépésként belevág egy nyelvtanulási projektbe,
amely Gaál Ottó ötlete volt. A szakember egy
országos hírű speciális nyelvtanulási módszer
kifejlesztője, s úgy gondolta, ez a kísérlet látványosan igazolná az általa mutatott eredményes
utat. Zsófiában nem kellett csalódnia, mivel jól
ment neki a tanulás. Ráadásul szabadideje is
maradt, jutott idő barátokra, szórakozásra, no
és még az érettségire való felkészülésre is.
Először norvégul tanult meg, majd ezt követte a
spanyol, amit decemberben kezdett, és márciusban már sikeresen vizsgázott belőle. Ezt
követően a már megérdemelt pihenés helyett
inkább a következő könyvcsomagot választotta. A spanyolt a német, a francia és az olasz
követte, majd jött a holland illetve az orosz.
Utóbbi kettő között Zsófia eszperantótanulással pihent. Az oroszt a dán váltotta, majd
angolból egy felsőfokú vizsgát tett, aztán a svéd
és a szintén felsőfokú német következett. Az
orosszal viszont meggyűlt a baja, igazi kihívás
volt számára a nagyon összetett nyelv, amit
csak igen lassan lehetett tanulni. A finn szintén
nehéz, olyan, mintha újra meg kellene tanulni

Fotó: Hudi Tibor

Spanyol, norvég, olasz, francia, holland, dán, svéd, eszperantó,
orosz, angol, finn, német nyelveken eladhatatlannak tűnik
Czeglédi Nagy Zsófia. A huszonkét éves hölgy középiskolai
nyelvvizsgabajnok volt, aki gimnáziumi évei elején elhatározta,
hogy érettségiig tíz nyelvből vizsgázik le, ami sikerült is neki.

Czeglédi Nagy Zsófia tíz idegen nyelvet sajátított el néhány év
alatt. Jelenleg tizenkét nyelven beszél.

2016. június 9.

magyarul. Aki szereti a nyelveket, annak a
magyar és a finn is igazi ínyencség.
Nagyon nagy élmény megismerni egy új
nyelvet, olyan, mintha egy másik személyiség
fejlődne benne. Zsófi mosolyogva említette,
hogy sokan nyelvzseninek tartják. Az úgynevezett nyelvérzék szerinte is létezik, van akinek
könnyebb, van akinek nehezebb a nyelvek
elsajátítása. Ugyanúgy, ahogy az egyik ember
humán, a másik pedig reál beállítottságú,
azonban vallja, hogy a szorgalommal bármit el
lehet érni.
Zsófia az idén végez az ELTE skandinavisztika szakán, norvég-finn szakos. A diploma
megszerzése után szeretne elhelyezkedni, és
karrierjének építésével foglalkozni. A fiatal
hölgyet a zene is komolyan érdekli, mivel most
is énekel, basszusgitározik és dalszövegeket ír,
mégpedig angolul. Általános iskolában határozta el, hogy szeretne énekelni. Jelenleg is
fejleszti tudását, párjával rendszeresen fellép,
valamint egy fővárosi együttessel is dolgozik. A
„nyelvzseni” nem tagadja, hogy jövőjét a zenei
vonalon képzeli el, de a nyelvek világát sem
hagyja el, sőt a jövőben lengyelül és japánul is
szívesen megtanulna. A nyelvtanulással amúgy
sok minden összefügg, az ember nemcsak
tudását, de személyiségét is építi. A nyelvek
elsajátításának a folyamatai példát mutathatnak az élet más területein is. A nyelvtanulásnál a nyelvtan legyen a karácsonyfa, a többi
díszítés már mellékes, személyhez igazítható.
Inkább kevesebb szó legyen a birtokunkban, de
bombabiztos a nyelvtanunk, ezt a komplex és
határozott életfilozófiát vallja magáénak Zsófia.

TE IS LEHETSZ
NYELVZSENI!

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!
miatt a végzősök fele nem veheti át a diplomáját!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
tanulni, ők sem gondolták, hogy
ilyen sikeres nyelvtanulók
Magyarországon.
Három
dolog amiért érdemes ezzel
lesznek. Virág és
a tananyaggal tanulni:
Blanka
átlagos
nyelvtanulónak tar1. A könyvben szereplő
8000 kétnyelvű mondattotta magát, 27 évesen mindössze egy
rész, mondat és a hanganyag
megtanít beszélni – tanári
nyelvből volt bizosegítség nélkül.
nyítványuk. Életük
nagy felfedezésének
2. A könyv tartalmazza
a középfokú nyelvvizsga
érzik a módszerrel
való
megismerkedést.
nyelvi anyagát – ezt a lányok
eredményei is bizonyítják.
Azóta ugyanis Virág kilenc,
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra,
Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoz„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon
nye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középtalálható, illetve az előadáson, ahol elmondjuk
a titkot, hogyan
lehet minden olyan emberből
fokú nyelvvizsgát, aEGY
felkészüléshez
kizárólag
a – HARMINCKÉT
MÓDSZER, HÁROM
LÁNY
NYELVVIZSGA!
sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan
Kreatív TananyagotAmikor
használták.
Figyelem, manapVirág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó
Gaál Ottó nagysikerű
27 nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás
bajNyelvtanulással
elkezdtek nyelvet
ság gyakori, hogyaaKreatív
középfokú
nyelvvizsga
hiánya
gondolja,
hogyegyéni
elsajátít
egy
idegen nyelvet.
tankönyveinek bemutatója!

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres noka Magyarországon Három dolog, amiért
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla- érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű monmindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. datrész, mondat és a hanganyag megtanít beÉletük nagy felfedezésének érzik a módszerrel szélni – tanári segítség nélkül.
Eredeti módszer, különlegessége
2. A könyv tartalmazza
való megismerkedést.
az önálló beszédgyakorlás,
a középfokú nyelvvizsAzóta ugyanis Virág
egyéni tanulási tempó!
kilenc, Blanka pedig
ga nyelvi anyagát – ezt
tizenhárom nyelvből
a lányok eredményei is
Tananyagok megtekinthetők és
bizonyítják.
szerzett középfokú
21.990 Ft-os egységáron
3. Kiváló (Fürdő
módszer sor 3., 104-es
nyelvvizsgát.
Zsóﬁ
a Szabadművelődés Házában
terem)
megvásárolhatók:
pedig 18 éves „kreatív
újrakezdésre, szinten
16-án
(csütörtök),
június 23-án (csütörtök) tartásra,
és június
30-án
(csütörtök)
17-19 óráig.
nyelvtanuló”,
negyesőt – újra
előSOPRONBAN
dikes gimnazistaként
véve – bármikor felfrisa GYIK. Rendezvényházban
már tíz nyelvből vizssíthetjük vele nyelvtu(Ady Endre út 10.)
dásunkat anélkül, hogy
gázott sikeresen, telje2016. március 1-jén (kedd) és
be kellene iratkoznunk
sítménye korosztályámárcius
8-án (kedd) 17-19 óráig.
egy nyelvtanfolyamra. További inforban egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek kö- máció az alábbi honlapon található, illetve az
www.kreativnyelvtan.hu
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró- előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
Infó és megrendelés:
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv- aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy
Hudi Tibor, 06-30/318-49-53
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti idegen nyelvet.

ÚJ ÚT

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója Székesfehérváron!
A NYELVTANULÁSBAN!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
SZÉKESFEHÉRVÁRON

2016. június

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30-/318-4953

Megjelent: online gyakorló már 10 nyelven! Próbálja ki ingyen demo verziónkat!
Angol

Dán

Eszperantó

Francia

Horvát

Holland

Német

Norvég

Olasz

Orosz

Portugál

Spanyol

Svéd

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• VILLANySZErELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS
BIZTONSÁGI Őr
• ÚTELLENŐr
• rENDEZVÉNyTECHNIKAI
MUNKATÁrS
• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ rÉSZMUNKAIDŐS ADMINISZTrÁTOr
• ÚSZÓMESTEr
• PÁLyAGONDNOK
• LAKATOS
• fESTŐ
• ASZTALOS
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

közéleti hetilap
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A munkát jól kell keresni!

László-Takács Krisztina
Kilépvén az iskolapadból még vár néhány felhőtlen perc, amíg végiggondolod a nagy nyári
terveket, a fesztiválozást, a balatoni nyaralást
a haverokkal, a bulikat, amiknek a napfelkelte
vet csak véget. Még csak az ötletek tíz százalékát fogalmaztad meg, amikor ráébredsz, hogy
jó a szabadság, szép a barátság, de még jobb
lenne, ha mindezt finanszírozni is tudnád!

Általában ilyenkor jön képbe a
nyári diákmunka, ami persze nem

vár el magas képzettséget, cégautó
és mobil sem jár vele, viszont az
egy havi keresetből prímán el lehet
fesztiválozni valamelyik július-augusztusi népünnepélyen.

Időben lépni
Annak, aki nyáron szeretne diákmunkát vállalni, érdemes időben
elkezdenie a keresést, mert a
népszerű munkák hamar gazdára
találnak. Az sem utolsó szempont,

Jelentkezzen júniusban induló:

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

OKJ-s tanfolyamainkra,

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

E-000683/2014

• Kazános 5 évenkénti továbbképzésünkre,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.

hogy mikor dolgozunk: a legtöbb
diák a nyár első felét tölti munkával, hogy aztán a szünidő végén
megérdemelt pihenését töltse.

Hogyan keressünk?
A legkézenfekvőbb megoldás,
ha felkeresünk egy iskolaszö-

vetkezetet vagy körülnézünk
a honlapjukon, mert a legtöbb
iroda a honlapján is rendszeresen frissíti az álláslehetőségeket,
illetve a közösségi oldalakon is
fent vannak. De van, ahol már
okostelefonos alkalmazásban is
kiküldik az aktuális ajánlatokat
a náluk regisztrált munkakeresőknek.

Diákmunka az önkormányzatoknál

Mire figyeljünk?

Nem csak iskolaszövetkezeten keresztül,
hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával is vállalhatnak
diákmunkát a 16 és 25 év közötti,
nappali tagozaton tanuló diákok. Az 1,9
milliárdos forrásból országszerte több
mint húszezer tanulót foglalkoztathatnak települési önkormányzatok, vagy a
fenntartásuk alatt lévő intézmények. A
szaktárca arra számít, hogy a programban munkát végző diákok száma
várhatóan meghaladja a húszezret. Az
állam a béreket támogatja, a százszázalékos támogatás legfeljebb két hónapra
adható, július 1. és augusztus 31. között,
maximum napi hat órás időtartamra. A
támogatás a minimálbér illetve a garantált bérminimum időarányos részének
felel meg. Így a szakképzettek esetében
96 750 forint, a szakképzettséggel nem
rendelkezők esetében 83 250 forint lehet
személyenként és havonta a támogatás.

Legyünk körültekintőek: aláírt
munkaszerződés nélkül ne kezdjünk hozzá a munkavégzéshez! A
munkaszerződésben szerepelnie
kell a munkakörnek, a munkavégzés helyszínének és a munkabérnek. Olvassuk át alaposan, nem
árt résen lenni, mert lehetnek
buktatók. Azt is jó, ha tudjuk,
hogy amikor egy vállalkozás bejelent, akkor elveszítjük a pályakezdőknek járó kedvezményeket,
és ez mondjuk egy egy hónapos
munka esetén inkább hátrány,
mint előny.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Ki vállalhat diákmunkát?
• Az iskolaszövetkezetekhez már tizenöt éves kortól lehet csatlakozni
• Tizenhat éves kor alatt csak szünidőben lehet dolgozni
• A tizennyolc évnél fiatalabbak csak
szülői hozzájárulással dolgozhatnak
• A tizenhat és tizennyolc év közötti
fiatalok nem vállalhatnak éjszakai
műszakot
• Alapvető feltétel a nappali tagozatos
tanulói, hallgatói jogviszony
• Szükség van érvényes diákigazolványra, iskolalátogatási igazolásra vagy a hallgatói jogviszony
igazolására

Feladatok:
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése,
kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
(vegyipari, galván, fémipari)
• Automata gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Induló képzéseink:

Gépkezelő
Feladatok:

Targoncavezető
Feladatok:
• Raktárba érkező áru kezelése,
áru összekészítése,
• Üzem és raktár közötti anyagmozgatás
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
• Gépkezelői tapasztalat
• Érvényes OKJ-s végzettség
• Min. 3 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Szerződéses járat számos településről

• Automata / félautomata berendezések kezelése.
• Anyagszállítás, anyagmozgatás.
• Vizuális ellenőrzés.

Elvárások:

• Középfokú végzettség (befejezett szakmunkásképző,
szakközépiskola, gimnázium vagy technikum).
• Többműszakos munkarend vállalása.
• Orvosi alkalmasság.

Előnyt jelent:

• Műszaki szakirányú végzettség.
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat.

Amit kínálunk:

• Autóipari átlagot meghaladó kezdő bérezés.
• Minden igényt kielégítő
INGYENES szálláslehetőség/autóbuszjáratok.
• Napi 1 meleg étkezés.
• Kiemelkedő juttatási csomag.

Egyéb nyitott
pozíciók
szakirányú
végzettséggel
rendelkezőknek:

-

Munkavégzés
helye:

Rácalmás / Dunaújváros

mechanikus/elektromos karbantartó,
targoncavezető,
forgácsoló,
munka- és tűzvédelmi járőr.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat
a VT Metal Kft, Humánpolitika,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu
címre várjuk.

Jelentkezés módja: magyar nyelvű, Europass formátumú (www.europass.hu)
önéletrajzzal, melyet a munka@hankooktire.com e-mail címre várunk.

Székesfehérvár,
Várkörút 3.
22/506-962
30/235-7537
www.prismatanoda.hu
info@prismatanoda.hu

Betegszállító
Munkahelyi
elsősegélynyújtás

Induló OKJ-s képzéseink:
CNC Gépkezelő
(E-000100/2014/A007)

Kisgyermekgondozó,
- nevelő
(E-000100/2014/A003)

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Vegyszer előkészítő
Feladat:
• Galván üzemben vegyszerek kezelése,
fürdők készítése
Elvárások:
• Min. szakmunkás végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• Pontosság, megbízhatóság
Amit kínálunk:
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Szerződéses járat számos településről
• 1 műszakos a munkarend
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

FehérVár
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Utazás

2016. június 9.

Délnek indul a magyar

Horvátország, Montenegró és Olaszország a
favorit az idén a magyar nyaralók körében
– erről árulkodik több, egymástól független
felmérés is. Németország és Törökország
2016-ban jelentősen veszített népszerűségéből.

A nyaralási szezon közeledtével
Horvátország számít a legnépszerűbb úti célnak a magyarok
körében. Ez derül ki a Klikkmánia keresőmarketing-ügynökség
felméréséből, mely szerint havonta
több mint huszonhétezerszer
írjuk be az internetes keresőkbe
a „Horvátország” szót. Különösen
nagy népszerűségnek örvend az
országban található Plitvicei-tavak

Görögország ugyan még tartja
magát, Törökország és Németország viszont már kiesett a TOP
10-es listáról. Helyükre Szlovénia
és Csehország került, a tavalyi
trendhez hasonlóan pedig még
Bulgáriában, Spanyolországban
és Ausztriában töltjük szívesen a
nyári szabadságunkat.
Persze csak akkor, ha nem a belföldi
pihenés mellett döntünk. Ebben
az esetben ugyanis a Balaton-parti településeket célozzuk meg a
legszívesebben. Ahogy a korábbi
években, úgy idén is a Balaton déli
és északi „fővárosa”, Siófok és Balatonfüred vonzza a legtöbb pihenni
és szórakozni vágyót, és csak ezután
jönnek az olyan fürdővárosok, mint
Hajdúszoboszló, Gyula és Hévíz.

Fotók: Horváth Renáta

Bialkó László gergő

Itthon még mindig a Balaton az első számú úti cél

Most érdemes eurót venni!
Az évek során megszokhattuk, hogy a forint árfolyama akár egyik hétről a másikra
jelentősen változhat, így nem mindegy, mikor és milyen árfolyamon szerezzük be a
nyaraláshoz szükséges eurót vagy kunát. Az euró árfolyama az elmúlt egy évben csak
ritkán gyengült 310 forint alá, így a jelenlegi, 310 közeli árfolyam kifejezetten jó
lehetőséget teremt a nyaralásra szánt valuta beszerzésére.
Buró Szilárd szerint az elmúlt időszakban pozitív tendencia tapasztalható a hazai
fizetőeszköz mozgásában: a korábbi 316 forint körüli szintről egy hónapos csúcsra,
310 forint közelébe mozdult az euró árfolyama. Az Equilor Befektetési Zrt. szakértője
azonban egyelőre kevéssé tartja valószínűnek, hogy huzamosabb ideig a jelenleginél sokkal erősebb lehet a forint. Ez azt jelenti, hogy érdemes előre gondoskodni
a külföldi tartózkodásra szánt valutakészletről, és akár már a mostani árfolyamon
bevásárolni, mivel egy általános pénzpiaci hangulatromlás könnyen visszalökheti az
euró árfolyamát a 317-es szint közelébe.

Görögország ugyan veszített népszerűségéből, de még szerepel a TOP 10-es listán

Horoszkóp
június 9. – június 15.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Karpathos apartman jún.16. 39.900 Ft
Zakinthos apartman jún. 17. 29.900 Ft
Korfu apartman jún.18. 29.900 Ft
Mallorca hotel jún.16. 79.900 Ft
Costa Brava hotel jún.18. 89.900 Ft
Malaga hotel jún.18. 99.900 Ft
Napospart hotel jún.21. 89.900 Ft
További ajánlatainkat keresse irodánkban vagy honlapunkon!
A részvételi díj a reptéri illeték árát nem tartalmazza!
Az ajánlat 2016.06.09-től visszavonásig érvényes.
Részletek az irodában.

www.holdfenyek.hu

IBUSZ Utazási Iroda

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten felébred Önben a romantika iránti vágy. Ne
lepődjön meg, ha egy régi kedves arc tűnik fel a horizonton, aminek a hatására összezavarodhat érzelmileg. Dinamikus hét elé néz a munkájában, olyan
új ötletei támadnak, melyeken érdemes dolgozni.

Ebben az időszakban türelmetlenebb, ingerlékenyebb lehet a szokásosnál. Érdemes kontroll alatt
tartania toleranciáját, ha nem akar a későbbiekben
kínos helyzetbe kerülni! Most szenteljen fokozott
figyelmet egészsége megőrzésére!

Keressen bennünket! Folyamatos akciós
ajánlatokkal várjuk a nyaralni vágyókat!
Ciprus rep.+ 3* sz.+ fp.
Málta rep.+ap.+ öe.
Görögo.- Korfu rep.+ ap. + öe.
Mallorca rep.+2*sz.+ fp.
Horvátország 4 fős ap. + öe.
Olaszo.-i nyaralás 4 fős ap. + öe.

99.900 Ft
49.900 Ft
29.900 Ft
99.900 Ft
112.940 Ft/ap./hét
112.900 Ft/ap./hét

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

SOL TOURS irodát
Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

www.soltours.hu

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az akciók 2016. 06. 09-től visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Az ABC Travel Önre vár!

2016 NYÁR

TENGERPARTI NYARALÁSOK
repülővel, autóbusszal vagy egyénileg
LAST MINUTE AJÁNLATOK,
AKCIÓK
Az összes, megbízható utazásszervező ajánlata egy helyen!
KÖRUTAZÁSOK, TÁRSASUTAK,
VÁROSLÁTOGATÁSOK,
EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK,
HAJÓUTAK,
SZÁLLÁS ÉS REPÜLŐJEGY-FOGLALÁS
ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855

www.abctravel.hu

Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

Eng.sz.: U-001248

Szezonnyitó akciók
repülős utazással:

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

Nyaralni szeretne,
de nem tudja kihez forduljon?

OIH eng.: R0967/94/1997

vidéke, mely a maga vadregényes romantikájával és a mintegy
kétszáz vízesésével elvarázsolja az
odalátogató turistákat.
Horvátország után – a keresések
alapján – Montenegró lehet a
legnépszerűbb célpontja a magyar
nyaralóknak. A balkáni ország
nem véletlenül vonzza annyira a
turistákat: az is megtalálja itt a
számítását, aki felhőbe burkolózó
hegyekre vágyik, de az is, aki nyugodt, homokos tengerpartra.
A Trivago.hu szálláskereső weboldal szerint töretlen a bizalom
az olasz nyaralóhelyek iránt is.
Különösen kedvelt az ország egyik
legszebbnek tartott régiója, Toszkána. A vonzó tengerparti városok
mellett ugyanis sokan kíváncsiak
az olasz reneszánszra, így például
Firenzére és Sienára.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Amennyiben munkahelyi szerelmi viszonya van,
vagy épp kialakulóban van, könnyen kínos helyzetbe
kerülhet miatta. A meglévő párkapcsolatokban is
felmerülhetnek feszültségek. Játékos, vidám természetével azonban sikerül megoldani a helyzetet.

Munkahelyén ezen a héten, amibe belefog, sikerülni
is fog. Megfontoltságának, megbízhatóságának
köszönhetően felfigyelnek Önre a felettesei is. Egy
kollegájával kicsit meggyűlhet a baja. Karrierjében
azonban felemelkedés várható.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Több dinamizmust tapasztalhat önmagában, mint
valaha. Egy pár olyan meghívást is kap, melyeket vétek
lenne visszautasítani. A társaság középpontjává válhat a
jó humorával, és azzal, hogy több témához is hozzá tud
szólni. Értékes és hasznos kapcsolatokra tehet itt szert.

Érzelmi élete felélénkül a napokban. Párja az eddig
megszokottnál egy kicsit több figyelmet igényelhet
most Öntől. Egy kis átmeneti feszültség is adódhat
Önök között, de később Ön is rájön arra, hogy
teljesen alaptalan volt.

FehérVár

Utazás

közéleti hetilap

Nagyszabású fesztivállal ünnepelt
a Fehérvár Travel

Bialkó László gergő

Három napig állt a bál a főtéren – a Fehérvár
Travel így ünnepelte fennállásának huszadik
évfordulóját.

és a Los Andinos, de nem volt hiány
vérpezsdítő karibi dallamokból és
dél-amerikai zenékből sem. Vasárnap afrikai karneváli felvonulást
tartottak, majd színpadra lépett az
African Uhuru Cultural Group is.
A színpad melletti gasztroudvarban az adott kontinens ízeit,
ételspecialitásait kóstolhatták meg
a vállalkozó szelleműek, míg a kézművessarokban a térségre jellemző
kiegészítőket, így például különféle
origamikat és wayangbábokat is
készíthettek az ügyes kezűek.
A gyerekeknek is tartogattak meglepetéseket a szervezők: lehetőség
volt kipróbálni a Népek játékai

Fotó: Kiss László

A nagyszabású, fesztiválhangulatú
ünnepségen a szervezők ízelítőt
nyújtottak több kontinens különböző kultúráinak zenéjéből, táncából
és gasztronómiai specialitásából.
Pénteken Európa, szombaton Amerika, vasárnap Afrika és Ausztrália
szépségeivel ismerkedhettek meg az
érdeklődők.
A rendezvényen olyan együttesek
léptek fel, mint az Arasinda, a Firkin
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Esténként zenés programokkal ünnepelt a fehérvári utazási iroda

című, 3x3 órás játszóházat, ahol
a kicsik animátorok közreműködésével európai, ázsiai, közép- és

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Lehet, hogy egy kicsit túl szigorú a családtagjaival, és a kákán
is csomót keres! Minél előbb keressen egy olyan programot,
ahol kiengedheti a gőzt! Ez lehet egy kiadós séta, valamilyen
sporttevékenység, egy lélekemelő előadás, valamilyen
kényeztető program vagy egy kellemes meditáció.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Az elmúlt időszakban egy kicsit elhidegültek egymástól
partnerével, amire magyarázatot szeretne kapni tőle. A
munkatempója egy kicsit visszaeshet, de ettől függetlenül figyeljen az Ön körül zajló eseményekre!

dél-amerikai valamint ausztrál és
afrikai játékokkal ismerkedhettek
meg.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten kemény igazságra jöhet rá. Habár a szakmai
kérdések és feladatok mindig az első helyen állnak
Önnél a fontossági sorrendben, a hét elején a magánéleti problémái egy kicsit elterelhetik a figyelmét a
munkájáról.

A társasági élete mostanság elég elfoglalttá teszi Önt.
Szíve szerint azonban minden találkozóját lemondaná, hogy egy kicsit lazítson, lustálkodjon. Legyen
magabiztosabb és határozottabb! Mondja ki, ami a
szívét nyomja, és meg fog lepődni a válaszokon!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ebben az időszakban nincs miért aggódnia a képességei
tekintetében! Ügyességével és találékonyságával minden
próbát kiáll. Amennyiben az elmúlt időben nehézségei
támadtak szíve választottjával a kommunikációban,
most kifejezetten jól boldogulnak majd e téren.

Karrierjében érdemes egy kicsit megállnia és
átvizsgálnia a jelenlegi helyzetet. Amennyiben új
célkitűzései vannak, számításba kell vennie minden
olyan hatást, ami a későbbiekben hatna rájuk. Ezzel
megelőzheti azt, hogy később megbánja a döntéseit.
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Portré

A megértő maximalista

Vakler Lajos

Tizenöt évesen énekkart alapított Kislődön.
Ez azt jelenti, hogy korán eldőlt a sorsa?
Látszólag szépen kikövezett út volt ez,
de akkor nekem nagyon is macskakövesnek tűnt. Ugyanakkor ez volt az első
olyan lépés, ahol kórussal találkoztam.
Meghívtak egy próbára, majd a végén
megkértek, hogy ezentúl vezessem a
kórust. Nagyon megtisztelő volt, tíz évig
folytattam is ezt a munkát. A csíráját,
amit az énekkarokról meg lehet tanulni,
azt ott tanultam meg.
Zeneelmélet- és klarinétszakon tanult
Szombathelyen. Ezt az utat már tudatosan
választotta?
Részben ott döntöttem el, hogy karnagy
akarok lenni. Volt egy kiváló tanárom,
Paulik Ákos, aki olyan munícióval látott
el, ami ezen a pályán tartott. Beleszerettem az emberi hangba, s hogy miként
lehet egy hangszínből a lehető legtöbbet
kihozni, ebből kóruszenét teremteni.
Ki volt a mentora, az az ember, aki egy-egy
nehéz pillanatban segítette, tartotta a lelket
önben?
Kezdetben Paulik Ákos volt az, aki
minden segítséget megadott. A zene valamennyi ágát megtanította tisztelni. Ez
egy nagyon fontos időszak volt az életemben. Mivel én klarinétszakon kezdtem,
tulajdonképpen másfél évet elvesztettem,
mire rájöttem, hogy nekem a szolfézs az
igazi, ezt be kellett pótolnom. Így napról
napra már reggel hattól az iskolában
gyakoroltam.
Mi volt az, ami megérintette a zeneelméletben, a kórusvezetésben?
Az egésznek a komplexitása fogott meg,
hiszen nem egy szólamot kell, hogy ellássak, hanem négyet vagy többet. Feltárult
egy dimenzió, ami addig nem szólalt
meg, hiszen fúvósként az ember egy szólamot játszik, és az akkordikus hangzás
nem adatik meg. Nagyon inspiratív volt,
hogy mélységében is elkezdtem látni és
hallani.
Az egyetemi évei alatt már kikristályosodott,
hogy mihez kezd, ha végez?
1998-ban, amikor elkezdtem, létrehoztam egy kamarakórust és zenekart,
akikkel évente egy, majd több koncertet
adtunk. Olyan műveket adtunk elő,
melyek ritkán vagy soha nem kerültek
pódiumra Magyarországon. Többnyire
Purcellt és kora barokk kórusműveket
választottunk.
A müncheni ösztöndíj mennyiben jelentett
megerősítést?
Beadtam a pályázatomat, és nagyon
izgalmas volt várni, hiszen nemcsak
magyarországi, hanem közép-európai
kvóták voltak, és a zenészek mellett más
művészeti ágak képviselői is pályázhattak. Szerettem volna egy évet eltölteni
egy olyan helyen, ahol pezsgő a zenei
élet. Ehhez München ideális választásnak bizonyult: James Levine ott volt
a filharmonikusoknál, Zubin Mehta
vezényelt az operában. Nagyon sokat
tanultam tőlük.
Mit sikerült ebből hazahoznia?
Szemléletet. Itthon nagyon erős a képzésben az emocionális oldal, hogy miként

Fotók: Kiss László

Pad Zoltán karnagy és a Magyar Rádió Énekkara
volt nemrég Székesfehérvár vendége. A világhírű
kórus világhírű karnagya a bazilika felújításához
járult hozzá egy jótékonysági hangversennyel. Pad
Zoltán története egy rendkívüli tehetség rendhagyó,
mesébe illő karrierjének állomásait mutatja be.

Pad Zoltán és a Magyar Rádió Énekkara Székesfehérváron is bizonyította, miért szívesen látott
vendégek a világ leghíresebb koncerttermeiben is
öltöztessük fel a zenét, kint viszont a
praktikus oldalra is nagy hangsúlyt fektetnek. Így teljes a kép: az alap a ritmus,
a hangmagasság, a kottahűség, ezt kellett
ötvöznöm az itthon tanultakkal.
A siker pozitív megerősítést adott? Elismerték
itthon?
Tulajdonképpen tanulni jöttem haza.
Bekerültem a doktori iskolába, ami
nagyon izgalmas időszak volt, hiszen a
zenével is foglalkoznom kellett, de nagy
lökést adott, hogy hasznosítani tudtam a
müncheni tapasztalataimat.
A következő állomása Peking volt. Mekkora
kihívást jelent egy teljesen más kultúrában
megmérettetni önmagát, megismertetni a
magyar zenei hagyományokat?
A Pekingi Központi Zeneakadémián
oktatni rendkívüli lehetőség és felelősség. Nagyon szerettem azt a munkát.
Visszagondolva hajmeresztő, hogy a
mintegy másfél milliárd kínaiból a negyven legjobb zenei tehetséget oktathattam.
Egy kanton egy, maximum két diákot delegálhatott. Ők hihetetlenül tehetségesek
voltak, olyan zenei hallással, ami párját
ritkítja. Tetten érhető volt a fejlődésük,
emellett rendkívül tisztelettudó és szorgalmas diákokat ismeretem meg bennük.
Mit lehetett átadni a Kodály-módszerből?
Rengeteget. Pekingben elkezdtek átállni
a Kodály-módszerre, legalábbis elkezdtek
közelíteni hozzá – számukra is egyre
fontosabb az énekhang pontossága és
a zene öröme. A központi zeneakadémián kezdték el ezt a programot, majd
akik onnan kikerültek, vitték el haza a
tanultakat különböző zeneakadémiákra,
tízmilliós városokba, és ott tanították
tovább. Mivel rendszeresen visszajárok,
azt tapasztalom, hogy már a kisebb,
mondjuk „milliós” városokba is eljutott
a módszer.
Tehát elmondhatja Utassy József után szabadon, hogy építettem utat, hogy járhassatok
rajta...
Többed magammal építettük. Volt egy
magyar elődöm, aki már megtapasztalta,
milyen Kínában élni, de én maradtam
a visszajáró a mai napig. Hazaérkezve
egy évet a Kodály Intézetben dolgoztam,
Kodály-pedagógusként és a kórus vezetőjeként, aztán beadtam a pályázatomat a
debreceni Kodály Kórus karnagyi posztjára, s a legnagyobb örömömre a szakmai
bizottság úgy ítélte meg, hogy alkalmas
vagyok a világhírű kórus vezetésére.

Hazánkban ez a poszt minden szakember
számára vágyva vágyott...
Engem is meglepett a döntés. Csupa
pozitív dolog történt velem mindössze
huszonkilenc évesen. Úgy ébredtem minden nap, hogy nagyszerű feladat vár rám.
Nagy kihívás volt, annak ellenére, hogy
addigra azért már foglalkoztam komoly
dolgokkal, így valamennyire fel voltam
vértezve. Bár annyira semmiképpen sem,
hogy egy ilyen nagy tradícióval rendelkező kórus mindennapjait irányítsam.
Ez a csapat mindennap dolgozik, évente
mintegy harminc-harmincöt koncertre
kell, hogy felkészüljön. Mikor eljöttem, a
folyamatos meghívásoknak köszönhetően már hatvan fellépésünk volt.
Miként viselték a szerettei, hogy a kórus irányítása, az egyetemi oktatói munkája mellett
további feladatokkal kellett megbirkóznia
napról napra?
Való igaz, meglehetősen nehéz volt összeegyeztetni a családi életemet a munkámmal. Akkor született az első gyermekem
– ma már négyen vannak – de megtanultam beosztani az időmet, és elmondhatom, jó apuka voltam. Minden másodpercet kihasználtam, rendezett volt az
életem akkor is, ma is. A vonatút például
egy ajándék volt nekem Debrecenbe. Ott
készültem, tanultam, leveleztem. Mikor
megszülettek a kistestvérek, a feleségem
türelemmel és angyali szeretettel viselte
ezt az időszakot.

2016. június 9.

Egyetértek azokkal, akik azt mondják, csak
egy világjáró tudja igazán megbecsülni, mit
jelent otthon lenni. Ez önre hatványozottan
igaz.
Azt mondják, egy családot a nyaralás
erősíti meg, de nekem az a tökéletes
kikapcsolódás, ha otthon lehetek.
Kérdés.
Számos olyan világhírű karmester dolgozott
vendégként Debrecenben a kórussal, akik tovább öregbítették a kar hírnevét. Mi mindent
lehetett tőlük tanulni?
Meg kellet tanulnom a napi gyakorlatban
hasznosítani a látottakat – a próbákon és
az oratorikus stílusban. Figyeltem arra,
hogy mindig legyenek acapella karnagyok, akik csak a kórussal dolgoznak egy
produkció erejéig. Tanulságos volt látni,
miként dolgozik más, mit mond, hogyan
mondja.
A Magyar Rádió Énekkara minden karnagy
álma, és nemcsak a világhírnév miatt.
A legjobbnak lenni, maradni mindig
kihívás. A feladatok számosak. Az inspirál, hogy olyan műsorokat kell csinálni,
hogy az a leghatékonyabban a legjobb
eredményre vezessen. Emellett nem
feledkezhetünk meg az emberi kapcsolatokról sem, hiszen egy énekkarnak
lelke van. Itt nem lehet erőből elérni
dolgokat, csak a szeretet és a tisztelet
hangján.
Ennek tükrében szigorú vagy megengedő?
A szakmai kérdésekben szigorú vagyok,
ha valami nem úgy szólal meg, ahogy
kell, azt addig csináljuk, amíg jó lesz.
Emberi tekintetben viszont gyakran
átcsúszom a megengedő kategóriába. Ezt
próbálom napi szinten egyensúlyban tartani. Az eredmények azt igazolják, hogy
ez ebben a formában jól működik.
Milyen feladatok várnak önökre?
Gyönyörű időszak áll a kórus előtt:
nyáron a Salzburgi Ünnepi Játékokon
lépünk fel a Bécsi Filharmonikusokkal.
De Major István és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar meghívása is megtiszteltetés volt számunkra. A program
összeállításával is jeleztük, hogy ez a
hangverseny milyen fontos mindannyiunknak. Haydn szívügyem, hiszen az ő
művei rejtett kincsek, függetlenül attól,
hogy negyven évig itt élt és alkotott Kismartonban és Eszterházán. Ne feledjük,
Haydnt Isten adta nekünk, cserébe ő
nekünk adta szimfóniáit. A koncert vége
talán elkísér bennünket utunkon, hiszen
úgy szól, mint egy felhívás: Adj nekünk
békét!

A karnagy nagy ívű pályájának alapja a zene feltétlen tisztelete

FehérVár

Kultúra

Kertmozis hangulat
Látrányi Viktória, Heiter Dávid Tamás
Kertmoziba menni egy könnyed, nyárias estén
sikkes és bájos. Emellett ideális választás ismerkedéshez és barátkozáshoz, műértéshez és kikapcsolódáshoz. Ezt pedig a héten Székesfehérváron
is megtehetjük, hiszen elstartolt a „Filmmúzeum”.
A Kortárs Művészeti Fesztivál keretében ugyanis
vetítéseket szervez a Szent István Király Múzeum
magyar játék- és dokumentumfilmekből. A helyszínválasztás pedig telitalálat, hiszen a Múzeum
díszudvarába várják a filmbarátokat.

Hat nap alatt hat izgalmas filmet
nézhetnek meg a látogatók. A programsorozat kedden Dézsy Zoltán: A
Seuso-kincsek rejtélye II. című filmjével indult, majd este Nemes Jeles
László Oscar-díjas alkotását, a Saul
fiát lehetett megtekinteni. Szerdától a
Fehérvár Médiacentrum munkatársa,
Burján Zsigmond Fehéredő múlt című
várostörténeti trilógiáját tűzte műsorra a kertmozi. A sorozatot szombaton
Kaszás Géza közismert filmes alkotása, A lovasíjász zárja. A „Filmmúzeum” programjai ingyenesek.
„Két évvel ezelőtt a múzeum udvarának
megújításával az volt a cél, hogy egy
újabb közösségi tér alakuljon ki városunkban, és ilyen rendezvényeknek tudjon
otthont adni. Olyan filmekkel találkozhatnak most a résztvevők, amelyek a
kortárs művészetet tekintve jelentőséggel
bírnak. Ez az új, ingyenes programelem
pedig azok számára is lehetőséget ad a
filmek megtekintésére, akik a költségek
miatt nem tudták eddig ezt megtenni.

Ezen kívül olyan filmek is szerepelnek
a palettán, amelyek a megyéhez vagy
konkrétan Székesfehérvárhoz kötődnek.”
– fogalmazott Cser-Palkovics András
polgármester, majd hozzátette: a város
félmillió forintot biztosított a vetítéshez kapcsolódó költségekre.
Azért is érdemes ezt a lehetőséget
kihasználni, mert viszonylag kevés
szabadtéri mozi van. A kertmozinak
különleges atmoszférája van, ös�szehasonlíthatatlan mással. Ezt attól
kezdve, hogy jó a repertoár és nem
rágcsálnak a fülünk mellett kukoricát,
már nehéz elrontani.
A Filmmúzeum alapötletéről Kulcsár
Mihály múzeumigazgatót is megkérdezte lapunk: „A Szent István Király
Múzeum hosszú évek óta részt vesz a
Kortárs Művészeti Fesztivál programsorozatában. Részben szervezőként,
részben pedig helyszínek biztosításával.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az itt
élők magukénak érezzék ezt az intézményt. További motivációnk, hogy minél
több székesfehérvári vagy más városból
érkező tekintsen be hozzánk egy Fő utcai
sétát követően. A díszudvar felújítása
is ezzel a céllal valósult meg, melynek
köszönhetően csodálatos környezetben
fogadhatjuk vendégeinket. Azt gondoltuk,
hogy a korábbi rendezvények sikerét és
látogatottságát alapul véve, az udvar
kinyitásával megpróbálunk a Kortárs
Művészeti Fesztiválhoz csatlakozni egy új
programsorozattal. Ez adta az alapötletet
ahhoz, hogy a Filmmúzeum sorozatát
elindítsuk.”
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Még lehet jegyet venni a sztárparádéra!
Gáspár Péter
Ötven évvel ezelőtt, 1966-ban rendezte meg
első alkalommal a Magyar Televízió a Táncdalfesztivált, ami egy generáció életérzését jelentette. Június 13-án 19 órakor Fehérváron, az
Alba Regia Sportcsarnokban újrahangszerelve,
népszerű sztárok előadásában és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar kíséretében hangzanak el
ismét a régi slágerek.

Az 1966-os Táncdalfesztivál
ötvenéves évfordulója kapcsán az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
állított össze egy koncertre valót
a régi sikerszámokból. A koncert
nemcsak a régmúlt pillanatokat
kívánja felidézni, hanem újrahangszerelve a fiatalabb generációkkal
is szeretné megszerettetni azokat
a zenéket, amiket ma elsősorban
az idősebb generációk ismernek.
Június 13-án többek között olyan
sztárok előadásában csendülnek fel

a régi-új dalok a sportcsarnokban,
mint Malek Andrea, Szulák Andrea
vagy Gájer Bálint. A dalokat hangszerelte Hámori János, a program
karmestere Kökényessy Zoltán.
„Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
történelmi pillanata ez. A zenekar
sokáig azon az állásponton volt, hogy
csak és kizárólag színpadi szimfonikus zenét játszik, és operettben sem
kíván részt venni. Ma eljutottunk oda,
hogy örömmel vesszük az operett, a
musical és más egyéb műfajokban való
részvétel lehetőségét. Ez a produkció
az első, amikor igazán kilépünk abból
a kategóriából, amiben a zenekar eddig
működött.” – mondta el a produkció
kapcsán ifj. Major István, a szimfonikusok igazgatója.
A tizenöt slágert felvonultató
különleges estre jegyek kaphatók a
Vörösmarty Színház jegyirodájában
valamint a Hiemer-házban található Fehérvári Ajándékboltban.

Fotó: Samu Miklós

közéleti hetilap

Ullmann Mónika egykori slágerét, az „Írtam a bátyámnak egy dalt” című számot a nyolcéves
Bertalan Dóra és a kilencesztendős Nánási Anna adja elő

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat,
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte.
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi területeken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:
• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65.
között)
• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált.
iskola között)
• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)
A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelembe véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

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 11 m 2 , 16 m 2 és 17 m 2
irodák, bérleti díj: 2.000,- Ft + áfa/m 2 ;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig;
Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs,
bérleti díj: 15.000,- Ft + áfa/hó;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban
parkolóhely, bérleti díj: 3.000,- Ft + áfa/hó;
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

Futba l l Eu rópa-b
Mesz-tor

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

Ne rúgjon öngólt!
Vásároljon garázskaput
a foci-EB ideje alatt!
Hörmann garázskapuk
többféle színben, motorral,
2 db távadóval
már bruttó 209.000 Ft-tól
12 akciós méret közül választhat!

A csoport

B csoport

C csoport

Június 10. 21.00
Franciaország–Románia

Június 11. 18.00
Wales–Szlovákia

Június 12. 18.00
Lengyelország–Észak-Írország

Június 11. 15.00
Albánia–Svájc

Június 11. 21.00
Anglia–Oroszország

Június 12. 21.00
Németország–Ukrajna

Június 15. 18.00
Románia–Svájc

Június 15. 15.00
Oroszország–Szlovákia

Június 16. 18.00
Ukrajna–Észak-Írország

Június 15. 21.00
Franciaország–Albánia

Június 16. 15.00
Anglia–Wales

Június 16. 21.00
Németország–Lengyelország

Június 19. 21.00
Románia–Albánia

Június 20. 21.00
Oroszország–Wales

Június 21. 18.00
Ukrajna–Lengyelország

Június 19. 21.00
Svájc–Franciaország

Június 20. 21.00
Szlovákia–Anglia

Június 21 18.00
Észak-Írország–Németország

Akció 2016. június 9-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.

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

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
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Nyolcaddöntők

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

os lapot a st ressz n
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A2
C2
2016. jún. 25., 21.00

• Alternatív gyógymódok
• Stresszkezelés gyógyszerek nélkül
• Fájdalomcsillapítás masszázzsal
• Meridián egészségfelmérés
• Nyári önismereti és öngyógyító kurzusok
Bertalan MáRia 06-70/774-3089

www.egeszsegstudio.co.hu
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HERMAN KULCS-ZÁRDA

1. ed. győz

2016. jún. 30., 21.00

2. ed. győz

A2/C2
D1/BEF3

Elődöntő
2016. júl. 6., 21.00
1. nd. győztese

2016. jún. 25., 18.00
B1

2016. jún. 26., 21.00
F1
E2

Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577
Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

MINDEN, AMI TETŐ:
• kerámia és beton tetőcserepek
• kőszórt kiselemes fémlemezfedések
és cserepes lemezek
• ereszcsatornák és bádogos szegélyek
• hőszigetelések, kémények
• tetőtéri ablakok, fénycsatornák
• előre gyártott tetőszerkezetek
• kötőelemek és tetőkiegészítők

Garancia a minőségre!

2016. júl. 10

Negyeddöntők

B/E/F3

A/C/D3
• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

Döntő

2016. jún. 25., 15.00

Kérje árajánlatunkat:
Székesfehérvár
Őrhalom u. 3.
Telefon: 22-500-047
www.fehervarteto.hu
info@fehervarteto.hu

2. nd. győztese
2016. júl. 1., 21.00
B1/ACD3
F1/E2

baj nok ság 2016.
D csoport

E csoport

F csoport

Június 12. 15.00
Törökország–Horvátország

Június 13. 18.00
Írország–Svédország

Június 14. 18.00
Ausztria–MAGYARORSZÁG

Június 13. 15.00
Spanyolország–Csehország

Június 13. 21.00
Belgium–Olaszország

Június 14. 21.00
Portugália–Izland

Június 17. 18.00
Csehország–Horvátország

Június 17. 15.00
Olaszország–Svédország

Június 18. 18.00
Izland–MAGYARORSZÁG

Június 17. 21.00
Spanyolország–Törökország

Június 18. 15.00
Belgium–Írország

Június 18. 21.00
Portugália–Ausztria

Június 21. 21.00
Csehország–Törökország

Június 22. 21.00
Olaszország–Írország

Június 22. 18.00
Izland–Ausztria

Június 21. 21.00
Horvátország–Spanyolország

Június 22. 21.00
Svédország–Belgium

Június 22. 18.00
MAGYARORSZÁG–Portugália

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

Nyolcaddöntők
2016. jún. 26., 18.00

Negyeddöntők

0., 21.00

ztese
2016. júl. 2., 21.00

ztese

C1/ABF3

Elődöntő

E1/D2

C1
A/B/F3

N É Z Z E N Á LU N K !

2016. jún. 27., 18.00
E1

3. nd. győztese

2016. jún. 26., 15.00

4. nd. győztese

A1
2016. júl. 3., 21.00
A1/CDE3
B2/F2

C/D/E3
2016. jún. 27., 21.00
B2
F2

telszurkoló vagy, akkor
Ha fo
ránk lesz szüksé
ged
b-utóbb
!
előb

ÓRIÁS BOLT

D2

2016. júl. 7., 21.00

BAJOR SPECIALITÁSOKKAL,
MAGYAROS ÉTELEKKEL,
PAULANER CSAPOLT SÖRÖKKEL
VÁRJUK VENDÉGEINKET
A FOCI EB IDEJÉN IS!

Extra nagy méretű
férfi ruhák az
extra igényekhez
fehérneműtől a
szabadidő ruházatig.

Megérkeztek a nagy méretű,
női tunikák, nadrágok,
halásznadrágok,
farmerek,
fürdőruhák.

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.

(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

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

Építőanyag és barkács
áruház
Mór Deák Ferenc u. 91-93.

Építőpontok
Székesfehérvár Móri út 102.
Székesfehérvár Budai út 020258/1. hrsz.
Ercsi Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
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Koós János meglepetéssel készül a fehérváriaknak

Heiter Dávid Tamás

Kérem, engedjen meg az elején
egy személyes kérdést: hogy érzi
magát?
Nagyon sok szerencse kell
ahhoz, hogy az ember egy
bizonyos kor felett ne küszködjön rendszeresen fizikai problémákkal. Köszönöm szépen,
jól vagyok, a legnagyobb bajom
akkor van, ha rosszul játszik a
Fradi. De ez annak is köszönhető, hogy a sport sem állt távol
tőlem. Szerettem vitorlázni, bejártam az egész világot. Mikor a
gyerekeim kicsik voltak, nagyjából az egész nyarat a vízen
töltöttük. Ez egy egészen más
világ. Képzeld el, amikor reggel
felkelsz, és egyből beledőlsz a
tengerbe. Egyébként hatszoros
magyar bajnok vagyok! A közelmúltban jelent meg egy könyv a
magyar vitorlázás történetéről.
Ebből kaptam egy példányt,
és jól esett, hogy szerepelek
benne. De szerettem sakkozni
és futballozni is.
Mit gondol, miért lett vége a táncdalfesztiválok korszakának? Figyeli a mostani tehetségkutatókat?
Nem nézem ezek a műsorokat.
A jónak pedig sosincs vége.
Beethovent sok ezer év múlva
is meg lehet majd hallgatni.
A jó zene talpon marad. Amit
meg nagyon divatosnak nevezünk, gyakran hamar eltűnik
a süllyesztőben. Ezzel persze
nem azt akarom mondani, hogy
én csak jó zenéket énekeltem.
Minden koncertemen előadom
a „Kislány a zongoránál”-t.
Nagyon megható, hogy az egészen kicsik a nagymamájukkal
együtt éneklik. Ami ennél is
jobb érzés, hogy amikor elkezdem dúdolni a „Macskaduettet”, az unokám fejezi be.
A zenei trendeket mennyire követi? Milyen zenét hallgat szívesen?
Zenészek hosszú évtizedek óta
próbálkoznak azzal, hogy olyanok legyenek, mint a Beatles.
Ez nem véletlen, mint ahogyan
az sem, hogy ez keveseknek
sikerül. A „zajt” mindenki
meg tudja tanulni. Amikor az
autórádióból szólnak a modern
zenék, egy idő után bekapcsolom Pavarottit és fellélegzem.
Végre zene! Én csak komolyzenét hallgatok. De látok
azért most is zseniális palikat.
Nagyon szeretem a feketéket,
utánozhatatlanul tudnak zenélni. Ahogy senki nem tudja
úgy eljátszani a magyar nótát,
mint egy cigány. Én egy cigány
gyerekkel ültem egy padban
gimnáziumban. De az annyira
szeretett engem, hogy képes

Fotó: Horváth Renáta

Ötven évvel ezelőtt indította el a Magyar
Televízió a Táncdalfesztivál címet viselő
zenei tehetségkutató műsort. Ebből az
alkalomból az egykori sikerszámokat
hallhatja a közönség Székesfehérváron az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar kíséretében, de jelen lesz Koós János kétszeres
Táncdalfesztivál-győztes is.

Koós János a Fehérvár Tv-ben elárulta, hogy nagy meglepetéssel készül a fehérváriaknak

volt megbukni csak azért,
hogy továbbra is egy padot
koptassunk. Disszidált 57-ben
– rögtön bekerült a New York-i
Filharmonikusok közé.
Ön nem gondolkodott hasonló
külföldi karrierben?
Nekem volt külföldi karrierem!
A Szovjetunióban népszerűbb
voltam, mint Sztálin. Bejártam
persze a nyugati világot is, de
olyan nagy szeretet övezett
itthon, hogy komolyan sosem
gondolkodtam a távozáson.
Mindig énekesnek készült?
Amikor hallottam és láttam,
hogy Danny Kaye humorral
megfűszerezve tudja vezényelni
a New York-i Filharmonikusokat, akkor azt mondtam
magamnak: ezt akarom csinálni! Nem akartam énekes
lenni. Oboista voltam, ebből
diplomáztam a zeneakadémián.
Szóval ebben a közegben nevelkedtem, ilyen hatások értek, és
végül meg is tudtam csinálni.
Nem esett nehezemre vezényelni, és a humor sem maradt
el. Most azért annyit elárulok,
hogy a székesfehérvári szereplést két feltétellel vállaltam el,
de ez legyen inkább meglepetés
a közönségnek!
Mit tanácsolna a pályakezdő fiatal
zenészeknek?
Ne hallgassanak Aradszky
Lászlót! Viccet félretéve: ne
a vonaglás és a fenékrázás
varázsolja el őket! Az a lényeg,
hogy mi tudja megdobbantani a
szívet! Hallgassanak jó zenéket!
Én 79 évesen, ha meghallom
Beethoven 7. szimfóniájának 2.
tételét, elbőgöm magam. Nem
sírok, bőgök!

Egyház

FehérVár

Meghallani az Idők jeleit

László-Takács Krisztina
A következő évtized iránytűje a magyar társadalom számára – így lehetne összefoglalni azt a
kezdeményezést, amelynek konferenciasorozata ezúttal Székesfehérvárra érkezett.

Az Idők jelei egy vitairat, amely
keresztény szellemiségben kritikát
fogalmaz meg és javaslatokat tesz
az ország ügyeinek jobbítására.
„Úgy éreztük, hogy a keresztény értelmiségnek meg kell szólalnia azokban
az ügyeinkben, amelyek a mindennapjainkat érintik és meghatározzák. Ezért
választottuk ki azt a tizenhat nagy

területet, ahol szakértőink révén reagálunk arra, amit érzékelünk a mindennapjainkban és azokra a problémákra,
amikkel küszködünk, és szakmailag
megalapozott, de rövid állításokkal
hozzászólunk a kérdésekhez.” – mondta el lapunknak Osztie Zoltán, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke.
A kiadványt a Magyar Polgári
Együttműködés Egyesülettel és
a Professzorok Batthyány Körével együtt adta közre a KÉSZ.
A programnak csak egy eleme
az országjáró sorozat, ezenkívül
számos fórumon hallatják szavukat

A keresztény értelmiségiek nem kinyilatkoztatást, hanem érdemi vitát, fórumot szeretnének,
melynek célja a közigazgatás és a társadalom jobbá tétele
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Az Idők jelei konferencia székesfehérvári témája az egészségügy helyzete volt

a keresztény értelmiségiek. Spányi
Antal székesfehérvári megyés püspök szerint kell, hogy eredetiben
hallják az emberek az Idők jeleinek
kritikáját, hiszen itt vagyunk Székesfehérváron, a koronázóvárosban, a magyar keresztény államiság
bölcsőjében. „Amikor a keresztény
értelmiség a szavát hallatja, egy olyan
erkölcsi alapot tud a politikai életben
képviselni és a társadalomnak átadni,
amely meggyőződésem szerint mindennek az alapja.” – mondta a püspök.
A fehérvári konferencia középpontjában az egészségügy állt, így
a téma szakértői mellett a kormány
részéről jelen volt Ónodi-Szűcs Zol-

tán egészségügyért felelős államtitkár is. „Megpróbáltuk megvizsgálni,
hogy az egészségügyi ellátórendszer
mit szolgál. Önmagát szolgálja-e vagy
a betegek igényeit? Én azért lehetek itt,
mert a vizsgálatból az derült ki, hogy
nem teljesen az igények mentén történik ma a betegek ellátása. Ez is egy
példája annak, hogy igyekszünk nem
önmagunkért létezni, hanem azért az
igényért, amit szeretnénk kiszolgálni.”
– hangsúlyozta a politikus.
A tíz állomásból álló rendezvény
célja az Idők jelei vitairat országos
megismertetése és a kiválasztott
témákkal kapcsolatos társadalmi
vita kezdeményezése.

Európa elképzelhetetlen a zsidó-keresztény hagyományok nélkül
Vakler Lajos

A tanácskozáson Ilon Mor, Izrael
nagykövete köszöntőbeszédében
kiemelte azt a hídépítő szerepet,
amit a két nemzet együttműködésében a baráti közösségek
játszanak: „Nagyon fontos, hogy a
baráti társaságok találkozóján döntések
szülessenek, miután megvitatták a
következő év legfontosabb feladatait.
Egy ilyen konferencia híd a két nemzet
és társadalom szereplői között. Ezen a
hídon indulhatunk el egy olyan jövő
felé, amelyben a párbeszéd mentén
megerősödhetnek a két nemzet kapcsolatai.”
Vendéglátóként Cser-Palkovics
András polgármester bizalommal
tekint arra a munkára, amely a politikán túl segíti a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősödését.
Ennek egyik letéteményese a székesfehérvári magyar-izraeli baráti
társaság és az izraelita hitközség:
„Köszönöm a szervezetnek, hogy egy
ilyen országos rendezvényt Székesfehérváron valósított meg. Természetes,
hogy Székesfehérvár a kezdeményezés
mellé felsorakozott. Fontosak voltak
azok az előadások, amelyeket ma itt
meghallgathattunk. Székesfehérvárnak

Fotó: Kiss László

Székesfehérváron rendezték a Magyar-Izraeli
Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetségének ötödik országos konferenciáját. A találkozó témája a modern Izrael, az élő nemzet, a
virágzó demokrácia és az antiszemitizmus és az
anticionizmus elleni küzdelem volt.

Vendég és vendéglátó

mindig jó kapcsolata volt az izraelita
hitközséggel, és azokkal a civilszervezetekkel, melyek ezen a területen dolgoznak. Nagyon fontos láncszemei ők
városunknak, és nagyon fontos, hogy
ők itt itthon vannak, és mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy ez
a barátság erősödjön. A két ország gazdaságát, kultúráját, turizmusát, egyéb
területeken való együttműködését

csak így lehet megerősíteni. Meggyőződéssel vallom, hogy az értékrendjét
vesztett Európa számára az előttünk
álló kihívások nem feledtethetik el
az értékeket, hanem sokkal inkább
megerősítik azokat. Európa eddig sem
volt elképzelhető a zsidó-keresztény
hagyományai, értékei, közösségtudata nélkül, a jövőben pedig egészen
bizonyosan elképzelhetetlen lesz. Ezt

kell ezekben a nem könnyű időkben
megerősíteni.”
A konferencián a résztvevők elfogadták a tanácskozás zárónyilatkozatát,
amelyben deklarálták az antiszemitizmus, az anticionizmus és a rasszizmus valamennyi formájának elutasítását, a magyar-izraeli diplomáciai,
gazdasági, kereskedelmi, gazdasági és
kulturális kapcsolatok megerősítését.
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Gyereksarok

Programajánló

Ünnepi könyvhét és A nagy pogácsasütő verseny
Programajánló június 10-től 19-ig

Nyárköszöntő Ringató
Június 11. 10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Kippkopp és a nyári hónapok
Június 11. 17 óra, Civil Központ
Három mese készült Kippkopp és Tipptopp
hétköznapjairól: tavaszi, nyári és téli hónapokról szólnak a vidám kis történetek.
Kölyökklub
Június 12. 10 óra, Baptista Imaház
Lesz kis eszem-iszom, fotósközösség, versenyek, nyeremények, vizezés és párnacsata.
Királyos mesék – a Holdfű Színház előadása
Június 12. 11 óra, Igéző
Mesék a vásári képmutogatók stílusában.
Az előadók három verses mesét dolgoztak
fel különböző technikákkal.
Zengő-Bölcső
Június 13. 9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapos kortól 3
éves korig.
Mi a téMA? – Majdnem tábor a múzeumban
Június 16-17. 8 óra, Szent István Király
Múzeum
Kreatív és ismeretterjesztő foglalkozásokkal
várják a 7 és 12 év közötti gyerekeket.
Mesés várlátogatás a Bory-várban Csukás
István meséiből
Június 19. 9 óra, Bory-vár
Ez alkalommal Csukás István meséi elevenednek meg, tizenkét mesehelyszínen teljesíthetnek a gyermekek apróbb feladatokat,
amiért jutalomban részesülnek.

Szabó Petra

Június 10.

Egy reggel futni kezdek – könyvbemutató
15.30, Városház tér (Study Könyvesbolt sátra)
Vécsei Rita Andrea kötetbemutatója.
Író-olvasó találkozó Totth Benedekkel
és a XI. Budaörsi Művésztelep alkotóinak tárlata, épületfestés és utcazene
19 óra, Tinta Bistro (Marosi A. u. 3.)
Fehéredő múlt
20 óra, Szent István Király Múzeum, Díszudvar
Szabadtéri filmvetítés.

Június 11.

Krealba vásár – végre itt a nyár!
10 óra, Museum cafe Székesfehérvár

Vásár, társas összejövetel, ahol
egyedibb, kicsit „dizájnosabb”
termékek kerülnek eladásra.
Lukácsy József: Jelek
11 óra Városház tér – a Megyei
Könyvszemle sátra
Könyvbemutató
Színkavalkád – évadzáró KertiParti
16 óra, Székesfehérvár, Palotavárosi
tavak
Szalonnasütés, röplabda, tollas,
társasjáték, színháború, színkvíz és
sok más színes program.
17. Jam-Bory-Vár
16 óra, Bory-vár
Színpadi programok, kiállítás és
finom falatok várják az érdeklődőket.

A nagy pogácsasütő verseny
16 óra Alba Plaza előtti tér (rossz
időben az Alba Plaza ételudvara)
A Fehérvár Médiacentrum
versenyén különleges sós
aprósüteményekkel versenyeznek a résztvevők. Lesz zene,
gasztroműsor, az érdeklődőknek
pogácsakóstolás!
A királyi bazilika története
18 óra, Országalma
Az idegenvezetésen kiderül, miről
mesélnek Európa egyik legnagyobb
bazilikájának romjai.
7. Shanza Orientális Táncgála
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Janus Márta Shanza és tanítványai
önálló orientális táncestje. A hastánc, mint művészet tárul a néző
elé különböző stílusokban.

KUTYAKOZMETIKA
HÁZNÁL!

10-18 óráig
Székesfehérváron és környékén

LANTAI NÓRA
KUTYAKOZMETIKUS
70/525 78 51

a Fehérvári Kézművesek egyesülete szervezésében • www.fehervarikezmuvesek.hu

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

Kié a jövő?
A tanulók az iskola keretein belül
készülnek fel az eredményes angol
felsőfokú nyelvvizsgára, az angol
nyelven tanult tantárgyak jelentősen megnövelik a tanulók szó- és
fogalomkészletét. A gimnáziumi
képzési idő alatt nyolc tantárgyat
tanulhatnak angol nyelven is a diákok, melyek közül kettőből ezen a
nyelven tesznek érettségi vizsgát.

2016. június 9.

A Comenius iskolában a magas nyelvi és
tantárgyi követelmények ellenére már várólistán
keresztül lehet bejutni egyes évfolyamokra.

évre jelen van a Comenius. Az egyik
végzős angol nyelvből a 6. egy másik érettségire készülő diák orosz
nyelvből a 12. helyezést érte el.
A BBC nemzetközi angol nyelvű
szónokversenyén tartósan az ország 5 legjobbja között vannak az
iskola tanulói. A Fiatalok az Európai
erdőkért angol nyelvű európai uniós természettudományos verse-

A pozitív hozzáállás és a
lelkesedés nagyon ragadós.
Emelt szinten vizsgázik mindenki az érettségin angolból, az idei
átlageredmény ismételten 80% feletti, azaz jeles osztályzatú.
A tehetség felvillan az érzelmi
biztonságot adó iskolai környezetben. Az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen angolból
a döntő megmérettetésen évről

nyen iskolánk diáklányai országos
első helyezést értek el, így Magyarországot képviselve ők mehetnek
Lettországba, ahol a 27 induló ország legjobbjaival mérik össze tudásukat.
A pozitív hozzáállás és a lelkesedés nagyon ragadós. A mostani
utolsó éves generáció példájából

kiindulva az „utódok” azért mennek
a felsőfokú angol mellett második
idegen nyelvből (francia, német,
olasz, orosz, spanyol) is nyelvvizsgázni, mert az nagyon ciki, ha nekik
nincs.
Az iskola szerint a jövő a több
nyelven jól beszélő fiataloké.

Comenius
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium, Általános Iskola
és Óvoda
Székesfehérvár, Koppány u. 2/a
kettannyelvu@comenius.hu
22/512-133
www.comenius.hu
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Június 12.

Június 14.

Évkerék: Napisten hava – Csaba-napi hagyományőrző találkozó
9.30, Sóstó, Zöld tanya, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Hagyományőrző vetélkedősorozat, a
programok a könyvtárban folytatódnak.

Maroshegyi Táncház
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Közreműködnek: Kneifelné Laczkó
Krisztina néptáncoktató valamint
Varró János népzenész.

Június 13.

Hétvezér est
19 óra, Országzászló tér
Németh Zsigmond óceánrepülő:
Az Endresz-Magyar repülés 50.
évfordulójára való emlékezés című
előadása.

Faludi Ádám – Betépett oldalak
18 óra, Királykút Emlékház
Verseskötet-bemutató a Királykút
Emlékházban.

Jannisz Ritszosz: Holdfényszonáta
19 óra, Igéző

Június 18.

II. Borsófesztivál
10 óra, Feketehegy-szárazréti közösségi központ
Sütés-főzés Feketehegy-Szárazréten.

87. Ünnepi könyvhét
és 15. Gyermekkönyvnapok

Június 9-14. Városház tér, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Aranybulla
Könyvtár, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár, Hetedhét JátékmúMi Velencénk Fesztivál
zeum, Királykút Emlékház, Vörösmarty Társaság
Június 16-19. Velencei Vízivár
A rendezvénysorozaton a látogatók
A nyár első vízparti zenei és
érdekes beszélgetéseken, bemutasportfesztiválja, ami három
tókon és író-olvasó találkozókon venapon át a legnagyobb hazai
hetnek részt. Az irodalmi élet neves
előadókkal kedveskedik a feszképviselőinek felsorakoztatásán túl
tiválra látogatóknak. A fesztivál
koncertekkel, színházi produkcióknem csak a magyar zenészeket
kal, interaktív gyermekműsorokkal
heti fogási adatai 2015.05.18-án:
kedvelők számára lehet vonzó, “Molycsapdák
ünnepelhetnek az érdeklődők.
Barackmoly: 0 db
mivel a szervezők számos más Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
programot is kínálnak a vendé-Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”
geiknek.

Szimfonik Táncdalfesztivál
19 óra, Alba Regia Sportcentrum
Többek között olyan népszerű sztárok előadásában hallhatják az érdeklődők a régi-új dalokat, mint Malek
Andrea, Gájer Bálint, Szulák Andrea
vagy Farkas Gábriel. Ullmann
Mónika egykori slágerét, az „Írtam
a bátyámnak egy dalt” című számot
két nyolcéves kislány, Bertalan Dóra
és Nánási Anna előadásában is
felújította az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar. A dalokat újragondolta és
hangszerelte Hámori János. A program karmestere Kökényessy Zoltán.

A Vörösmarty színház programja

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
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

Molycsapdák fogási adatai 2016. 06. 07-én:
Barackmoly: 1 db
Szilvamoly: 75 (rajzáscsúcs!)
Keleti gyümölcsmoly: 18 db
Almamoly: 4 db

Mozdulatlen legendák
Június 11. 19 óra, Vörösmarty Színház
Az idei színházi évadban utoljára kerül
bemutatásra az Alba Regia Táncegyüttes
legújabb produkciója. Székesfehérvár
„ikonszerű” szobrain keresztül idézi meg
a magyar történelem jeles korszakait a
táncművészet és társművészetei (irodalom,
képzőművészet, zeneművészet) segítségével.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
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A Barátság mozi műsora
Tiszta szívvel
Június 11. 18 óra
Magyar akció-vígjáték.
Csodálatos Boccaccio
Június 10. 18 óra, június
13. és 14. 20.15
Feliratos olasz-francia
vígjáték.
Szemfényvesztők 2.
Június 10. 20 óra, június
13. és 14. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai
akciófilm.
Janis – A Janis Joplin-sztori
Június 11. 16 óra
Feliratos amerikai dokumentumfilm.
A dzsungel könyve
Június 16. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai
film.
Angry Birds
Június 17. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai-finn családi animációs
film.
Szenilla nyomában 3D
Június 18. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai
családi animációs film.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Nyitva tartás: Balatoni út: H-Cs: 8.00-19.00, P: 8.00-20.00, Szo: 8.00-18.00
Budai út: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-15.00

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!
Denim tusfürdő 250 ml többféle

329 Ft (1310 Ft/l)

Silan 2 l textilöblítő koncentrátum
többféle 799

Ft (399,5 Ft/l)

Bébé Derma
baba törlőkendő
70 db többféle

249 Ft (3,5 Ft/db)

SANA lábápoló termékek 100 ml, 150 ml

479 Ft (4790 Ft/l, 3190 Ft/l)

Tomi 3,96 l mosószer
és 4,2 kg mosópor többféle

1.990 Ft (502,52 Ft/l, 473 Ft/kg)

Clin szórófejes
Himalaya fogkrém
ablaktisztító 500 ml
75 ml többféle

359 Ft (718 Ft/l)

599 Ft (7980 Ft/l)

Mi nem egy hetes akciókat kínálunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2016. június 3-24-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.
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Szabó Petra
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Kéklámpások

Előzetesben az őrjöngő

2016. június 9.

A lakók elmondása alapján nem
egyedi esetről van szó, a negyven
éves férfi már korábban is magából
kikelve, kiabálás közepette jókora
kövekkel dobálta meg szomszédait,
legutóbb több törött tetőcserepet,
megrongálódott ajtókeretet és
bezúzott légkondicionáló készüléket hagyva maga után. Az őrjöngésekben senki sem sérült meg, de
a férfi szomszédai és a környéken
élők folyamatos félelemben éltek,
ugyanis kiszámíthatatlan volt,
mikor érkezik az újabb támadással
az újabb kőzápor.
Egyelőre úgy tűnik, egy ideig nyugalom lesz Öreghegyen, ugyanis
a Székesfehérvári Járásbíróság
nyomozási bírája a június 8-án
megtartott ülésen a gyanúsított
előzetes letartóztatását a bűnismétlés veszélye miatt elrendelte.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság a gyanúsítottal szemben
garázdaság vétsége miatt folytat

Kép: Megyeri Zoltán

Féltégla méretű kövekkel, cserépdarabokkal
dobált meg egy férfi június 6-án, hétfőn
délelőtt több házat is az öreghegyi Csetneki és
Ruttkai utca kereszteződésében., Az őrjöngő a
kiérkező rendőröket sem kímélte. Az akciót az
egyik rendőrautó szélvédője bánta, és valószínűleg a dobálózó férfi, akit végül kommandósok vittek el a helyszínről.

Néhány centin múlt, hogy nem az erkélyajtó üvegén szállt be a kő

büntetőeljárást. A férfi büntetett
előéletű, korábbi büntetéséből
engedélyezett feltételes szabadlá-

bon volt, amikor a garázdaságot
elkövette. A bírósági végzés nem
jogerős. Információink szerint

ugyanarról a fiatalemberről van
szó, aki korábban a Bánya-tóba
lökte az ott álló női szobrot.

Bulvár

közéleti hetilap

FehérVár
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László-Takács Krisztina
Novák Ritát leginkább élénk szőke hajáról és
széles mosolyáról lehet felismerni, no és arról,
hogy újabban egy Chelsea nevű angol szetterrel
járja a vidéket. Persze csak olyankor, amikor
nem a híradót vezeti, riporton van vagy éppen
a Kéklámpások háziasszonyaként forgat a
fehérvári hivatásosok akcióiról. Éppen azon a
napon érem tetten, amikor híradót szerkesztett,
de aggodalomra semmi ok, a beszélgetésünket
félbeszakító huszonöt telefoncsörgést kihúztam
a szövegből, így csak a lényeg maradt!

Régóta ismerhetnek téged a Fehérvár
Televízió nézői, hiszen fiatal korod ellenére tizennégy éve vagy képernyőn.
Hogyan kezdődött a pályafutásod?
2002-ben, amikor megtudtam,
hogy sikerült a felvételim a Szegedi
Egyetem magyar-kommunikáció
szakára, eldöntöttem, hogy már
a kezdetektől gyakorlatban is
szeretném megismerni a szakmát.
Egyik nap fogtam magam, beültem
a sárga kispolszkimba, és nyakamba vettem a várost. A sorrend úgy
alakult, hogy először a Fehérvár
Rádiónál kopogtatok, majd a Fehérvár TV-nél, ezt követően a Fejér
Megyei Hírlapnál. A rádiónál azt
mondták, hogy küldjek önéletrajzot, majd szólnak, hogy jöhetek-e.
De hát milyen önéletrajzot, hiszen
még nincsen szakmai tapasztalatom! – merült fel bennem tizennyolc évesen a kérdés. A következő

Hamar beilleszkedtél a fehérvári
médiavilágba?
Voltak, akik szívesen segítettek, és
ez egy olyan hely, ahol a sok együtt
töltött idő alatt valamiféle bajtársiasság alakul ki a kollégák között. A
szakmáról semmit nem tudtam, így
az elején tapasztalt szerkesztőkkel
mentem forgatni. Az első forgatásomra máig emlékszem: Stefkó
Krisztivel egy sajtótájékoztatót
ültünk végig, majd ezt követte az
interjú, ahol ugyanazt végighallgathattam, amit már egyszer előtte
tíz perccel. Hát – mondom – ez
nagyon unalmas! Ez tényleg így
zajlik? Aztán legközelebb Látrányi
Vikivel mentem ki az éppen felújítás alatt álló evangélikus templomhoz. Fölmehettünk a toronyba
is. Na ekkor éreztem, hogy ez az,
amit keresek! Ezt akarom csinálni!
Elsőként belelátni a városi történésekbe, olyan helyeken megfordulni,
ahová egyébként nem juthatnék
be, és mindezt átadni másoknak, tudósítani róla. Ezután volt
lehetőségem egy ifjúsági műsorban
szerkesztőként és műsorvezetőként dolgozni, és itt nagyon sokat
tanultam a többiektől. Ekkor már
a Paletta kulturális magazinban
is forgathattam, Stettler Zsuzsival
sokat dolgozhattam együtt. Vakler
Lajosnak az elején nagy csókolomokat köszöntem, aztán jól letolt
a lábamról, hogy hogy képzelem,

Ritát a média világa gyerekkora óta vonzotta

állomás a Fehérvár TV volt, ahol a
portás bácsinak szépen előadtam,
mit szeretnék, ő végighallgatott,
aztán továbbtessékelt az akkor
igazgatóhoz, Sipos Józsefhez.
Akkor a klasszikus mondás, hogy a
portáson keresztül vezet az út a fontos
helyekre, igaz?
A Jókai utcai épületben mindig nagyon kedves portások voltak, szinte
együtt éltek a szerkesztőséggel.

hiszen kollégák vagyunk! Én meg
nem értettem, hogyan lehetnénk mi
kollégák, hiszen én még alig tudok
valamit a tévéről, ő pedig azért
mégiscsak!
Mikor volt az a pillanat, amikor már
te is szerkesztőnek, szakmabelinek
érezted magad?
Hét éve, amikor megalakult a Médiacentrum, sok változás történt a
cégnél. Az akkori vezetés úgy gon-

Fotók: Kiss László

Amikor üvegtigrisből világít a kék lámpa

A kutya a világ legjobb stresszoldója

dolta, hogy nélkülem akarják az új
csapatot kiépíteni. Nagyon nehéz
időszak volt ez az életemben, két
hosszú hónap volt, amikor rettentően hiányzott a forgatás, a feladat.
Akkor már nem tudtam magam
más műfajban elképzelni. Alapvetően nagyon ragaszkodó típus
vagyok. Aztán végül mégis lehetőséget kaptam, nem sokkal később
egy saját műsort, a Kéklámpásokat,
ami igazi kihívás volt számomra, és
azóta is a szívem csücske.
Jól tudom, a Velencei-tó partján nőttél
fel?
Részben. Tulajdonképpen a Rádiótelepen laktunk, de nyolc éves
koromban a szüleim elkezdtek
büfézni a tóparton, így minden nyaramat ott töltöttem, és imádtam.
Azt hiszem, jobban kötődöm oda,
mint a Rádió utcába. Ettől függetlenül mindig nagyon fehérvári
maradtam, s bár laktam Agárdon,
sőt Seregélyesen is, a bejelentett
lakcímem mindig fehérvári volt.
A tóparti nyár sok kalandot ígér egy
gyereknek, és a munkában is a kalandos helyzeteket szereted. Mondhatjuk,
hogy Novák Rita kalandvágyó típus?
Talán éppen azért, mert a nővérem igazi csínytevő, kalandvágyó
kamasz volt, és nem volt problémamentes, én nem lettem az. Olyan
gyerek voltam, hogyha leraktak egy
sarokba, akkor ott elvoltam. Nem
voltam túlságosan barátkozós típus
sem.
Ez most egyáltalán nem látszik rajtad.
Mindig olyan kedvesen szólsz akár
idegenekhez is.
A büfé szerintem sokat változtatott
rajtam. Nagyon sokat segítettem ott
a szüleimnek.
Nem volt teher gyerekként dolgozni?
A munka nem, inkább az, hogy
néha azt éreztem, nem kapom
meg a szüleimet, mert nincs idejük
velem foglalkozni. Ők viszont elő
akarták teremteni a pénzt a családnak, akár az én taníttatásomra, így
nincs bennem tüske. Leginkább
úgy tudtam a szüleimmel lenni,
hogy bementem segíteni a büfébe.
A mai napig emlegeti a család, hogy
a kedves törzsvendégek direkt a
legmagasabb polcról kérték az italt.
Ahhoz, hogy elérjem, fel kellett

másznom a hűtő tetejére, levenni,
kitölteni, visszatenni. Volt olyan,
hogy ott aludtam a büfében – akkor
még nem volt ilyen szigorú szabályozás – és a szüleim ott csinálták a
fejem fölött a hamburgereket.
A szüleid mit szóltak, hogy humán
területen választottál hivatást?
Édesanyám boltvezető volt, édesapám is más területen dolgozott,
ő például azt szerette volna, ha
az államigazgatásira megyek, de
a matekkal küzdöttem, nem lett
volna sok esélyem. A média világa
pedig már gyerekkorom óta vonzott. Mindig elolvastam a stáblistát a műsorok végén, és az volt a
vágyam, hogy egyszer az én nevem
is ki legyen írva. Az is bennem volt,
hogy nem szeretnék vendéglátózni,
pedig nagyon sok mindent kaptam
a büfétől. Talán ott nyíltam meg.
Nagyon sok emberrel beszélgettem,
szerették a mosolyomat, kicsit lelki
szemetesláda is voltam. Az egyik
törzsvendégünk rendszeresen
hozta magával az angol szetterét, és
én amikor csak lehetett, elkértem
a kutyát, és órákon át sétáltattam,
játszottam vele. Lizinek hívták a
kutyát, és annyira kedves állat volt,
hogy akkor eldöntöttem: én is angol szettert szeretnék! Most, hogy
felnőttem, és megengedhettem magamnak ezt a felelősséget, lett egy
angol szetterem: Chelsea. Teljesen
megváltoztatta az életemet! Másfél
éve panelban lakom Fehérváron,
de rengeteget sétálunk a Bregyóban, a Vidámparki-tónál. Amikor a
napi pörgésből hazaérek, teljesen
mindegy, hogy hózivatar van vagy
szikrázó napsütés, menni kell. Ez
azért jó, mert ha éppen semmi kedvem kimenni, akkor is kimozdulok,
pár perc után érzem, hogy teljesen
felszabadít, azt is mondhatnám,
hogy a kutya a világ legjobb stresszoldója. Chelseanek köszönhetem,
hogy megismerhettem a szerelmet,
a szerelem pedig egy német juhászkutyát, Nicót is az életem részévé
tette. Szóval igen, kutyás lettem!
Kutyás, aki a kedvencét családtagként tartja számon, akinek gyakran
szőrös és néha sáros a lakása, meg
persze a ruhája is, de ezt soha nem
cserélné le semmi másra!
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Közélet

Gázvezetékcsere Öreghegyen

Út a Vargacsatorna felett

Az E.ON csoport 2016-ban 220 millió forint
értékben újít fel gázvezetékeket Székesfehérváron. A munkálatok a Fiskális és a Pozsonyi
úton lévő gázelosztó vezetékek cseréjével
folytatódnak.

A Bőrgyár utcában tartott lakossági fórumot Szigli
István önkormányzati képviselő, amelyen ismertette
a Varga-csatorna fejlesztésével és a Schwäbisch
Gmünd utcát a Gellért új sorral összekötő új útszakasz kiépítésével kapcsolatos elképzeléseket.

Fotó: Samu Miklós

Pető László, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. fejlesztési
és létesítési irányító munkatársa
lapunknak elmondta: négy ütemre
bontották a munkákat a Fiskális
úton. Az első ütem már zajlik is
a Budai út és a Fiskális út kereszteződésétől a Beregszászi útig. Itt
lesz a legnagyobb forgalmi akadály.
Jelenleg még csak egy sávon folyik
a munka, de a következő héten,
június 13-tól 17-ig két sávot foglalnak le, ezalatt kézi tárcsás irányítás
lesz.
Ezután mennek tovább a Beregszászi úttól a Bártfai utcáig terjedő
szakaszra, itt már kisebb forgalmi
akadályok lesznek, csak félpályás
forgalomkorlátozás várható. Majd a
Fiskális út és a Bártfai utca csomópontjától haladnak a Késmárki
utcáig, itt is lámpás irányítás lesz.
Majd az utolsó szakasz következik
a Pozsonyi úti körforgalomig.
Ezzel párhuzamosan végzik a
Pozsonyi úton a gázvezetékcserét
a Videoton Oktatási Központig.
A Pozsonyi úton csak egy kisebb
szakaszon, az óvoda előtt kell félpá-

Gáspár Péter

A gázszolgáltatás szüneteléséről az adott munka megkezdése előtt tizenöt nappal értesítik az
érintett fogyasztókat

lyás korlátozásra számítani.
A nyomvonalak kialakításánál
rendkívül fontos szempont volt,
hogy a gázvezeték biztonsági
övezetében lévő fáktól megfelelő
távolságra kerüljenek, és ezzel a
szükséges fakivágások számát a
lehető legkevesebbre csökkentsék.
Deák Lajosné önkormányzati
képviselő nagyon örül a beruházásnak, mert a Pozsonyi út burkolatát

végre felújíthatják a körforgalomtól
a Berényi úti bekötőig. Lapunknak
elmondta, hogy a gázvezeték cseréje után a vízvezetékeket cserélik. A
munkálatok idejére türelmet kért
a környéken élőktől. Östör Annamária önkormányzati képviselő
a beruházás kapcsán azt emelte
ki, hogy a Pozsonyi út felújítása a
közműcserék után az alsó, „kis”
Pozsonyi úttal kezdődik majd.

A Bőrgyár utcába, a gyalogoshíddal szemközti területre hívta a környéken élő lakókat Szigli István önkormányzati képviselő,
hogy tájékoztassa őket a Varga-csatorna
fejlesztéséről és az új autóút építéséről.
A képviselő a fórumon elmondta, hogy a
Varga-csatorna alját és oldalát leburkolják,
felette egy hét méter széles út megy majd el,
ami alkalmas lesz arra, hogy dupla sávban
közlekedjenek az autók, és járda is legyen
hozzá. Az útszakaszon két zebra is lesz.
Az út összeköti majd a Schwäbisch Gmünd
utat a Gellért új sorral, az új szakasz tehermentesíteni fogja a Kelemen Béla és a Palotai
út kereszteződését. A tervek szerint a Bőrgyár
utcának a Palotai út felőli része le lenne zárva.
A lakók azt szeretnék, hogy az utca másik
vége is le legyen zárva, hogy a keskeny utcán
csak az itt lakók közlekedhessenek.
A Bőrgyár úti fasort a platánfák kivételével
kivágják, mert akadályozzák a csatorna
burkolási munkálatait, de a Városgondnokság új fákat telepít.
A csütörtöki közgyűlés dönt majd az útépítés közbeszerzési eljárásának elindításáról,
az út építésére a csatorna burkolása után
kerül sor.

Nyílt nap a Fehérvári Állatotthonban
Vakler Lajos
A HEROSZ Fehérvári Állatotthonának egyik
legfontosabb rendezvénye minden évben a nyílt
nap. A hagyományos és népszerű programok,
azaz a közös séta, a kutyaiskolai bemutatók, az
ügyességi játékok, a tombola és a kisállat-simogató mellett idén először hirdettek
futóversenyt, ahol a gazdik kutyáikkal együtt
próbálhatták ki magukat.

A HEROSZ Fehérvári Állatotthona huszonnégy éve áll a hontalan
állatok gondozása és gyógyítása,
a szemléletformálás és az oktatás

szolgálatában. A Takarodó út 5.
szám alatti menhely számos rendezvénye közül kiemelkedik a hagyományos nyílt nap, amit minden
év júniusának elején rendeznek
érdeklődők százainak részvételével.
Itt mutatják be a munkatársak és
az önkéntesek mindennapi munkájának, rendkívüli erőfeszítéseinek
eredményeit, és szórakoztatják az
állatbarátokat, a családokat. Idén
június 5-én, vasárnap rendezték
meg a nyílt napot, ahol egész napos
programsorozattal várták az érdeklődőket.

Continus Nova Kft.

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tiszta és vegyes építési törmelék,
palahulladék, zöldhulladék,
termelési hulladék, stb. elszállítása.

Fotó: Bácskai Gergely

4-6-7 m3-es konténerek rugalmas ki-és
elszállítása kedvező áron,
helyszíni készpénzfizetési lehetőséggel!

Egész napos program várta a nyílt nap résztvevőit

Rendeléssel kapcsolatos információk:
06-22/511-314-es telefonszámon
vagy a diszpecser@continusnova.hu
e-mail-címen.

www.continusnova.hu
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Látrányi Viktória
Ezt a kérdést már több alkalommal tettük fel
itt a Fehérvár magazin hasábjain. A kérdés
természetesen sokakat foglalkoztat. Dézsy
Zoltán rendező sok újdonsággal, ténnyel
ismertette már meg a közvéleményt. S nem
tett le arról, hogy újabb bizonyítékok lássanak
napvilágot, akár újabb tárgyak kerüljenek elő.
Ezen dolgozik most is.

A Seuso-kincs rejtélyes útja során
több biztos pont tudható. Most
ezt igyekszünk összeszedni és felvázolni olvasóinknak. Ami biztos,
hogy a leletnek a gyilkosság után
nyoma veszett. Feltételezhetően
közvetítők útján, a nyolcvanas
években került a nyugat-európai
piacra. A Seuso II. filmben arról is
beszélt a volt honvédelmi miniszter fia, Czinege József, hogy tőle
kértek segítséget az ezüsttárgyak
nyugatra csempészéséhez. A tárgyak először Bécsbe, egy volt terrorista és ex-KGB-s kapcsolathoz,
Halim Korbanhoz kerültek. A
Scotland Yard nyomozása szerint

Nézze meg videónkat! „Seuso-kedd
– a rejtélyek nyomában” címmel
megtalálható a youtube-on. Elérhetősége: https://www.youtube.com/
watch?v=15nZ3VLUI9I

1980 és 1987 között vásárolták
meg különböző gyűjtők egy libanoni születésű kereskedőtől, aki
hamis exportpapírokat mellékelt
hozzájuk. A kincsek egy része a
Sotheby’s akkori elnökéhez, Sir
Peter Wilsonhoz került. Azt azért
emeljük ki, hogy ő volt a KGB
londoni csoportjának a vezetője!
Ő adta el a ma ismert tárgyakat
Lord Northamptonnak, a kincsek
jelenlegi „tulajdonosának”. Ez az,
amit biztosan tudunk. Érdekes
szál a történetben, hogy 1987ben, amikor a lelet utolsó darabjait Lord Northampton megvásárolta, Halim Korban az angol
lordnak az ismert tizennégyen
kívül további darabokat is felajánlott. Egy második üst tartalmát,
több mint kétszáz ezüsttárggyal:
187 kanállal, öt tállal és ivópoharakkal. Pontosan azóta sem tudni,
léteznek-e ezek a tárgyak, és ha
igen, hol. De a 187 félprímszám,
osztói a 11 és a 17 (saját magán
és az 1-en kívül). Mind a tizenegy, mind a tizenhét személyes
étkészlet ritkaságszámba megy,
tizenegy- vagy tizenhétféle levest
is kevés helyen szolgálnak fel
egymás után, úgyhogy valahol
még Seuso-kanállal csilingelnek
az üvegpoháron a vasárnapi
ebédhez...

Fotó: Kiss László

Seuso: lesznek-e újabb tárgyak?

Dézsy Zoltán és Kulcsár Mihály a Seuso II. vetítésén. A dokumentumfilmes rendező hétfőn a Filmmúzeum sorozat keretében ismertette meg a Seuso-kincs kalandos történetével a fehérváriakat.

Mindig a KGB
Nemcsak Peter Wilson neve kapcsán került említésre a Seuso-ügy során a KGB neve. Azt
már többször megírtuk, hogy a legmagasabb körökhöz kötődhet a kincs kicsempészése
az országból. Többször felmerült az is, hogy Polgárdiban volt orosz laktanya, sokak szerint elképzelhető, hogy ott KGB-ügynökök is voltak, akik összefüggésbe hozhatók akár
a Seuso-üggyel is. Polgárdiban lakott Sümegh József is, aki a kincset megtalálta, s aki
egyébként 1980. decemberében bekövetkező halála után nem sokkal szerelhetett volna
le, hiszen sorkatona volt Pápán. „Ami bizonyos, a bécsi kereskedőnek a kapcsolatrendszerében van két nagy láda ezüst, ami innen a Dunántúlról került ki, Szentkirályszabadjáról...” – erről Seuso-kedd sorozatunk vendégeként beszélt Dézsy Zoltán.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. június 11-től június 17-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

19:20 Épí-tech
17:00 Fehérvári beszélgetések
19:50 Miami Vice – am.
– ismétlés
bűnügyi
sorozat
(12)
Műsorvezető: Heiter
Képes hírek – benne
20:40 Alba Fehérvár – Szolnok
Dávid Tamás. Vendég:
minden egész órakor
kosárlabda-mérkőzés
Dudich Ákos
a Híradó ismétlése
közvetítése
felvételről
17:30
A Fehérvár Televízió
Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:10
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
archívumából
Képes hírek – benne
22:30 Képes hírek – benne
18:00 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
egész órakor a Jó estét,
Műsorvezető: Vakler
a Híradó ismétlése
Fehérvár! ismétlése
Lajos. Vendég:
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Bobory
Zoltán
Bajnokok városa – ism.
2016. 6. 12. VASárnAp
18:30 A Fehérvár TV
Fehérvári beszélgetések
archívumából
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
19:00 A hét hírei
Műsorvezető: Látrányi
minden
egész
órakor
a
Jó
19:20
Hitünk és életünk
Viktória. Vendég:
estét, Fehérvár! ismétlése 19:50 Életcseppek – A padovai
Rovó Tamás
szalézi nővérek és a
Fehérvári beszélgetések 07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Béres csepp – dok. film
– ismétlés
07:20
Képes
hírek
–
benne
20:50
A tánc világnapja 2016
Műsorvezető: Vakler
minden egész órakor a Jó 22:20 A hét hírei
Lajos. Vendég:
estét, Fehérvár! ismétlése 22:40 Képes hírek – benne
Kapásné Lévai Edit
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
egész órakor A hét
Paletta – ismétlés
10:20
Fehérvári beszélgetések
hírei ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
2016.
6. 13. Hétfő
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: ifj.
Lajos. Vendég:
00:00 Képes hírek – benne
Horváth Gábor
Szabó Balázs
minden egész órakor
Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Együtt – ismétlés
A hét hírei ismétlése
11:15 Fehérvári beszélgetések
Köztér – ismétlés
10:00
A hét hírei – ismétlés
–
ismétlés
Fehérvári beszélgetések
10:20
Épí-tech
Műsorvezető:
Látrányi
– ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv
Viktória. Vendég:
Műsorvezető: Heiter
archívumából
Rovó Tamás
Dávid Tamás. Vendég:
11:30 Képes hírek – benne
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Dudich Ákos
egész órakor A hét
12:10
Fehérvári
beszélgetések
Napi színes – ismétlés
hírei ismétlése
– ismétlés
Kincsesláda – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Műsorvezető: Vakler
Fehérvári beszélgetések
13:10
Képes hírek – benne
Lajos.
Vendég:
– ismétlés
minden egész órakor a
Kapásné Lévai Edit
Műsorvezető: Vakler
Híradó 1-kor ismétlése
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Lajos. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
13:00 Köztér – ismétlés
Szőkéné Fábián Edit
– ismétlés
13:35
A
Fehérvár
TV
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
archívumából
Honvéd7 – ismétlés
Lajos. Vendég:
Kallós Zoltán 90 éves I-III. 13:50 Krinolin, turnűr, halcsont
Bobory Zoltán
– a babák és a divat
Fehérvári beszélgetések
17:00 Épí-tech – ismétlés
16:00 Szeretni kell! – Makk
– ismétlés
17:30
A Fehérvár Tv
Károly
90
éves
Műsorvezető: Vakler
archívumából
16:35 Fehérvári beszélgetések
Lajos. Vendég: ifj.
17:50 Napi színes
– ismétlés
Horváth Gábor
18:00
Hírek
Műsorvezető:
Vakler
A Fehérvár TV
Lajos. Vendég:
archívumából
Szabó Balázs
Jó estét, Fehérvár!

2016. 6. 11. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
18:00

18:30
19:00

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Erdei László
18:30 A Fehérvár Tv
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Húszéves a Megadance
20:50 A tánc világnapja 2016
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek

2016. 6. 14. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Erdei László
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Czigány György
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin

örök könyvtáros
20:15 Hírek
22:20 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Shakespeare:
– ismétlés
Makrancos Kata
21:40 Pozsonyi Imre – Zuhanás 23:05 Képes hírek
az emlékekbe
2016. 6. 16. CSüTörTöK
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
2016. 6. 15. SZerdA
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Bajnokok városa
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lajos. Vendég:
Bartal Klára
Czigány György
17:00 Bajnokok városa
17:00 Paletta – ismétlés
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lajos. Vendég:
Bartal Klára
Saitos Lajos
18:30 A Fehérvár TV
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
19:45 Együtt – családi magazin
sportmagazin
20:15 Hírek
20:15 Hírek
20:20 Kondor Katalin igazságai
20:20 Im Memoriam Vargas
20:40 II. Fehérvári Ifjúsági Feszt
– Kubik Anna és a
22:45 Jó estét, Fehérvár!
Misztrál közös estje
– ismétlés
21:50 Arató Antal – az

Kiemelt ajánlatunk: június 12. 20:50 A tánc világnapja 2016

23:30 Képes hírek

2016. 6. 17. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10.00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Saitos Lajos
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: P.
Maklári Éva
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Shakespeare:
Makrancos Kata
21:40 Alba Regia Feszt 2015
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Köztér – ismétlés
23:20 Képes hírek

FehérVár
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Bulvár

2016. június 9.

Köszönet a hallgatóknak!

Heiter Dávid Tamás
Pénteken nagy sikerrel lezajlott a Vörösmarty Rádió közönségtalálkozója az egyik fehérvári vendéglátóhelyen. A szép számmal érkező hallgatók személyesen is megismerhették az éterből már ismerős „hangokat”,
és nemcsak a rádió szerkesztőit, műsorvezetőit, de azokat az állandó vendégeket is, akik hétről hétre színesítik a műsort. A találkozó végén Bokányi Zsolt zenekara, a Boka és a klikk szórakoztatta a közönséget.

A rádióhallgatókat illeti az igazi taps!

Fotók: Horváth Renáta

A tombola fődíja egy tablet volt

Az úri közönség táncol

Velünk voltak a rádió állandó vendégei is

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. június 11-től június 17-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2016. 6. 11. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
11:00 Rendszeres tudósítás,
interjúk a Szent
Orbán borünnepről,
Velencéről. A
mikrofonnál:
Sasvári Csilla
08:10 A műsorvezető:
Horváth-Winter Diána
Műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
09:10 Vidám nyári szombat
délelőtt Diával
11:10 Gasztroóra. Vendég:
Kurucz Tünde
12:10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsa
Gazdálkodj okosan!
Vendég: Galántai
Gergely
13:10 Tuti tipp a boldog
párkapcsolathoz.
Vendég: Koller
Krisztián
14:10 Gyógynövények a
mindennapokban.
Vendég: Lencsés Rita
16:10 Először a fontosat.
Vendég: Garai Orsi
17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Válogatás az elmúlt
00:00 Válogatás az elmúlt
06:10 Ébredjen a
hét műsoraiból
nap műsoraiból
Vörösmarty Rádióval!
Mindentudás Egyeteme
02:00 Hangoskönyv
Műsorvezető:
Heti hírmagazin
2016. 6. 14. Kedd
06:00 Félóránként friss
Schéda Zoltán.
Heiter Dávid Tamás
Benne: horoszkóp,
hírek, időjárás és
szerkesztésében
00:00 Válogatás az elmúlt
kalendárium, kék
közlekedési információ
Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
hírek, sport és fontos,
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
aktuális témák
Rádióval! Műsorvezető:
Félóránként friss
06:00 Félóránként friss
09:10 Állati dolgok.
Schéda Zoltán.
hírek, időjárás és
2016. 6. 13. Hétfő
hírek, időjárás és
Vendég: Dr. Lorászkó
Benne: horoszkóp,
közlekedési információ
közlekedési információ
Gábor állatorvos
kalendárium, kék
Műsorvezető:
00:00 Válogatás a hétvége
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
10:10 Műsorvezető:
hírek, sport és fontos,
Sasvári Csilla
műsoraiból
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor.
aktuális témák
Műsorajánló, hosszú
02:00 Mindentudás Egyeteme
Sasvári Csilla.
Receptek, konyhai
09:10 A Fejér Megyei Szent
távú időjárás,
06:00 Félóránként friss
Benne: Horoszkóp,
praktikák. Vendég:
György Kórház működése
orvosmeteorológia,
hírek, időjárás és
kalendárium, kék
Volenter István séf
10:10 Műsorvezető:
horoszkóp, kalendárium,
közlekedési információ
hírek, sport és fontos,
11:40 Kis kocka –
Németh Gábor
névnapok, lottószámok, 06:10 Ébredjen a Vörösmarty
aktuális témák
informatikai műsor.
11:40 Kis kocka – informatikai
programajánló
Rádióval! Műsorvezető: 09:10 Beszélgetés
Vendég: Gombaszögi
műsor. Vendég:
Természetesen
Schéda Zoltán.
programokról, moziról,
Attila informatikus
Gombaszögi Attila
egészségesen. Vendég:
Benne: horoszkóp,
aktualitásokról. Vendég:
12:10 Fehérvár Magazin
informatikus
Supliczné Tóth Mária
kalendárium, kék
Tornyai Gábor plébános 13:10 A Katasztrófavédelem
lapszemle. Vendég:
egészségtantanár,
hírek, sport és fontos,
10:10 Műsorvezető:
László-Takács
órája
táplálkozástudományi
aktuális témák
Németh Gábor.
Krisztina szerkesztő
14:10 Műsorvezető:
szakember
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Egészségmegőrző.
13:10 Hivatali óra. Vendég:
Bokányi Zsolt.
Gazdikereső. Vendég:
Polgár Tibor
Vendég: Mészáros Zalán
Dr. Bóka Viktor jegyző
Érdekességek, napi téma
Krepsz Gyöngyi
10:10 Műsorvezető:
11:40 Kis kocka – informatikai 16:10 Református hitélet.
14:10 Műsorvezető:
(HEROSZ) Fehérvári
Németh Gábor.
műsor. Vendég:
Bokányi Zsolt
Vendég: Somogyi
Állatotthon
Kis kocka – informatikai
Gombaszögi Attila
Érdekességek,
László lelkészi elnök
Katolikus gondolatok.
műsor. Vendég:
informatikus
napi téma
17:30 Aktuális – napi
Vendég: Tóth Tamás
15:10 Székesfehérvár
hírmagazin
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető: Bokányi
esperes, plébános
18:10 Kézművesség
Városgondnoksága
informatikus
Zsolt. Érdekességek,
Házi tündér – háztartási 13:10 Sportágak története
19:00 Esti beszélgetések
információi
napi téma
műsor. Vendég:
Kozma Ágival
16:10 Autós sport. Vendég:
és szabályai
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Boda Kriszta
22:00 Aktuális – napi
Debreczeni Dávid
14:10 Műsorvezető:
Bedő Gyula
Horgászinfó. Vendég:
hírmagazin
17:30 Aktuális – napi
Bokányi Zsolt
16:10 Diákkedd
Nagy Attila
22:10 Filmajánló Horváthhírmagazin
Jóban-rockban.
17:30 Aktuális – napi
Termékenységtudat.
Winter Diával
18:10 Egészségügyi műsor
Társműsorvezető:
hírmagazin
Vendég: Cserháti Herold
19:00 Esti beszélgetések
Heiter Dávid Tamás
18:00 Helyi zenészek órája
Janka, Séllei Györgyi
Kozma Ágival
16:10 Divatműsor. Vendég:
19:00 Esti beszélgetések
2016. 6. 16. CSüTörTöK
Fehérvár TV –
21:00 Hangoskönyv
Kernya Mariann
Kozma Ágival
műsorajánló. Vendég:
00:00 Válogatás az elmúlt
22:00 Aktuális – napi
17:30 Aktuális – napi
21:00 Hangoskönyv
Látrányi Viktória,
nap műsoraiból
hírmagazin
hírmagazin
22:00 Aktuális – napi
hírigazgató
02:00 Hangoskönyv
22:10 Mindentudás Egyeteme
19:00 Esti beszélgetések
hírmagazin

2016. 6. 12. VASárnAp
00:00
02:00
06:00
07:00
08:00
08:10

09:10

10:10

11:10
13:10
13:30
14:10
15:40

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

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

2016. 6. 15. SZerdA

2016. 6. 17. 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
11:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:00 Hogyan készülnek
alapvető élelmiszereink?
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihályi Gyula
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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Gasztronómia

Ilyen a tökéletes pogácsa!

Kurucz Tünde

Németh Péter, a Székesfehérvári
Szent István Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola
pékmester-szakoktatója – és nem
mellesleg – „A nagy pogácsasütő
verseny” zsűrielnöke elmondta,
hogy a pogácsa tésztája akkor
tökéletes, ha kicsit rugalmatlan, és
kettétörve egy picit morzsálódik:
„A zsiradékot a lehető legapróbbra kell
összemorzsolni, és a liszttel alaposan
össze kell dolgozni. A zsiradék hártyát
képez a lisztszemcséken, ami gátolja a
sikérváz kialakulását, ezáltal a késztermék tömör, morzsalékos és omlós
szerkezetű lesz.”
A tésztát pihentetés nélkül a
dagasztás után célszerű feldolgozni, hogy könnyebben lehessen
nyújtani, szaggatni. Ezután érdemes huszonöt percig keleszteni.
Itt figyelembe kell venni, hogy a
tésztában a sütés első részében
térfogat-növekedés megy végbe,
ezért nem szabad túlkeleszteni,
nehogy a végén a pogácsa alak-

Fotó: Kiss László

Elsőre mindenki azt hiszi, hogy pogácsát
vagy bármilyen sós aprósütit nagyon könnyű
sütni, legalább annyira, mint egy négytojásos
piskótát. A könnyed, omlós állagot, a szép
aranysárga színt és a tökéletes ízt a valóságban
nem is annyira egyszerű megvalósítani!

Nem is olyan könnyű tökéleteset sütni!

talanná váljon: például eldőljön.
Egy másik módszer szerint a
dagasztás után pihentetjük a
tésztát, majd utána még egyszer
átgyúrjuk.

A zsiradék miatt a tészta hőmérsékletére is ügyelni kell, amely
ideális esetben húsz-huszonöt fok
között mozog. Ha túl meleg, akkor
a zsír vagy a vaj elkezd olvadni, így

meggyűlhet a bajunk a nyújtással
és a szaggatással. Hogy ezt elkerüljük, a tésztát tegyük be a hűtőbe
egy rövid időre!
Ha hajtogatott pogácsát készítünk,
akkor nem szabad túlhajtogatni,
mert az egyes darabok könnyen
elferdülhetnek, szétcsúszhatnak!
A sütésnél is résen kell lenni! A pogácsa gázsütőben, alacsony vagy közepes fokozaton tizenkét-tizenhárom
perc alatt szép aranysárgára pirul.
Viszont nem elég csak a színt nézni,
mert az sokszor megtévesztő, hanem
érdemes egy-egy darabot megfogni!
Németh Péter kiemelte, ha egy
kicsit kemény a pogácsa széle, vagy
ha az alját megkopogtatva a pogácsa mély, kongó hangot ad, akkor
kivehetjük a sütőből, így biztosan
nem lesz a végeredmény száraz.

Fontos tudnivalók A nagy
pogácsasütő versenyről
A versenyzőknek június 11-én,
szombaton fél négyre kell hozni a
sós aprósüteményt jó idő esetén
az Alba Plaza elé, esőben pedig az
Alba Plaza ételudvarába!
A zsűri az értékelésnél az állagon,
az illaton, az ízen kívül a tálalást is
figyelembe veszi!
Bővebb információ: facebook.com/
fehervarmagazin

A nagy pogácsasütő verseny – a Döntés!
Június 11-én 16 órától az Alba Plaza előt
végre kiderül, kié lesz 2016 legfinomabb sós
aprósütije, és kik vihetik haza a több tízezres
nyereményeket!
Lesz utcazene, sokféle pogácsa, rúd, tallér, csiga
és egy kis gasztroműsor az Árpád Szakképző
Iskola és Kollégium diákjainak közreműködésével.
Esőhelyszín: Alba Plaza ételudvar

Szeretettel várunk mindenkit!
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Múlt heti rejtvényünk első megfejtése egy olyan program volt, amit évről
évre megrendeznek Székesfehérváron, és aminek célja, hogy az eltűnt
gyermekekre hívja fel a figyelmet: Ezer lámpás éjszakája.
Utoljára 2004-ben volt egyéniben magyar női világbajnok öttusában, akkor
Vörös Zsuzsa állhatott a dobogó tetejére. Most újra világbajnokot köszönthetett a város, aki az egyéni mellett csapat világbajnoki címet is szerzett. A Volán Fehérvár öttusázó klasszisát rejtette a második megfejtés: Kovács Sarolta.
Magyarország honvédelmi minisztere kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréseként díjat adományozott a honvédelem napján Bobory

Rejtvény

2016. június 9.

Zoltánnak a magyar irodalomért végzett, határainkon is átívelő alkotói
és szervezőmunkájáért. A díj neve a harmadik megfejtésben volt: Jósika Miklós-díj.
Mostani rejtvényünkben a belvárosban kalandozunk. Először arra
a kérdésre keressük a választ, hogy hívják a Vasvári Pál utca udvari
bolondját. A második megfejtés egy rendezvényt rejt, amire a szobor
annak idején készült. A harmadik megoldás az alkotók nevét, míg a
negyedik azokat az anyagokat takarja, amelyekből az „udvari bolondot” készítették.

Sport
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Az olimpiák története – 9. rész

Owens bevette Berlint
Ugyanakkor hazájában sem volt
ismeretlen neki a faji megkülönböztetés, nagyapja még rabszolga
volt, ő maga kiváló atlétaként sem
kaphatott ösztöndíjat. Maradva a
sportnál: Berlinben a 100 és 200
méteres síkfutásban, a 4x100-as
váltó tagjaként igazolta, hogy a
világ leggyorsabb embere (százon
10.3 másodperccel a világcsúcsnál jobbat futott, de hátszéllel),
ráadásként pedig távolugrásban
nyolc méternél messzebb repült.
Sőt amikor a verseny után, csak a
fotósok kedvéért ráadást ugrott,
8.20 méteres eredményével a világcsúcs fölött ért a homokba… Ebben
a négy számban igazi klasszikus
mintát adott, amit csaknem ötven
évvel később Carl Lewis tudott
megismételni. Owens remekül élt
a dicsőséggel, profinak állt, volt,
hogy cirkuszi mutatványként lovakkal futott versenyt – és nyert.

Somos Zoltán
Az első világháború miatt sokáig az olimpiákról
kizárt Németország olyannyira bocsánatot
nyert, hogy 1936-ban már rendezőként fogadta
a világ legjobbjait. A nemzetiszocialista kormány regnálása alatt, amelynek propaganda
céljai is voltak az olimpiával.

Hogy Németország monumentális
olimpiát rendezett, az az 1933-ban
hatalomra került nemzetiszocialista párt ideológiáját és törekvéseit
ismerve nem meglepő. A nácik
ugyan alig valamivel korábban
még tüntettek a rendezés ellen, az
idegen, alsóbb rendű fajoktól féltve
a „tiszta Németországot”, hatalmon
kihasználták az olimpia propagandaerejét. Hatalmas építményekben
rendezték a versenyeket: a stadionban száztízezer, az uszodában
tizennyolcezer, a legnagyobb
csarnokban húszezer néző fért el.
Megidézték az ókor szellemét, a
kor kulturális iránymutatásának
megfelelően óriásira nagyítva
annak külsőségeit. A versenyt személyesen Adolf Hitler nyitotta meg,
negyvenkilenc nemzet csaknem
négyezer sportolója vett részt rajta,
köztük legnagyobb létszámban
természetesen a hazaiak, akiknek
a mások felett álló német nép és
faj nagyszerűségét is bizonyítaniuk
kellett. Az éremtáblázat alapján kitettek magukért, hiszen harminchárom aranyérmet szereztek, ezzel
Németország volt a legeredményesebb nemzet. Azért persze sokan
bizonyították azt a néhány év
múlva egészen más kontextusban
előkerülő tézist is, hogy a németek
sem legyőzhetetlenek…

Visszaemlékezések szerint Jesse Owens diadalmenete idegesítette Hitlert, de az vitatott, kezet
fogott-e az olimpiai stadion legnagyobb sztárjával

váltófutás vitte a fáklyát hét országon át a berlini stadionig. Magyarországon a horgosi határátkelő és

Egy fekete fenomén fricskája
Ezt az eredmények is igazolták.
Ismét egymás után dőltek meg
a rekordok, összesen huszonegy
sportágban, melyek között először
szerepelt a kézilabda és a kosárlabda – és egyetlen olyan volt csak,
amely ma nincs programon: a

Staféta a lánggal
Az olimpiai eszme nagysága újabb
nagy szimbólumokban került elő.
Volt Berlinben felcsendülő harangszó, amely felszólított a küzdelmekre. A győztesek tölgyfacsemetét
kaptak, hogy hazájukban ültessék
el. És ekkor először érkezett meg a
játékok helyszínére az olimpiai láng
Olümpiából, a játékok bölcsőjétől.
Szintén állandósult motívumként

romezer atléta vitt nyolcvan évvel
ezelőtt, július 20. és augusztus 1.
között. Amikor fellobbant a berlini
Reichsportfeld, vagyis főstadion
ünneplő tömege előtt, már érezni
lehetett, hogy a mindenki által
etalonnak tartott Los Angeles-i
játékok után sem kell attól tartani,
nincsenek további távlatok az olimpiai mozgalom előtt.

Hölgyeink, először!
Berlin hatalmas dicsőséget hozott
a magyar sportnak is, hiszen tíz
arany, egy ezüst és öt bronzéremmel igen népes, 216 sportolóból
álló küldöttségünk az éremtábla
harmadik helyén végzett! Tradicionálissá váló, szinte elvárt sikereket
szállítottak a kardozók, egyéniben
(Kabos Endre) és csapatban is.
Megvédte címét vízilabda-válogatottunk, jobb gólaránnyal előzve
a németeket. Ökölvívásban is
folytatódott a sikersztori Harangi
Imrének köszönhetően, birkózóink
pedig már-már a vívók egyértelműségével hengereltek: Zombori
Ödön, Lőrincz Márton és Kárpáti
Károly is aranyérmes lett! Csík
Ferenc az úszás klasszikusát, a 100
gyorsot nyerte japán favoritok előtt,
nem hiába jelölte ki nagynénje már

Elek Ilona zongoraművésznek készült, de
választania kellett, és ő a sport mellett
döntött. Első női olimpiai bajnokunk a zenétől
sem szakadt el, ő szerezte például az 1959-es
budapesti vívó vb indulóját.

Oroszvár között 386 kilométert tett
meg a láng, amelyet teljes útján há-

Huszonhárom éves sem volt, amikor megnyerte az olimpiát Csík Ferenc, de a következőt nem
élte meg: bombatámadás végzett vele 1945-ben

Futás a fáklyával, háttérben a Brandenburgi kapu, a korszak jelképeivel

lovaspóló. A legtöbb versenyszámot
(29) atlétikában rendezték, és az
olimpiatörténelem egyik legnagyobbja is a stadionban jeleskedett:
az amerikai Jesse Owens, egy
tízgyermekes család másodszülött
fia, aki huszonhárom évesen négy
aranyérmet szerzett. Nem az ismeretlenségből érkezett, hiszen 1935
májusában egyetlen napon négy
világcsúcsot ért el. Fekete sportolóként a náci párt által irányított
Németországban mindenkit elhomályosított, jelentőségét a történelmi háttér alapján is ki kell emelni.

itthon annak a bizonyos tölgyfának
a helyét…
És végül két hölgy előtt tiszteleghetünk: a tőrvívásban német ellenfél
megelőzésével a rendezőket felbos�szantó Elek Ilona a magyar sport
első női olimpiai bajnoka volt. Akit
pár nap múlva már követett is a második, a magasugrást 162 centiméterrel megnyerő Csák Ibolya. Nagyszerű
sikereikről, akárcsak a többiekéről,
Magyarországon is azonnal értesülhettek az emberek, mert először az
olimpiák történetében rádióközvetítés számolt be az eseményekről.

FehérVár
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Kalvin Sagert Fehérváron!

Kaiser Tamás
A jégkorong-világbajnokság befejeztével véget ért a szezon
érdemi része, de a tárgyalóasztaloknál már elkezdődött a
következő. A Fehérvár AV 19 menedzsmentje sem tétlenkedik, több játékosával is hosszabbított, míg Kalvin Sagert
személyében válogatott játékost igazolt.

Fotó: magyaridok.hu

Jég nincs az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. A rolbák is most esnek át rendes éves
karbantartásukon. Sőt a jégpálya a közelmúltban egy hokirajongó esküvői fotózásának adott otthont. Semmi jele nincs tehát a
szűk három hónap múlva rajtoló szezonnak.

De csak a csarnokban nincs! A Fehérvár
AV 19 vezetősége megkezdte a munkálkodást, cél, hogy a legjobbakat megtartsák,
illetve hogy minőségi játékosokat hozzanak
Székesfehérvárra. A bejelentések sora elkezdődött. Elsőként az előző idényt a MOL
ligás csapatban kezdő, majd az EBEL-ben
is jól teljesítő Chris Bodo és Brance Orban
szerződéshosszabbítását tudatta a klub. A
két légiósra a jövőben az osztrák ligában
szereplő, Tyler Dietrich vezette gárdánál számítanak. Csakúgy, mint a világbajnokságon
és összességében az egész évben jól védő
kapusra, Rajna Miklósra is, akivel újabb két

A válogatott Sagert (balra) Fehérváron folytatja

évre szóló megállapodást kötött a klub.
De Székesfehérváron folytatja a kanadai
születésű, de Szentpéterváron a magyar
színeket képviselő Kalvin Sagert is. A
hátvéd a MOL liga-győztes DVTK-Jegesmedvéktől érkezik a Bajnokok városába.
Elmondta, régóta várt már arra, hogy
Székesfehérváron játszhasson: „Két sikeres
idényen vagyok túl Miskolcon. Az ott eltöltött
évek alatt is azért dolgoztam, hogy magasabb

Az Alba Liga városi kispályás bajnokság 2015/2016-os idényének legjobb csapatai vehették át az
érmeket és serlegeket a Városháza dísztermében. A most véget ért szezonban hetvenkét csapat szerepelt a liga különböző osztályaiban. A fehérvári az egyik legjobban szervezett városi bajnokság. S. Z.

megvalósuló sportprogramon közel
ezerötszázan vettek részt.
A futók részére kijelölt ezerhatszáz
méteres útvonal érintette a Rákóczi
utat és a Várkörutat. A bemelegítő kör után a családi csapatok, a
munkahelyi váltók és az egyéni futók
mezőnyét egyszerre rajtoltatták el
a szervezők. A legkitartóbbak 9.6
kilométert teljesítettek, de volt, aki
levezetésként az ezt követő Depónia-futáson is rajthoz állt. Ahogy Hirt
Károly ARAK-elnök többször hangsúlyozta, nem a versenyzésen, hanem
a közösségépítésen van a hangsúly:
ahogy a céges csapatok, úgy maga a
futóközösség is egyre összetartóbb.

Somos Zoltán
Nem mondhatni, hogy barátságosan bánt az
időjárás a Vadex-kupa szervezőivel, a tájfutókat
szombaton elöntötte az özönvíz a Gaja-szurdokban. Vasárnap már kellemesebb volt az idő,
ekkor a terep jelentett kihívást az indulóknak.

A kétnapos Vadex-kupán szombaton
a profi és a sportággal csak ismerkedő tájfutók vették birtokba a Gaja-patak környékén kialakított pályákat.
Tájékozódni futás közben még szép
időben sem mindig egyszerű, a
monszunszerű esőzés pedig szinte
elmosta a versenyzőket. „Ráadásul az
esőben még jobban megnövő aljnövényzet miatt is nagyon nehéz dolguk

volt a tájfutóknak, úgy tűnik, ennek a
sportágnak nem ideális ez az időszak.”
– ismerte el Stein Barnabás, a szervező ARAK tájfutó szakosztályának
vezetője.
A másnapi terepfutás azonban
remekül sikerült, bár a körülményeket a sáros talaj tovább nehezítette.
„Ezen a terepen akár a legkeményebb
versenyt is meg lehetne tartani.
Irányváltásokkal, kisebb emelkedők
kijelölésével segítettük a futókat, és
szerencsére nagy sikert aratott a kezdeményezés!” – mondta a szervező,
hozzátéve: az öt, tíz és tizenöt kilométeres távokból álló Gaja-völgyi
terepfutásból szeretnének hagyományt teremteni.

Fotó: Kiss László

Az eddigi TESZ-futások problémája
a nagy hőség volt, még az első négy
alkalom átlaghőmérséklete sem
nagyon maradt harminc fok alatt.
Idén nem délelőtt, hanem délután
futottak az indulók, és nem a meleg
jelentette a gondot, hanem az eső.
Szerencsére ez keveseket riasztott
el, a rajtra el is állt, így végül az
önkormányzat, az ARAK és a Depónia Nonprofit Kft. összefogásával

Vízben, sárban, terepen

Fotó: Bella Richárd

Az egészség, a sportolás és a környezetvédelem
újra összefonódott a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért futóversenyen.

ligákban is kipróbálhassam magam. Élvezem
a magyarországi életet, és szeretek itt játszani.
Mindig is vágytam arra, hogy Székesfehérváron játszhassak a kitűnő szurkolók előtt, így
nem volt nehéz a döntés.” – nyilatkozta a
klub honlapjának Sagert.
A hét közepén pedig az is kiderült, hogy
Vincze Péter, Kocsis Ferenc és Reisz Áron is
marad a Volánnál. A következő napokban,
hetekben újabb bejelentések várhatók.

Díjátadó a Városházán

Közösségépítés, futva
Somos Zoltán

A futók részére kijelölt ezerhatszáz méteres útvonal érintette a Rákóczi utat és a Várkörutat
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Fotó: Samu Miklós
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A pálya, a térkép, a futó – minden elázott a szombati viharban

közéleti hetilap

FehérVár

Sport

A hazai pálya komoly előnye
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Somos Zoltán

Amikor szombaton az Alba 91-65-re
kiütötte a címvédőt úgy, hogy már
harminccal is vezetett a meccsen, az
össznépi fieszta jogosnak tűnt a meccs
után. A második negyedben lökdösődéssé, meztépéssé fajult egy labdáért
folytatott közelharc, de ezt leszámítva
minden ok megvolt a jókedvre. Az
Alba Fehérvár azt a domináns, agres�szív, az ellenfelet szinte egy negyed
alatt bedaráló játékot vezette elő,
amely a legfélelmetesebb hazai pályává
teszi a Gáz utcai csarnokot. Bár az
említett bunyóban részt vevő Mylest
kiállították, így nem játszhatott kedden
Szolnokon, inkább az Olaj vesztesége
tűnt nagyobbnak, hiszen Milosevics
személyében szellemi vezérét (is) vesztette a harmadik találkozóra. Aztán…
Kezdjük azzal, a címvédő igazolta,
hogy jó sportemberek alkotják, mert a
nehéz helyzetben összezárva, csapatként verték vissza az Alba támadásait.
Jól dobtak a hazai meccsen kedden, de
csak ezzel nem nyertek volna. Viszont
ezúttal ők nyerték a mentális csatát,
leszedtek tizenhat támadólepattanót,

Fotó: Simon Erika

Kettő-egy arányban vezet a kosárlabda-bajnokság
döntőjében a Szolnok az Alba Fehérvár ellen. Pedig a
három meccsen összesen a fehérváriak dobtak több
pontot, a legnagyobb különbségű győzelem is az
övék – de nem ez számít.

Itthon nem szokott gond lenni, bár Lóránt Péter (a labdával) idegenben is nagyon jól játszott

újabb esélyeket teremtve maguknak.
91-86-os sikerük mégis bosszantó,
mert a Dzunics-csapat – sokadszor a
szezonban – nem tudta hozni azt, amit
hazai környezetben bármikor. Lóránt
Péter remekelt, de a figyelem kihagyása olyan visszatérő probléma, amit

sürgősen orvosolni kellene. Jó esetben
két meccs van rá! Itthon parádés
lepattanózással tette taccsra ellenfelét
az Alba, ez kell pénteken a negyediken
– és ha lesz ötödik meccs vasárnap,
ott is. Mert ez az az eleme a játéknak,
amiben eddig mindig egyértelműen

jobb volt a győztes. Nem véletlenül: a
lepattanó nem tudás, hanem akarat és
figyelem kérdése.
A szurkolókon nem múlik, nagy
hangulat várható pénteken itthon,
és vasárnap is – ha útra kell kelni – a
Tiszaligetben!

Bejött a padlógáz!
Németh Zoltán

Mennyire volt meglepetés vagy
éppen mennyire lehetett bízni abban,
hogy a szövetségi kapitány úgy dönt,
Kasza Róbert marad itthon és te
utazol Rióba?
Sejteni a világbajnokság után
sejtettem, hiszen ott megelőztem
Kasza Róbertet, ráadásul idén
kiegyensúlyozottan teljesítettem, így éreztem, hogy ott lehet
a helyem a riói küldöttségben.
Szombat délelőtt aztán édesapám
és Vörös Zsuzsanna hívott a
hírrel, hogy igen, valóban készülhetek az olimpiára! Egészen addig
nem akartam beleélni magam a
dologba, de amikor megtudtam –
talán érthetően – nagyon megkönnyebbültem. Hihetetlenül jó
érzés, hogy elértem a célom!
Ez az év nagy rohanás volt neked,
hiszen az év elején még messze volt
a kvóta, és nem volt elég ezt megszerezni, a Kasza Róbert elleni „különversenyt” is meg kellett nyerned.
Úgy látszik, jót tett, hogy minden
versenyen padlógázzal, maxi-

Fotó: Simon Erika

A Magyar Öttusaszövetség Pálvölgyi Miklós
szövetségi kapitány javaslatát elfogadva Marosi Ádám mellett a Volán Fehérvár kiválóságát, Demeter Bencét nevezte a riói olimpiára.
Bencének a szintén kvótás Kasza Róberttel
kellett megküzdenie a repülőjegyért. Székesfehérvár legújabb, a riói olimpiára készülő
sportolója már a döntés napján exkluzív
interjút adott a FehérVár magazinnak.

Nem kell megijedni, Demeter Bencét és Kovács Sacit nem igazolta át a kosarasok kabalakenguruja! Maradnak az öttusánál, és gőzerővel készülnek az olimpiára. A héten éppen Tatán
edzőtáborozik a páros.

mális koncentrációval kellett
elindulnom, a kvóta megszerzé-

se érdekében nem lazíthattam.
Szó szerint végigrohantam az

év eddigi részét, és ez jót tett a
versenyeimnek, kiegyensúlyozott
volt a teljesítményem. Sajnálom,
hogy az amerikai és az egyiptomi
Világkupa-forduló nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de most
ezek is belefértek, mert a többi
viadal viszont összességében jól
alakult.
Hogy alakul most a program?
Az olimpiától függetlenül a világbajnoksággal egy ciklus lezárult,
így az edzéstervemet a beválogatás nem borította fel. Most
egy újabb következik, mely az
olimpiáig tart, ennek első részeként a héten Tatán edzőtáborozunk. Azért így sokkal könnyebb
a munka, hogy Sacival ketten
utazunk Rióba, mert klubon
belül együtt tudunk készülni, ami
egyértelmű segítség mindkettőnknek.
Úgy sejtem, a döntés kihirdetése
után a gondolataid azonnal az öt
karika körül kezdtek forogni...
Igen, ez lesz ugyanis az első
olimpiám! Próbálok majd minél
higgadtabban odaállni a rajthoz,
mert ugyan ez is egy verseny,
mégis AZ a verseny! Tiszta
fejjel kell végigcsinálnom azt a
bizonyos riói napot. Akkor lehet
esélyem jó eredményre, ha kizárok mindent, és csak magamra,
a versenyzésre koncentrálok.
Azért fogunk dolgozni innentől
minden egyes nap, hogy ez így is
legyen!
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A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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