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Nyitva van az aranykapu
18. oldal

Jó szakemberek kellenek!
3. oldal

Kolbászból kerítés

6. oldal

Párizstól Londonig: fehérvári
lány a divat világában 13. oldal

Kiszállás negyven év után
29. oldal

Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati képviselője a Királykút Emlékházba
várja március 2-án, csütörtökön
17 órára a körzetben élőket. A
képviselő a Mikszáth Kálmán
utca 25. szám alatti épület emeletén található irodájában 19
óráig tartja fogadóóráját.

Utcafórum
Utcafórumot rendeznek március 9-én délután fél ötkor a
Malom utcában, a Fürdő utcai
kereszteződésben. A találkozó
apropóját az adja, hogy a közeli
jövőben parkolóépítés, területfejlesztés kezdődik a Malom utcában. A beruházásról előzetesen Földi Zoltán önkormányzati
képviselő és Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési
Irodájának vezetője tájékoztatja
az érdeklődőket. A lakóknak
természetesen lehetőségük
lesz a parkolókkal kapcsolatos
kérdéseiket feltenni.
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Digitális élményközpont nyílik
Kovács V. Orsolya
AKTIV – A kommunikációs és technológiai
innováció vára – elnevezéssel nyílik a fiatalok
digitális kompetenciájának fejlesztését
szolgáló élményház Székesfehérváron –
jelentette be kedden Facebook-oldalán
Cser-Palkovics András polgármester.

Diákok, családok, pedagógusok
és minden érdeklődő számára
rendkívüli lehetőségeket biztosít
majd az az informatikai és technológiai élményközpont, melyben
kiállítási tér, alkotótér és médiaműhely is lesz. Délelőttönként
ingyenes iskolai foglalkozások,
gyakorlatorientált képzések, szakkörök működnek majd benne, de
már erre az évre terveznek nyári
táborokat is. A központ programjai a legújabb digitális technológiákat és a közösségi, interaktív
média világát hozzák közelebb a
látogatókhoz.
„Sok múlik azon, hogyan veszünk
részt a digitális technológia korszakában. Hogy vesznek rész tanáraink,
hogy vesznek részt diákjaink és
az ő szüleik. Ezért létrehozzuk az
AKTIV-ot, egy olyan közösségi teret,
melyben lesz lehetőségük robotokkal,
3D-s technológiával, informatikával
és sok-sok olyan dologgal ismerkedni,
ami nélkül az életük elképzelhetetlen.” – fogalmazott közösségi
oldalán közzétett videós közleményében a polgármester.
Az AKTIV nyárra várható elindításáról pénteken dönt a közgyűlés.
Az önkormányzat 225 millió forint összegű támogatással három
évre biztosítaná az ingyenes
hozzáférést a fiataloknak meghirdetett iskolai programokhoz.

Wéhli Regős Dóra
A munkaterület átadásával február 28-án
megkezdődött a Teleki Blanka Gimnázium
belső homlokzatának felújítása. A több
mint száztíz millió forintos beruházás
az önkormányzat támogatásával valósul
meg.

Fontos, hogy a fiatalok ismerjék a legújabb
digitális technológiákat

Mivel ismerkedhetünk
majd a központban?
A digitális kompetencia fejlesztésére
épülő foglalkozások során a fiatalok
megismerkedhetnek a robotikával, a
programozással és kódolással, a 3D-s
nyomtatók és szkennerek, tervezőeszközök használatával, a mobiltechnológiával, a közösségi játékterekkel,
a virtuális valóság eszközeivel és
közösségi robotokkal. A kifejezetten
a média iránt érdeklődők a blogolással, az újmédiatartalom-alkotással
és a közösségimédia-elemzéssel is
foglalkozhatnak.

Nyolcmilliárd közösségfejlesztésre
Wéhli Regős Dóra
Közösségfejlesztés egyházi és civil szervezetek együttműködésével címmel tett közzé
pályázati felhívást az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Székesfehérváron. Az ös�szesen nyolcmilliárd forintos támogatásra
április 18-ig nyújthatják be pályázataikat az
érintett szervezetek.

Nyolcmilliárd forintos pályázati
keretösszeggel hirdettek meg
közösségfejlesztésre használható
pályázati forrást az Emberierőforrás-fejlesztési Operatív
Programban egyházi és civilszervezetek számára – jelentette be
Székesfehérváron az egyházi,
nemzetiségi és civiltársadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár. Az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni
többszintű fellépésre, a hátránykompenzáció megvalósítására,
és ezeken keresztül a társadalmi
esélyegyenlőség növelésére írt ki
pályázatot az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (Emmi) egyházi
és civil szervezetek számára az
Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében.
A pályázat beadására március
30-tól április 18-ig van lehetőség.
Az egyházak és a civilek csak közösen pályázhatnak, egyenként

Szépül a Teleki Blanka
Gimnázium

Fotó: Simon Erika archív
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huszonöt és ötvenmillió forint
közötti összegre.
Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta: „Ha támogatást kap, mindenképpen megsokszorozódik az az
erő, ami a rászorult, elesett emberek
felemelkedését szolgálja. Nyolcmilliárdos lesz ez a pályázat, ami február
14-én jelent meg. Március 30-tól
lehet beadni, és bízom benne, hogy
sokan fognak jelentkezni, maga a
pályázat pedig sikeres lesz.”
Schanda Tamás, az európai uniós
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár kifejtette: a támogatás
nagy segítség lesz abban, hogy a
szervezetek minél hatékonyabban végezhessék munkájukat:
„Itt a társadalmi esélyteremtéshez
kapcsolódó ügyekről lehet gondolkodni, a közösségteremtéshez
kapcsolódó programokat lehet
támogatni.” – emelte ki.
A pályázat az egyházmegye érdeklődését is felkeltette, keresik
a lehetőséget a civilszervezetekkel közös pályázatra – fogalmazott Spányi Antal megyés
püspök a felhívás bejelentését
követően: „Nagy segítség lesz
az, ha össze tudunk fogni, tudunk
együtt dolgozni. Nem a magunk
javára, nem a magunk kényelmére,
hanem a város, a megye, a társadalom javára.”

A belső homlokzat leromlott
állapota teszi szükségessé a
most induló beruházást a Teleki
Blanka Gimnáziumban. A sérült
felületeket lebontják, a téglaszerkezetű falak új vakolatot
kapnak, a nyílászárókat kicserélik. Az ablakok előtti rácsokat is
leszerelik, a meglévővel azonos
megjelenéssel készülnek majd
el az új elemek. Annak érdekében, hogy az újonnan kialakított homlokzati struktúrát és a
frissen cserélt új nyílászárókat
megóvják a sportolás során
eltévedt labdáktól, az intézmény
belső udvarán található kézilabdapálya északi felén egy hat
méter magas labdafogó hálót helyeznek el. Az udvar elengedhetetlen része a testnevelés óráknak, hiszen amikor az időjárás
engedi, a gyerekek mindig kint
vannak. A következő hetekben
itt és az épületen belül is át kell
szervezni a tanórákat.
A keddi munkamegbeszélésen
megállapodás született arról
is, hogy az érettségi ideje alatt
szünetel a felújítás, és a ballagásra is igyekeznek olyan körülményeket kialakítani, melyek
méltó ünnepet biztosítanak a
végzős diákoknak.

Támogatják a karitászt
Szabó Miklós Bence
Rendkívüli ülést tartott február 24-én Fehérvár
képviselőtestülete. A közgyűlés elején a képviselők
megemlékeztek a nemrég elhunyt régészprofes�szorról, Siklósi Gyuláról.

Tárgyaltak a Katolikus Karitász támogatásáról, ugyanis három logisztikai
központot épít az országban a szervezet. Az egyik Székesfehérváron lesz,
az Alba Ipari Zónában. A város kerettámogatást biztosít a szervezetnek

az állami pályázat mellé. A tizenhat
millió forintba kerülő terület megvásárlását támogatja az önkormányzat.
A múzeum számvevőszéki vizsgálatával kapcsolatban is döntéseket hozott
a testület. Az ÁSZ az intézmény
korábbi éveinek vizsgálatát nemrég
végezte, és több ajánlást is megfogalmazott. Ezek egy része a vizsgált
időszak óta már teljesült, most pedig
a stratégiai fejlesztési és beruházási
tervét készíti el az önkormányzat a
múzeumnak.

Szakmai tanácskozás a gyerekekről
Szabó Petra
Éves tanácskozását tartotta a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ. Az
eseményen értékelték az előző évet, de szakmai
kérdésekről is tanácskoztak a résztvevők.

A leggyakrabban anyagi helyzetből
adódó problémák és megromlott
családi kapcsolatok miatt kellett a
szakembereknek közbeavatkozni.
Az elmúlt évben közel 580 gyermeknek és 125 felnőttnek segítettek a Székesfehérvári Család- és
Gyermekjóléti Központ szakemberei az iskolai és óvodai észlelő- és
jelzőrendszernek köszönhetően.

Az éves szakmai konferencián részt
vettek óvoda- és iskolaigazgatók,
házi- és gyermekorvosok, a szociális ágazat képviselői. A rendezvény
célja az együttműködés hatékonyabbá tétele volt. A résztvevők a
rendezvény folyamán előadásokat
hallgathattak meg az aktuális
változásokról és az együttműködési
lehetőségekről, majd ezeket a témákat közösen megvitatták. Ezek között szerepelt például az áldozatsegítés, a különböző segítségnyújtási
lehetőségek, az érdekérvényesítés,
a rászorultság, a jogi segítségnyújtás és a családi csődvédelem.

FehérVár

Közélet

3

Jó szakemberek kellenek!

A kormány kiemelt célja, hogy a Modern
Városok Program keretén belül fejlődjenek azok az oktatási intézmények is, ahol
szakképesítést szerezhetnek a fiatalok. „A
magyar nagyvárosok ipari centrumai akkor
tudnak jól működni, ha megfelelő szakemberek vannak, így a szakemberképzés különösen
fontos feladat.” – mondta el Tuzson Bence.
A kormányzati kommunikációért felelős
államtitkár fontosnak tartja, hogy a kormány
naprakész legyen azzal kapcsolatban, hogy
milyen problémák, nehézségek vannak a
szakgimnáziumokban, mert csak így lehet
továbbfejleszteni a képzést.

Milyen tapasztalatokkal gazdagodott
Fehérváron, mi volt a látogatás célja?
A lehető legjobb munkaerőt kell
képeznünk Magyarországon, ezért
is fontos, hogy megerősítsük az
olyan iskolákat, mint a Széchenyi
Szakgimnázium. A legfontosabb
dolog, ha iparfejlesztésről beszélünk – és arról, hogy a magyar gazdaság fejlődjön – hogy
ezekhez hozzáemeljük azokat az
oktatási intézményeket is, amelyek alkalmasak arra, hogy az ipar
fejlődését elősegítsék. Pont ezért
gondoltam, hogy érdemes ellátogatni egy olyan nagy hírű és nagy
múltú intézménybe, mint a székesfehérvári Széchenyi szakgimnázium. Az itt végzett munka ezt
a törekvést tudja alátámasztani. A
szakképzésbe be tudnak kapcsolódni a cégek is, ahol aztán
később esetleg a diákok elhelyezkedhetnek. A fejlesztések sosem
állhatnak meg, hiszen a gépiparban is technológiai robbanásról
beszélhetünk, és a duális képzéssel is foglalkozni kell. Meg kell
nézni, hogyan érhetjük el, hogy a
legjobb képzést kapják a diákok
a cégeknél is annak érdekében,
hogy a legjobban megismerjék az
adott szakterületet. Jó iránynak
tartom a duális képzést, mert az
ipar tudja eldönteni leginkább,
mire van szüksége. Azt kell
látnunk Magyarországon, hogy a
munkanélküliségi ráta most már
igen alacsony, hiszen országosan
4,4 százalék. Természetesen amíg
egy ember is van, aki tud, képes
és akar dolgozni, de nincsen mun-

kája, addig nem lehet megállni.
Jó a magyar átlag, de az Európai
Unióban még két ország előttünk
van. Úgyhogy tovább kell menni
ezen az úton. A másik oldalon
kiemelten fontos feladat, hogy
minőségi tudást tudjunk adni
a gyerekek kezébe, mert egyre
jobb képzettségű munkaerőre
van szükség. A kormány ezért is
kiemelten kezeli az oktatás területén a szakképzést.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője meghívására pénteken a Széchenyi István
Szakgimnáziumába látogatott Tuzson Bence, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár

Szokták kritizálni a kormányt,
hogy összeszerelő üzemet hoz létre
Magyarországból. Hogy látja ezt a
kérdést?
A baloldali ellenzék valóban gyakran hangoztatja ezt. De világosan
kell látnunk, hogy az iparfejlődés
első lépése mindenhol az, hogy
beérkezzen az országba a gyártás.
Erre a rétegre tud ráépülni megfelelő képzés után az innováció. A
gazdaságot nemcsak gyártói oldalról, hanem fejlesztési oldalról is
támogatni kell, amihez olyan szakképzett emberekre van szükség
és ilyen szakemberek jönnek ki
ebből az iskolából – akik nemcsak
elvégzik a feladatot, de azon is
gondolkodnak, hogy milyen jobb
megoldásokat lehet alkalmazni.
Tehát az innovációba is be tudnak
szállni. Ha a gyártás, a fejlesztés
és a legkvalifikáltabb tudás is
egy helyen koncentrálódik, akkor
hosszú távon is számíthatunk
arra, hogy az ország fejlődni fog.

valamely területen szakemberhiány van. A fennmaradó munkanélküliség esetében is ez jelenthet
megoldást, illetve az átképzések,
a különböző OKJ-s képzések
tudnak segíteni abban, hogy
egyik területről a másik területre
át tudjanak menni az emberek,
az ipar munkaerő-szükségletét kielégítsék, valamint hogy minden
magyar embernek legyen munkája és méltó, jó fizetése.
Azt mondja a kormány, hogy Magyarország jobban teljesít. Tényleg
jobban teljesít az ország?
Erősödik Magyarország, ezt a
gazdasági adatok is mutatják. Elmondható, hogy tizenkét százalékról négy és fél százalékra csökkent
a munkanélküliség. Hazánk gazdasági növekedése az európai átlagot
meghaladja, hiszen nálunk két százalék volt a gazdasági növekedés,
az uniós pedig 1,8 százalék. Az
idei szám azonban abból a szempontból is fontos mutató, mert azt

is jelzi, hogy a magyar gazdaság
önerejéből is képes fejődni. Ha az
európai uniós pénzek nem áramlanak be az országba – hiszen ennek
ciklikusságából adódóan ezeket a
számokat nem erre az évre kellett
elszámolni, vagy csak minimális mértékben – akkor is képes
önerejéből fejlődni az ország.
Az a cél, hogy ezt a növekedést
minden magyar ember érezze:
egyrészt, hogy mindenkinek legyen
munkája, másrészt, hogy egyre
jobban megérje Magyarországon
dolgozni. Az államnak korlátozottak a lehetőségei, de azokkal
élni kell. Az állami alkalmazottak
esetében jelentősebb béremelést
kell végrehajtani, amit korábban
el is kezdtünk például a pedagógusok, az orvosok esetében vagy
a rendvédelmi dolgozóknál. Egy
kormányzatnak azonban ennél
tágabbak a feladatai: katalizátorként kell beszállnia a folyamatba,
hogy az iparban, a gazdaságban is
növekedjenek a bérek. A kormány azt a döntést hozta, hogy a
munkát terhelő adókat jelentős
mértékben csökkenti, ez öt százalékos adócsökkentést jelentett. A
társasági adókat is csökkentette
az állam, ezért cserébe a munkaadók vállalták, hogy a minimálbért
növelik. Így olyan bérmegállapodás
jöhetett létre, amely hosszú távon
garantálja Magyarországon a bérek
növekedését. Arra számítunk, hogy
a minimálbér emelkedése mellett
azoknak a bére is növekedhet, akik
nem minimálbéren dolgoznak.
De mit érezhetnek ebből a magyar
emberek ?
Ha csak a gazdaságról beszélünk,
az kevés, hiszen összességében az
a fontos, hogy a magyar embereknek Magyarországon jobb
legyen. Fontos, hogy a kulturális
fejlesztések is haladjanak előre, a
települések támogatása is megfelelő legyen. A Modern Városok
Programja erről szól. Székesfehérváron ez 2022-ig mintegy 50-60
milliárd forintot jelent. A megállapodás keretében nagyon sok minden valósul meg Fehérváron. Ha
az oktatási példára visszatérünk
egy pillanatra, akkor a középiskolai campus is ilyen fejlesztés.

Újra üzemel a sátras medence

Búcsú Siklósi Gyulától

Bácskai Gergely

Fotó: Kiss László

A város búcsúzik Székesfehérvár középkori történészétől, a
székesfőváros-tudat visszaadójától, a régészprofesszortól, Siklósi
Gyulától. Fehérvár díszpolgárát
március 7-én 14 órakor helyezzük
örök nyugalomba végakarata

Ez erősítheti a gazdaságot is, illetve
a szakképzett munkaerő hiányát is
megoldhatja?
Ha a képzett szakemberek hiányáról beszélünk, akkor a kormány
mindig hosszú távon gondolkodik.
A keretrendszert tudjuk meghatározni, amit aztán az emberek feltöltenek. Ha az oktatás területén
a szakképzés irányába indulunk
el, akkor hosszabb távon ez képes
megoldani azt a problémát, hogy

szerint Székesfehérváron, a
Béla úti temetőben. Városunk
önkormányzata saját halottjaként búcsúztatja Siklósi Gyulát,
aki vallotta: „Az életet keresd a
sírok között, s akkor megtalálod az
igazságot!”

A Városgondnokság szakemberei pénteken
beszerelték a korábban áramszünet miatt
szétfagyott hőcserélő berendezést a Csitáry G.
Emil Uszoda sátras medencéjének légbefúvójába. Így szombaton reggel óta újra használható a
megszokott módon a külső medence.

A Városgondnokság egy olasz gyártó hazai forgalmazójától a meghibásodás után azonnal megrendelte
az egyedileg gyártott alkatrészt,
amit pénteken reggelre szállított le
a cég. A szerkezetet beszerelték, és
már üzembe is helyezték a fűtőberendezést a sátorban. Takarítás
és medenceporszívózás után a
szombat reggeli nyitástól újra hasz-

Fotó: Városgondnokság

Látrányi Viktória

Fotó: Gáspár Péter
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Üzembe helyezték a fűtőberendezést, újra
várja az úszókat a sátras medence

nálatba vehették a kinti medencét
az úszók.
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Kovács V. Orsolya

‚
Az 56-osok terén zajlott ünnepségen a Székesfehérvári Ciszterci
Szent István Gimnázium 11. A
osztályos diákjai adtak műsort a díszőrök bevonulását és a Himnuszt
követően. Az összeállítás Edward
Grieg Peer Gynt – Ase halála című
zeneszámával és visszaemlékező
történelmi felvezetéssel kezdődött,
majd prózai és verses elemekkel
folytatódott. Elhangzott többek
között Nagy Gáspár Öröknyár,
Lénárd Ödön Hiszekegy című verse
és Kassay Kázmér visszaemlékezése. A résztvevők meghallgatták

Fotó: Horváth Renáta

Koszorúzással egybekötött megemlékezést
szerveztek a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
alkalmából február 25-én,
‚
szombaton az 56-osok terén. Eközben két
helyszínen is emléktáblákat avattak a Szovjetunióba hurcoltak emlékére.

‚
Az 56-osok terén emlékeztek a fehérváriak

az életének 101. évében nemrég
elhunyt Olofsson Károly, szerzetesi nevén Olofsson Placid atya
szabályait a túlélésről. A bencés
szerzetespapot 1946-ban a Gulagra
internálták, ahol tíz évig raboskodott. Túlélésének törvényeit négy
pontban foglalta össze. A műsor
a Ha én rózsa volnék! című dallal
zárult. Az eseményt Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata
közösen szervezte.

ahol 1944-45-ben szovjet gyűjtőtábor vagy börtön működött.
Városunkban 1945-ben két hadifogolytábor volt. Az egyik ma
a Nagysándor József laktanya, a
másik a kórház. Mindkét tábort
1945 márciusában hozta létre a
Vörös Hadsereg, miután elfoglalta
Székesfehérvárt. Április közepére
már mindegyikben túlzsúfoltság
volt, egyenként mintegy negyvenezer emberrel. A laktanya fél évig
– a hadifogolygyűjtő táboron túl
– tranzitlágeri funkciót is ellátott,
tekintettel a város kelet-nyugati
vasúti közlekedési csomópontban
való elhelyezkedésére. Itt gyűjtötték össze a katonákat valamint
kényszermunkára való kirendelés
címén a civileket. Így rendkívül sok
helyről kerültek ide hadifoglyok.
A Nagysándor József laktanyánál
lévő emléktábla avatásán Vargha
Tamás, Székesfehérvár ország�gyűlési képviselője, a Honvédelmi
Minisztérium miniszterhelyettese
beszédét azzal kezdte, hogy a II. világháború után a háborúk szaggatta országban a háborúk pusztította
magyarságnak még az emlékezetét
is törölni igyekeztek a győztes megszállók, hogy az emberi lélekben
kimondhatatlanul, elsírhatatlanul
pusztítson a vereség, a veszteség
fájdalma.

Az emlékezés virágai

Törő Gábor Kovács Béla kisgazda képviselőről is megemlékezett

„A demokrácia bástyája dőlt meg”

‚
Az 56-osok terén zajlott megemlékezésen beszédet mondott Törő Gábor országgyűlési képviselő. Elhangzott többek között, hogy a kommunizmus az emberiség történetében fellelhető egyik legaljasabb szellemi kaland, kísérlet, mely megszámlálhatatlanul sok bűnt követett el a szellem, az egyetemes kultúra és a nemzeti kultúrák
ellen. Törő Gábor úgy fogalmazott: „Hetven éve, 1947. február 25-én tartóztatták
le Kovács Béla kisgazda képviselőt. Bebörtönözték, vallatták, majd a Szovjetunióba
deportálták. A magyaroknak Kovács Béla a szabadság és a nemzet függetlenségének jelképe volt. Letartóztatásakor mindenki úgy érezte, a demokrácia bástyája
dőlt meg. Egy ember sorsáról volt szó, de ebből az egész nemzet megtudhatta: a
szabadság elveszett.” A zsarnokság beszivárgott az otthonokba, beitta magát az
emberek életébe és kivétel nélkül mindenkitől elvett valamit a bizonytalansággal,
egymás méricskélésével, a mindig lesben állással, az irigykedéssel és a képmutatással. Az erős méreg azóta is nehezen tisztul ki a lelkekből, azonban a sötétség ellen
nem fegyverrel, hanem fénnyel lehet harcolni. A hajnalhasadáshoz, a történelem
igazságának tisztán látásához idő kell!

Az esemény befejezéseként
közösen helyezte el az emlékezés
virágait Vargha Tamás honvédelmi
miniszterhelyettes, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke, Cser-Palkovics András polgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Petrin László, a Fejér
Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője.
Koszorúzott a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnoksága,
a Székesfehérvári Rendőrkapitányság, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet, az
egyházak, a pártok valamint több
oktatási intézmény és civil szervezet képviselői. Az esemény végén
egy-egy szál virág elhelyezésével
számos résztvevő rótta le kegyeletét
a kommunista diktatúrák áldozatai
előtt.

Emléktáblákat avattak
a Gulag-emlékév kapcsán
Az 1945-ben Szovjetunióba
hurcoltak emlékére helyeztek el
emléktáblákat a Nagysándor József
laktanya és a Szent György Kórház
épületeinek falára. Magyarország
Kormánya a 2015. februárjától
2017. februárjáig tartó időszakot
Gulag-emlékévvé nyilvánította
azzal a céllal, hogy méltó módon
emlékezzünk meg a hetven évvel
ezelőtt szovjet fogságba hurcolt sok
százezer magyar honfitársunkról.
Ennek keretében egységes emléktáblák kerültek kihelyezésre mindazon magyarországi településen,

Cser-Palkovics András és Vargha Tamás a
kórháznál avatta az egyik emléktáblát

A kórháznál is volt gyűjtőtábor
A Nőgyógyászati Osztály épületének falán elhelyezett emléktáblánál
Cser-Palkovics András polgármester mondott beszédet, két adatra
hívva fel a figyelmet: kétszer negyvenezer ember két gyűjtőtáborban,
embertelen körülmények között
Székesfehérváron, amikor a város
lakossága meg sem közelítette a
nyolcvanezer főt. Beszélt arról is,
hogy mintegy hatszáz-nyolcszázezer embert szállítottak el keletre,
akik közül kétszázezer soha nem
tért haza. A mai adatokkal nézve
ez két székesfehérvárnyi embert
jelent.

közéleti hetilap
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Túl az ötezredik látogatón

Látrányi Viktória

Második alkalommal várták
A DÖNTÉS című kiállításhoz
kapcsolódó esti beszélgetésre
az érdeklődőket a Csók István
Képtárba. A Fény és árnyék címet
viselő beszélgetésen Takaró Károly
nyugalmazott tábori püspököt,
Molnár János festőművészt és Tóth
Norbert kurátort látták vendégül.
A műalkotások egy különleges
kísérleti alkotás részei, fényekkel,
tér- és illatinstallációkkal, melyben
mindegyik műalkotásnak saját helye és szerepe van. A kiállítás úgy
foglalkozik az európai és a magyar
kultúra megőrzésével és megélésével, hogy évezredes nemzeti
válaszokból építkezve hozza döntéshelyzetbe a látogató egyéneket,
közösségeket.
A tárlat a Székesfehérvárhoz több
szállal kötődő Somogyi Győző
festő- és grafikusművész, a Nemzet

Fotó: Kiss László

A héten az ötezredik látogatót köszöntötték A
DÖNTÉS című kiállításon. Ezzel újabb jelentős
állomásához érkezett a magyar kultúra napján
a Csók István Képtárban megnyílt tárlat. Az április végéig látogatható kiállításhoz kötődően
folyamatosan szerveznek programokat, esti
beszélgetéseket és szakvezetéseket, melyek
keretében érdekes emberek véleményét,
gondolatait ismerheti meg a közönség.

A Fény és árnyék címmel rendezett esti beszélgetést a Fehérvár Televízió is rögzítette, március 7-én, kedden 20 óra 20 perctől láthatják a felvételt

Művésze alkotásait, a magyar
hősöket és az Árpád-házi szenteket
bemutató képeit valamint Párkányi
Raab Péter szobrász- és fotóművész
66 fotógrafikáját mutatja be.
A kiállítást már több mint ötezren
látták. A szerencsés ötezredik
hétfőn egy középiskolás fiú volt.
Éliás Péter, a Gorsium Művészeti
Szakgimnázium tizedikes grafikus-

tanulója iskolatársaival együtt tanóra keretében érkezett a kiállításra,
s egy ajándékcsomagot vehetett
át, amiben a múzeum kiadványait
tartalmazó könyvcsomag illetve a
Floralia rendezvénysorozatra és a
Pompeji kiállításra szóló ingyenes
családi belépők is voltak.
Legközelebb Tóth Norbert kurátor tárlatvezetésére várják az

érdeklődőket március 7-én 17 órai
kezdettel.

Olvasójeggyel ingyenes
A Döntés című kiállítást ingyenesen
lehet megtekinteni azoknak, akik a
Vörösmarty Mihály Könyvtár érvényes olvasójegyével rendelkeznek.

Indul a Kodály-emlékév
Vakler Lajos
Székesfehérváron is megkezdődik a Kodály-emlékév. Március hatodikán a Vörösmarty
Színházban a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház és a Zenei Nevelésért Alapítvány
rendezésében Kodály Zoltán-emlékek címmel
nyílik kiállítás, majd az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar kíséretében a zeneszerző műveiből
hallhatunk ízelítőt székesfehérvári kórusok
előadásában.

Kodály Zoltán halálának ötvenedik,
születésének százharmincötödik
évfordulóján indítják útjára március
hatodikán azt az ünnepi eseménysorozatot, mely a magyar zenetörténet
és zeneoktatás egyik legnagyobb
egyéniségének állít méltó emléket.
Szabó Balázs zenepedagógus, az emlékév egyik kurátora bizonyos abban,
hogy a székesfehérváriaknak elnyeri
a tetszését a program: „Az elmúlt
hetekben a város vezetése, a zenepedagógusok, a muzsikusok a kodályi eszmék
és gondolatok jegyében élik mindennapjaikat, végzik munkájukat. Egy nagyon
szép kezdeményezésre állt össze az a
csapat, amely az emlékév programját
koordinálja. Gazdag, tartalmas emlékévvel köszönthetjük az évfordulókat. A
hatodikai esti program része a kiállítás,
amit Demeter Zsófia állított össze, s
amelyben Kodály Zoltán székesfehérvári
látogatásairól született képanyagot tekinthetik meg a látogatók. Érdemes lesz
megnézni, mert ritkaságszámba menő
emlékek, fotók, dokumentumok idézik fel
Kodály Zoltán ittlétét. 1939. június 3-án

járt először városunkban, amit számos
találkozás követett. Tehát nagy élményt
kínál a kiállítás a látogatóknak. A
hangversenyen pedig valamennyi kórus
fellép, a kicsiktől a felnőttekig. Külön
figyelmet érdemel az Ének Szent István
királyhoz című műve és a Psalmus

Hungaricus című zsoltára az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar előadásában.”
Az emlékév programja bizonyosan
sokak figyelmét fordítja majd Kodály
Zoltán életműve felé. Megismerhetjük azokat az eszméket, amelyek
mentén felépülhetett a zenei nevelés

Mihályi Gyuláné és Kodály Zoltán Székesfehérváron

Magyarországon. Alkalom nyílik arra
is, hogy megidézzük a zeneszerző
székesfehérvári kötődését, azokat a
pillanatokat, amikor 1955-ben az ő
szakmai segítségével és támogatásával elindulhatott városunkban az
ének-zenei oktatás.
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Kolbászból kerítés

Vakler Lajos

A megnyitón Égi Tamás alpolgármester köszönetet mondott a Fehérvári Polgárok Egyesületének és a
Jancsárkert Egyesületnek, hogy lehetőséget adtak a fehérváriaknak arra,
hogy megmutassák, saját maguk is
képesek élelmiszert előállítani.
Palkovics Lajos, a társrendező Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke
büszke arra, hogy a kistermelők,
őstermelők és a vendéglátósok is
otthonra találtak a székesfehérvári
fesztiválon: „Negyedszer rendezzük
meg ezt a találkozót. Idén is nagyon jó
a hangulat, örülünk annak, hogy ismét
sokan jöttek szerte a megyéből és az
országhatáron túlról is. A hagyományos
és a különleges fűszerezésű kolbászok
pedig mint mindig, fenségesek.”

Jóféle paprika nélkül mit sem ér az egész!

Fenséges látvány, annyi szent!

Fotók: Kiss László

Negyedik alkalommal rendezték meg a Kolbásztöltő fesztivált a Jancsárkertben. A hagyományos
rendezvényen idén is színes, változatos programokkal várták az érdeklődőket. A Jancsárkert
Piac és Közösség Egyesület és a Fehérvári
Polgárok Egyesülete ezúttal is figyelt arra,
hogy különleges hangulat övezze a tradicionális
magyar étek ünnepét.

A kolbásztöltésnél nincs generációs különbség

Egy ilyen találkozón nem hiányozhat a jófajta nedű sem

A fesztivál másik atyja, Schultz
György régi álma teljesült azzal,
hogy a kolbásztöltés, mint magyar
ünnepi foglalatosság újra létjogosultságot nyerjen, kiegészülve ezen
a napon a kézműves élelmiszerek
vásárával és nívós kiegészítő programokkal: „Számomra a legnagyobb
öröm, hogy egyre többen jönnek el hozzánk. Jó itt körülnézni, hiszen láthatunk
családokat, vállalati közösségeket, baráti
társaságokat, jóízű beszélgetéseket. Csapatépítő tréningnek is kiváló, s persze
itt van a legfontosabb: a disznótoros
ételek gazdag választéka. Bármennyire
is furcsán hangzik, ez a rendezvény
az egészséges életmód nagy fehérvári
ünnepe.”
A rangos szakmai zsűri, Pamminger
Ede, Grenyovszky Károly és Konrády Péter nehéz feladatra vállalkozott, de végül is megtalálta azokat a
csapatokat, akik az elsőnek bizonyultak. A fesztivál hívógondolata
pedig bizonyosan megtart bennünket a hagyományos ételek mellett a
jövőben is: Helyitől veszem, helyit
eszem, mert helyin az eszem.

közéleti hetilap
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Mézet egy mosolyért

Fehérváron üléseztek a hallgatói önkormányzatok

Vakler Lajos

Vakler Lajos

A szakmai rendezvény kiváló
lehetőség volt a termelőknek, hogy
megosszák egymással tapasztalataikat, és választ kapjanak az ágazat
legfontosabb kérdéseire.
Ficzere Péter, az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület elnöke az
elmúlt években a kínai mézhamisítás és a stagnáló mézfogyasztás
miatt leszálló ágba került méhésztársadalom nevében úgy fogalmazott, bizakodó, mert úrrá lettek
a nehézségeken, és hisz abban,
hogy az Európa élvonalába tartozó
magyar méz ismét elnyeri a vásárlók
bizalmát: „Nehéz végleges megoldást
találni olyan problémákra, melyek nem
az európai közösség tagországaitól
függenek, hanem a brüsszeli döntésektől. A méhésztársadalom folyamatosan
beleütközik abba, hogy a jogszabály-módosítások nagyon lassan haladnak. A
kínai méz térnyerése kapcsán is csak
annyit tudtunk tenni, hogy az illetékes
bizottságnak folyamatosan jeleztük
a minőségi kifogásokat. Fontos a
magyar méz színvonalának megőrzése,
ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy
a kiszerelés is megfeleljen a fogyasztói

Kép: Pintér Norbert

Huszonkilencedik alkalommal rendezték
Székesfehérváron az országos és nemzetközi
méhésztalálkozót és vásárt. Idén mintegy száz
kiállító, a méhész társadalom színe-java mutatta
be termékeit a vásárlóknak a Videoton Oktatási
Központban
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Csaknem tízezer látogatója volt a méhésztalálkozónak

igényeknek, és ellenőrzött módon, közvetlenül juthasson el a vásárlókhoz.”
Nagy Gyula, a Méhészek Fehérvári
Egyesületének elnöke a fejlődés
zálogának a minőség megőrzése
mellett azokat a marketingfogásokat tartja, melyek megismertetik a
fogyasztókkal a mézgasztronómia
újszerűségeit: „Azt szeretnénk, hogy
minél többen megismerjék a magyar
mézet. A legfontosabb feladatunk, hogy
az évi mintegy hetven dekagrammos
fogyasztást mielőbb felemeljük egy
kilogrammra. Ehhez az kell, hogy
minél több helyszínen megismertessük
termékeinket, hogy eljusson oda is, ahol
eddig még nem fogyasztották. Ebben a
folyamatban itt Fejér megyében nagyon
sokat segíthet a most megalakult Szent
István Mézlovagrend első akciója, a
Mézet egy mosolyért, mely nagy sikert
aratott. Ez lehet a jövő útja.”

Székesfehérváron, az Óbudai Egyetemen
tanácskozott a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A háromnapos ülésen elhangzott: hazánk gazdasági
és kulturális fejlődésének záloga a
kiművelt emberfő, így kiemelten fontos,
hogy az egyetemek és főiskolák naprakész információkkal rendelkezzenek a
jövőjüket érintő kérdésekről.

Cser-Palkovics András
köszöntötte szombaton a
hallgatói önkormányzatok
küldötteit az Óbudai Egyetem
fehérvári épületében megtartott konferencián. Hangsúlyozta, hogy hazánk számára
kulcskérdés a fiatalok szerepvállalása, az általuk képviselt
értékek megjelenítése, s
ehhez szükség van a generációk párbeszédére: „Nagyon
érdekes, hogy három héttel
ezelőtt az általános és középiskolások képviselői jártak Székesfehérváron, és megvitatták,
miként látják a diákságot érintő
kérdéseket, most pedig a felsőoktatás vezető gárdája látogatott
el hozzánk az ország különböző
egyetemeiről, főiskoláiról, akik
elmondják, mi az a felsőoktatásban, ami foglalkoztatja őket,
amiről szeretnének tárgyalni,
beszélni, megoldásokat találni.
Az oktatás, a fiatalok, a diákok

Nyugdíjas Ki mit tud?

jelentik az ország és városunk
jövőjét is. Fontos őket meghallgatni, és levonni a tanulságokat,
miként lehet az ő számukra is a
nemzet legfontosabb kérdéseit
úgy megoldani, hogy a következő
évtizedekben át tudják venni a
stafétát, és tovább tudják vinni
a helyi közösségek, az ország
érdekeit képviselve.”
A tanácskozás középpontjában a külhoni program
stratégiája, a diák-kedvezményrendszer változásai
álltak, de áttekintették a
közéleti ösztöndíjra jogosult
hallgatók helyzetét is – emelte
ki Gulyás Tibor, a hallgatói
önkormányzatok elnöke: „Egy
évben három ülést tart a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája. A székesfehérvári
az idei év első ülése. Fontos
számunkra, hogy a legfontosabb
évkezdő témákat napirendre tűzzük. Sok olyan téma van, melyek
elindítása a mostani tanácskozáshoz köthető. A legfontosabb az
egy évvel ezelőtt indult magyar
külhoni programunk, aminek a
komplex stratégiáját és lebonyolítását fogjuk bemutatni. Megkezdjük a tárgyalásokat a diákkedvezmények indításáról, mely jelenleg
kísérleti jelleggel működik az
ország két pontján, Pécsen és
Debrecenben. Téma a közéleti
ösztöndíjak szabályozása is.”

Virágos Magyarországért
Vakler Lajos
A Feketehegy–szárazréti Közösségi Házban
találkoztak a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny Fejér megyei résztvevői.

A díjazott települések képviselői
beszámolókat hallhattak az elmúlt
év tapasztalatairól. Szigli István, a
településrész önkormányzati képviselője köszöntőjében Szárazrét és
Feketehegy fejlődéséről elmondta:
a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület megalakulása óta motorja a
kertkultúra megújulásának. Az ő
munkájuk az egyik alapfeltétele
annak, hogy a város közösségi terei

évről-évre elnyerik a döntéshozók
tetszését.
Spanyárné Halász Szilvia kettős
minőségében, mint városi főkertész és régióvezető gondoskodik munkatársaival arról, hogy
Székesfehérvárt a legvirágosabb
települések között tartsák számon
hazánkban. A találkozóra látogató
vendégek, Anton Schlaus, az Entente Florale Europe versenybizottságának szlovén tagja és
Bocsi Andrea, a Virágos Magyarországért Mozgalom fővédnöke
elégedetten nyugtázhatta, hogy
régiónk továbbra is a kertépítészet
élvonalába tartozik.

Ülésezett a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület

Fotó: Kiss László

A Városháza Dísztermében tartotta soros
ülését a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület Cser-Palkovics András polgármester, az
egyesület elnöke és Égi Tamás alpolgármester
részvételével.

Az idősek hagyományos megmérettetésének a Szabadművelődés Háza adott otthont

V. L.

Tájékoztató hangzott el Székesfehérvár idei költségvetéséről,
gazdasági helyzetéről, jövedelemszerző képességéről, fejlődésének
lehetőségeiről, irányairól és a
közműszolgáltató vállalatok helyzetéről. Hozzászólások kapcsán
ugyancsak tárgyaltak a résztvevők
a kerékpárutak építéséről és a

közösségi közlekedésről, a város
idegenforgalmáról, a Csónakázó-tóról, a Sóstó Természetvédelmi
Terület és a börgöndi repülőtér
fejlesztéséről, továbbá sportcélú
beruházásokról.
A Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület 2000-ben jött létre, az alapszabály szerint elnöke a mindenkori
polgármester. A szervezet jelenleg
harmincöt tagot számlál, akik
többek között a város gazdasági,
vállalkozói, oktatási és közművelődési szféráját képviselik.
Forrás: ÖKK

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: Kovács V. Orsolya • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Pályázzunk az otthon melegéért!
Kovács V. Orsolya

Sokan nem is gondolják, mennyire érdemes
egy-egy házfelújítás, építkezés előtt utánajárni a pályázati lehetőségeknek. 2017-ben
az Otthon Melege Program jelenthet nagy
segítséget a felújításba kezdő családoknak.

A támogatást nyílászárócserére,
hőszigetelésre, homlokzat, födém
vagy lakott tetőtér szigetelésére fordíthatjuk. Építtethetünk
belőle áramtermelő napelemet és
melegvíztermelő napkollektort
is. Fűtéskorszerűsítésre, kondenzációs, biomassza-, faelgázosító
illetve pelletkazán beépítésére
is lehetőséget ad. A támogatást
közvetlenül a kedvezményezettnek
utalják, utólagos finanszírozással.
Ez azt jelenti, hogy magunknak
kell finanszírozni a munkálatokat,
majd az összes költségről kiállított
számlát bemutatva juthatunk hoz-

zá a legfeljebb ötvenöt százalékos
támogatáshoz.

Hogyan nyújthatjuk be a
pályázatot?
A pályázat kizárólag magyar
nyelven, elektronikus úton, a
pályázatbenyújtó rendszeren
keresztül, ügyfélkapus azonosítást
követően az adatlapok kitöltésével
és a szkennelt dokumentumok
csatolásával nyújtható be az
NFM hivatalos honlapján illetve
a pályázatbenyújtó felületeken.
Pályázatot benyújtani 2017. július
1-től a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig lehet.

Mennyi pénzre számíthatunk?
Legfeljebb két és fél millió forintra. Az elszámolható költségek

Fessen velünk!

Dulux Easycare 5l
Sadolin Extra 2,5l
Tilatex 16l

9100 Ft
9930 Ft
5650 Ft

ötvenöt százalékát igényelhetjük
maximálisan, amennyiben a
pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést és legalább
egy megújuló energiát hasznosító
rendszert épít ki. Hőszigetelés
kiépítésére a költségek felét, de
legfeljebb kétmilliót kérhetünk.
Energiahatékonysági fejlesztésre
negyvenöt százalékot, maximum
másfél millió forintot igényelhetünk.

Hogyan döntenek a pénzről?
A források elosztása régiónként
történik a Központi Statisztikai
Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva. A rendelkezésre álló
keretösszeg ötmilliárd forint,
ami kétezer ház korszerűsítését
segítheti.

Kik jogosultak
a pályázatra?
Magyarországi lakóhel�lyel rendelkező cselekvőképes,
nagykorú természetes személyek
adhatnak be pályázatot. Hagyományos technológiával 1996
előtt épült és 1995. december 31.
napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos,
legfeljebb 135 négyzetméter
fűtött alapterülettel rendelkező családi házak tulajdonosai.
Fontos, hogy a jelentkezőknek az
elmúlt tíz évben nem lehet másik
elnyert pályázata. Nem pályázhat
továbbá, aki nem rendelkezik
magyar adóazonosító jellel, vagy
lejárt esedékességű, hatvan
napot meghaladó adó-, vagy adók
módjára behajtható köztartozással rendelkezik.

(1820 Ft/l)

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

(3972 Ft/l)
(353,1 Ft/l)

Az ajánlat 2017. március 2-től a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

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

Márciusi feladatok a kertben
Elérkezett a március, amit minden kertkedvelő várt. Szerencsére a jó idő is megérkezett.
Legfontosabb feladatok között
említeném a növények lemosó
permetezését. Ilyenkor a réz, a
kén és az olaj a legfőbb fegyverünk az áttelelő kórokozók és
kártevők ellen. A réz az áttelelő gombák és baktériumok ellen hatékony, a kén a lisztharmat fertőzöttséget csökkenti. Az olaj részben a rovarok,
atkák elleni küzdelemben segít, részben a tapadást segítő komponens. A lemosó permetezés
lényege, hogy a teljes növényt beborítjuk a szerrel, a permetlét befolyatjuk a legkisebb kéregrepedések közé is. A különböző gombás betegségek, levéltetvek és egyéb kártevők nem csak a
gyümölcsfákat támadják, hanem a kertünkben
lévő összes bokrot, virágot és dísznövényt. Azt
javaslom, hogy ezeket is kezeljük, hogy minél
kevesebb károsítóval kezdjük a szezont. Bár a
lemosó permetezés elengedhetetlen, ez csak a
kezdete a kiskerti növényvédelemnek, és elsősorban a gyérítésben van szerepe.
Lemosó permetezéshez több készítmény is rendelkezésre áll, mint például a Bordói lé+kén, a
Rézkén, a Nevikén, az Agrokén, vagy a mindhárom komponenst tartalmazó Olajos rézkén, vagy
a Vegesol eReS. A készítmények többsége biológiai növényvédelemben is használatos szer,
ráadásul a Vegesol eReS akkor is használható,
ha egy kicsit megcsúsznánk a munkával, hiszen
virágzás közeli állapotban sincs perzselő hatása.
Sajnos az elmúlt években sok buxust tarra rágtak
a puszpángmoly lárvái. A tél ugyan kemény volt,
lehetnek mégis túlélő hernyók a buxusokon. Mi-

vel az áttelelő alakok nagyon védetten, elbújva
vannak jelen a növényen, a lemosó permet ellenük hatástalan. Meg kell várni, hogy a melegebb
időben elhagyják fészküket, és csak akkor tudunk
ellenük védekezni kontakt és felszívódó szerek
kombinációjával. Az első egyedekkel az emelkedő hőmérséklet függvényében március végétől
találkozhatunk.
Sokaknak okoz gondot a körtefákon egész évben
károsító körtelevélbolha. Az áttelelő egyedek
5-6 C°-os léghőmérsékletnél bújnak elő, és párzás után a hajtásokra rakják petéiket. A védekezés alapja az ezekből kelő lárvák elpusztítása.
Ennek időpontja a levelek egérfüles állapotában
van, és ha sikerrel járunk, akkor abban az évben
már nem kell komoly kártételre számítani. Az
időzítés mellett különösen fontos a szerválasztás is. Sajnos a körtelevélbolha több szerre is
rezisztens, a szerválasztást bízzák szakemberre,
aki a korábbi években használt szerek alapján a
megfelelő hatóanyagot javasolja.
A lassan melegedő talaj alkalmas a borsó, retek,
saláta, hagyma, fokhagyma, pasztinák vetésére.
Fontos, hogy a túlságosan hideg talajba vetett
magok nem, vagy csak vontatottan, rosszul kelnek, ezét figyeljünk a tasakokon feltüntetett talajhőmérsékleti értékekre is. Március második felében az időjárás függvényében már burgonyát
is vethetünk. Érdemes a jó minőségű fémzárolt
gumókat megvásárolni, hiszen a megfelelő tápanyag ellátás mellett, ez az egyik biztosítéka a
bőséges termésnek.

A vetéssel egyidejűleg a talajlakó kártevők ellen
is védekezhetünk talajfertőtlenítéssel. A legtöbb
esetben ezzel elkerülhető például a hagyma, a
retek, a sárgarépa, vagy a petrezselyem kukacosodása. A talajban gázosodó Force 1,5 G mellett
évek óta sikeresen alkalmazhatjuk az Artis, vagy
a Bora készítményeket is. Mindkettő bio készítmény, mely kiválóan alkalmas akár a fonálférgek
ellen is.
Elkezdhetjük a paprika és a paradicsom palántázását is. A kikelő palántákat palántadőlés ellen beöntözéssel kezeljük Proplanttal, Previcus
Energy-vel, vagy Trifender WP-vel. Ez utóbbi
mikrobiológia készítmény, tehát vegyszermentes környezetben is tökéletes védelmet nyújt.
A gyepfelületek gondozása is elkezdődhet. A
vasgálic, vagy a vastartalmú műtrágyák kiválóan irtják, vagy gyérítik a mohát. Az ezt követő
gyepszellőztetés pedig segíti a tömörödött talaj
lazítását, levegőhöz juttatva a gyökereket.
A téli pihenésnek vége, a kertben tavasztól sok
a tennivaló, azonban a friss levegőn eltöltött idő
mindenkinek a javára válik.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal,
keressenek bennünket üzletünkben, és kérdezzenek bátran. Kövessenek bennünket facebook
oldalunkon is, illetve hallgassák kéthetente pénteken délben, a Vörösmarty rádióban aktuális
kertészeti tanácsainkat.
Örömmel teli kertészkedést kíván Németh László
kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com
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Hogyan kezdjünk hozzá a tetőcseréhez?
Kovács V. Orsolya

vizsgáltassuk meg vele a tetőszerkezet
állapotát az esetleges megerősítések,
szarufacserék szempontjából” – javasolja Csizmadia Tibor.
Ha beépített tetőteres a házunk,
a nagyobb munkálatokra készüljünk fel. Ezt inkább érdemes a
tavaszi-nyári hónapokra időzíteni.
Ilyenkor fontos benézni a szerkezet
alá, megvizsgálni, rendbe hozni
a szigetelést is, ha hosszú távú
eredményt szeretnénk. Egy ilyen
fajta felújítás történhet kívülről, a
belső párazáró fóliától kezdve. De
belülről is nekikezdhetünk – így
műszakilag korrektebb megoldás
érhető el – ezzel együtt a beépített
tetőtér átalakítására is sor kerülhet.

Ne csak a cserepekre, a szigetelésre is figyeljünk!

rással védjük a beázástól a területet.”
Amikor tetőcserébe fogunk, meg
kell vizsgálni, hogy a tető alatt
padlás vagy beépített tetőtér van-e.
Könnyebb a dolgunk, ha az előbbi,
ilyenkor a héjazat, tehát a tető

külső rétegének, a cserepeknek a
megújítása a feladat. Első lépésként
mindig kérjünk fel egy ács-tetőfedő
szakembert az állapotfelmérésre,
mielőtt árajánlatot kérünk a tetőkereskedésben. „Helyszíni szemlén

A 2016. decemberében hatályba lépett jogszabályok* alapján 2016.12.21-től
minden olyan gazdálkodó szervezet köteles független, külsős energetikai
szakreferenst igénybe venni, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves
energiafelhasználásának átlaga meghaladja
• a 400 000 kWh villamos energiát, vagy
• a 100 000 m3 földgázt, vagy
• a 3 400 GJ hőmennyiséget.

A SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár legnagyobb energia felhasználó és szolgáltató társasága. Energetikai szakterületen dolgozó szakképzett mérnöki gárdával,
minden helyzetre tudunk megoldást és optimális, gyakorlatias javaslatot adni.
Szívesen segítünk abban, hogy törvényi kötelezettségének teljes körűen eleget
tudjon tenni professzionális energetikai szakreferens szolgáltatásunk igénybevételével.
Keressen bennünket:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u.1.
Tel.: (22) 541-300
e-mail: info@szepho.hu

Fontos a kémények állapotát is
felmérni, javításukat a tetőcsere
előtt vagy vele párhuzamosan
elvégezni. „A szükségtelenné
vált, nem használt kéményeket bontassuk le.” – javasolja
Csizmadia Tibor. – „A régebbi
házakon három-négy kémény
is lehet. Ezek közül egyet nem
árt meghagyni tartaléknak.”
Mindezeken túl az ereszcsatorna
állapotát is ellenőrizni kell!

kőszórt fémlemez 50 év garanciával

ENERGETIKAI SZAKREFERENS
SZOLGÁLTATÁS

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. június 30.
után az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása
miatt 200.000 – 2.000.000 Ft közötti bírságot szabhat ki, amely ismételten
kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig.

A kéményekről se feledkezzünk meg!

Kérje árajánlatunkat:

Székesfehér vár
Őrhalom u. 3.
Telefon: 22-500-047
www.feher var teto.hu
info@feher var teto.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
Ho

llander-2000

Kft.

Hollander-2000 Kft.
HAMAROSAN ÚJ HELYRE KÖLTÖZÜNK:
Székesfehérvár, Mártírok út 44.

A szakreferensi és további energetikai szolgáltatásainkról bővebb információt
a www.szepho.hu olvashat.
*A 393/2016. (XII.5.) Korm.rend., amely módosítja az energiahatékonyságról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26) Korm.rendeletet.

Az akció 2017.02.01-03.16-ig érvényes.

Ha az idei nyárra tervezünk tetőcserét, talán még éppen időben
vagyunk. Az egyik székesfehérvári szakkereskedés vezetője arra
hívta fel figyelmünket, hogy ha
jó kivitelezőt szeretnénk találni
térségünkben, nagyjából ilyenkor
kell velük megállapodni a nyári
időszakról. Csizmadia Tibor azonban megnyugtatott minket: még
nem vagyunk lekésve semmiről.
Manapság már nem csak a melegebb hónapokban lehet nekiállni
a tetőcserének: „Száraz időben
télen-nyáron dolgoznak a kivitelezők
a legjegesebb napok kivételével. Az
elmúlt tíz-tizenöt évről elmondható,
hogy az év tizenkét hónapjából tízben
dolgoznak, a maradék kettő pedig az
időjárás szempontjából kedvezőtlen
napokból adódik össze. Arról pedig a
nyári időszakban is gondoskodni kell,
hogy ahol megbontjuk a tetőt, ott taka-

Fotó: Kiss László

Alapos állapotfelméréssel kell elkezdeni a
tetőcsere folyamatát. Ehhez mindenekelőtt jó
tetőfedő szakemberre van szükségünk, akivel
jól tesszük, ha legalább fél évvel a tervezett
munkálatok előtt egyeztetünk. Mire kell még
figyelni, hogy a következő harminc-ötven
évben biztonságban érezzük magunkat házunk
fedele alatt? Erre is választ kapunk a szakembertől.

Már netről is rendelhet tőlünk!

WEBSHOP: www.hollander.hu

FehérVár

10

Otthon

Indul a tavasz a kertekben is

László-Takács Krisztina

ja szakértőnk. Elengedhetetlen,
hogy az adott típushoz legyen
alkatrész-utánpótlás, valamint
kiegészítő tartozékai között szerepeljen a gyomirtófej, a gyomirtóharang, legyen hozzá toldható
vagy teleszkópos permetezőszár,
szórófej, szórópisztoly, szívó- és
nyomótömlők, pumpa, tömítések,
emellett teljesen csepegésmentes
konstrukció legyen.

Fotó: Juhász Andrea

Miután a hétre jó időt jósoltak a meteorológusok, iparkodnunk kell a metszésekkel és a
tavaszi lemosó permetezéssel. Ne feledkezzünk
el a még csapadékos talajra a nitrogén tartalmú
műtrágya kiszórásáról, és nem árt beszerezni
a megfelelő minőségű magvetéshez szükséges
szaporító tálcákat is. Fontos, hogy jó minőségű
palántaföldet, vetőmagokat, és dughagymákat
válasszunk!
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Érdemes az év során permetezési naplót vezetni

Fotó: Fister Judit

Hogyan permetezzünk?

Hagymából, vetőmagból, termőföldből is a legjobb minőséget érdemes használni

Fontos, hogy a permetezéshez a
megfelelő módon használjunk
permetezési védőruhát, amihez
a maszk, a kesztyű és a csizma is
hozzátartozik. A vegyszer mérését
pontosan végezzük erre a célra alkalmas vegyszermérleggel, vegyszerálló

mérőpoharakkal. Akinek kevesebb
a gyakorlata, tanácsot is kérhet – tudtuk meg Fister Judittól. „A gazdaboltos
személyre szóló tanácsadással segítheti a
kertészkedőket a növényvédőszer kiválasztásában, a permetlé mennyiségének
kiszámolásában, keverhetőségében, így
akár az egész évre vonatkozó permetezési terv elkészítésében.”

Ne a minőségen spóroljunk!
„A tavaszi lemosó és az egész évi
permetlé kijuttatását többféle permetezőgéppel végezhetjük, attól függően,
hogy mekkora mennyiségű permetlé
kerül felhasználásra.” – magyarázza
Fister Judit gazdabolt-tulajdonos.
Létezik vállon vagy háton hordható, esetleg kiskocsiként húzható
berendezés is. Az sem mindegy,
hogy milyen rendszerben működik
a szerkezet, hiszen van akkumulátoros, benzines és kézi pumpás
változatokban is. „Törekedni kell
a jobb minőségű eszköz vásárlására.
A legjobb választás a réz, alumínium
vagy rozsdamentes acél permetezőszárral rendelkező berendezés,
melynek minőségi a tömítése, így
nem romlik már akkor el az egész gép,
amikor leveszem a polcról.” – mond-

Mesz-tor

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

AKCIÓ!!!

12 méretben, 5 különböző színben,
szigetelt, akciós kapuk már bruttó

179 000 Ft-tól.

Akció 2017.03.01-12.31-ig tart, részletek az üzletben.

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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
38 m 2 irodahelyiség;

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

Kis kertek Nagy boltja
SEGÍTHETEK ÖSSZEÁLLÍTANI
A 2017-ES PERMETEZÉSI NAPLÓJÁT?
Kedvezmények, Törzsvásárlói,
Ősfehérvár Városkártya
Székesfehérvár, Móri út 58.
Tel.: 22/316-814, +36 20 570 8735
Nyitva: H–P: 8-17, Szo.: 8-12-ig
www.fistergazdabolt.hu

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

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában
(89 m 2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es 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;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db
parkolóhely
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

László Zsolt

Bobory Zoltán

Fiú a felföldről
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Türelem
Érintő

Leventének

Határ nincs…
Zuhogók vízzel párás Skóciában
a zöld és a kék szabadon más
színe
markol bele a zsigerekbe
Háttér nincs…
Nem mentél el csak ott vagy
smaragdszemű vidéken
Te Fiú a felföldön
whiskys palackkal kezedben
nézed a végtelent habzó tengert
és a birkanyájak vattacsomóit
a ködben ölelkező szirteken
Te vagy és van amit látsz
Skótok győzelmei klánok vezeklése
és történelme ölel meg ha hagyod
–
És miért? És kinek?
Ha nincs határ
mert nincs háttér…
Hagyd hogy szeressen a felföld
mert Istenünk egy
közelből és távolból is
Hagyd hogy szeressen a felföld
mert zsugorított nemzet-sorsunk
mára már üresített kiáltvány
és a tallér súlya könnyedt ígérvény
csupán…
Itt mindenki hős lett
itt mindenki hazátlanul csinált
hazát
vagy hazudott egy jó nagyot
és legelte tovább ifjonti-szerzésű
birtokát
Te ott fönt
a felföldön bátran emelheted
éles szélbe tenyered és markodban
tarthatod az ígéretet
hogy egyszer Apád álmából
közösen ébredünk föl
és valahol lesz majd közös hazánk -

A Csongor és Tünde
irodalmi kávéház asztalára

Bármilyen átmérőjű
kör vagy gömb,
és akár végtelen egyenes
vagy csak egy szakasz
érintkezése egy pont.
Szinte meghatározhatatlan
kis jel, szinte fogalom csupán…
Ha te vagy a kör,
bármilyen átmérőjű,
kicsike köröcske, gömb,
és én az egyenes, végtelen
vagy egy gondolatjel…
érintkezésünk egy pont,
egy parányi mértani jel
nekem a Mindenség.

Feketeségeink
Mátyás fekete serege elől
inaszakadta ellenfél;
szürke por száll felettük, benne
fehér arcok, az úton vértócsák;
Február károg fölöttünk,
vonaglanak a borzongó fák,
ágaikon – mint gyászlobogók –
varjak feketéllenek – lelkeink…?
Hull a lélekharang hangja,
beissza a gyászolók fájdalmát;
halk szavak élők és holtak közt.
Csendet parancsol a föld dobogása…
Az aranyszínű fényben
a színpadon fekete zongora;
Psalmus Hungaricus…
a lelkekben üdvözlégy Mária!

Szűts Diana

A kávéjós
Aznap délután túl erősre
sikerült a kávém, keserű ízt
hagyott a számban. Maradt
némi zacc a bögre mélyén, de
nem volt kedvem belenézni. Ki
kíváncsi a jövőre, ha így is túl
sokat lát?
Csak ültem a kávéházban egyedül, és hagytam, hogy a zajok
körülöttem szépen lassan
elhalkuljanak. Nem volt több
nevetés, se beszélgetésfoszlány, még az apró koccanás is
elhallgatott, ahogy a kanalat a
pohár mellé tesszük.
Észrevettem, ahogy egy testes
férfi durván beszél a pénztáros lánnyal. A kávézó feletti
lakásban egy szépasszony
éppen sietve bezárta a bőröndjét, hogy észrevétlenül távozAz oldalt szerkesztette: Bakonyi István

zon, mielőtt leszáll az este. A
mellettem lévő asztalnál ülő úr,
a különös cilinderrel sunyin
zsebre vágott egy kockacukrot.
A szemben lévő lakás ablakát
lassú mozdulattal kitárta egy
hölgy.
Pislogás, levegővétel. A zajok
újra ott hangoskodtak körülöttem. A szemközti hölgy
kilépett kovácsoltvas erélyére,
és odakönyökölt a muskátlijai közé. Kihörpintettem a
maradék kávét, a szalvétából
gyors mozdulatokkal tacskót
hajtogattam, és az apróval
együtt odatettem a pultra.
Aztán kisétáltam a napsütötte
utcára. Úgy döntöttem, veszek
egy szál rózsát a szomszéd
lánynak.

Bakonyi István

Horváth Lénárd kiállítása

(Nyitrai utcai Közösségi Ház)

Amikor megláttam Horváth Lénárd
műveit, a „rend” szó jutott az eszembe. A szabadság szülte rend, ahogy
József Attilánál olvashatjuk. Igen,
mert egyértelmű, hogy egy szabadon
gondolkodó és alkotó művész keze vezeti a csőtollat. Ám úgy, hogy közben
legyen rend a fejben, és legyen rend
a műalkotásban. Úgy, ahogy rendnek
kell lennie a teremtett világban is.
A megszabott szabadság világában.
Vagy éppen a másfél évtized alatt
kifejlesztett sajátos rajzi technika
szűkebb világában. Persze emberi
szavakkal nehezen megfogalmazható, amit itt látunk. Hiszen igencsak
elvont világ ezt. Elvont, ám ugyanakkor nagyon is materiális. A matéria
és a metafizika világa. Ez a nem
éppen az esztétikumról szóló cím
és szókapcsolat más képzettársításokra is csábít. Például arra, hogy a
művészet és a tudomány, vagy éppen
a tudomány és a hit egyáltalán nem
egymást kizáró fogalmak és szellemi
területek, hanem akár édes testvérek
is lehetnek. Eszembe jut legkiválóbb
tanáromnak, a jeles drámatudósnak,
néhai Bécsy Tamásnak az a gondolata, hogy a színházelméletnek és
a színjátszásnak szorosabb kapcsolatban kéne egymást erősíteni.
Más kérdés, hogy ez mindmáig alig
valósult meg, de ez nem jelenti a
gondolat hiteltelenségét. Mint ahogy
a világ számos nagy gondolkodója az
istenhitet és a tudományt is összeegyeztetőnek tartja.
Ilyen dolgokra is gondolhatunk a
kiállítás megtekintése közben. És az
is fontos, amit Horváth Lénárd vall a
művészet lényegéről, pl. az ikonfes-

tők nyomán. Azt vallja, hogy a gyönyörködetés mellett a meditációra, a
szellemi elmélyülésre is alkalmat adhat egy-egy műalkotás, s akár egy-egy
egész életmű. Fontos dolgok ezek,
hiszen a mérce ezáltal igen magas. S
miként tudja, tudjuk, hogy a valódi
dolgok mindig a mélyben rejtőznek.
Ahogy a már idézett költőnél találjuk:
fecseg a felszín, és hallgat a mély. És
Horváth Lénárd művei kísérletet tesznek arra, hogy meglássuk ezeket a
mélységeket. Tőle idézek: „Látszólag
a terekbe nem illő, ám azt színesítő,
élettel megtöltő, átértelmező, újrateremtő lehetőségek.” És fontos szerep
jut a körkörösségnek, az örökös forgásnak, a visszatérő mozzanatoknak.
Nagyon pontosak, szinte mértanilag
pontosak a címek is. Legyen szó asztali áldásról vagy éppen beavatásról,
utolsó vacsoráról. Ez utóbbi művében
a szakrális és a profán elemek együtt
vannak jelen. A fény egy lámpaégő,
s ott vannak a durva munkaeszközök is. Érezzük, hogy másnap már
a kereszté lesz a főszerep. És látjuk,
hogy az oly sokszor ábrázolt történet
is szülhet új felfogást, a mai kornak
szóló üzenetet. Miként a pókháló
meg a türelemmel lesz eggyé.
Tudjuk azt is, hogy a Gorsium Művészeti Szakgimnáziumban dolgozó
Horváth Lénárd hivatása a tanítás,
de egyértelmű, hogy az élet teljessége
elképzelhetetlen számára az alkotás
nélkül. Ezek is testvéri területek
számára. És azt is tudom róla, hogy
érdekli egész mai életünk sok-sok
gondja, megoldásra váró tényei. Így
teljes az élete ennek a még mindig
fiatal művésznek.
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Két generáció – azonos értékek

Vakler Lajos

Nemrégiben olvastam a rajongói adatlapját. Tehetség, stílus egyaránt száz
százalék.
Fontos egy művész életében a vis�szajelzés, én azonban nem tartom
számon, nem figyelem ezeket az
adatokat, inkább az élet sűrűjéből
informálódom. Jó néhány éve a
színpad, a pódium a világom. Annak
örülök a legjobban, ha a közönség
előtt születik meg az eredmény. Nem
gondolom, hogy mindig mindenkinek meg kell felelni, ha azonban
fontos visszajelzés érkezik, van erőm
változtatni. A koncertek élő közönsége a legtisztább kritika.
Amikor végzett a Színművészeti Főiskolán, gondolt arra, hogy a színészmesterség mellett rendezőként, előadóművészként, díszlettervezőként is megméretteti
magát?
Nem gondoltam, azt hittem, kizárólag filmszínész leszek – ami nem
lettem. Egyedül a szinkron talált
meg. Egyébként pedig korán megtanultam, hogy egy színésznek több
lábon kell állnia. Megtapasztaltam
sok mindent, ami a színházcsinálással kapcsolatos.
A hangja egy országot elvarázsolt,
legendává tette. Ez nagy felelősség. A
tehetsége, a dalai megadták a remélt ívet
pályájának?
Szabadúszó színészként rengeteg
energiám szabadult fel. Szerencsém
volt, mert Pásztor László, a Magneoton akkori vezetője arra biztatott,
hogy legyek énekes. Először nemet
mondtam, aztán amikor az Emmanuelle és a Filmslágerek áttörést

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár vendége volt Gergely Róbert.
A kiváló énekes a Szécsi Pál emlékét megidéző
Szereted-e még? című műsorával aratott közönségsikert a Köfém Művelődési Házba látogató
rajongói előtt. A népszerű énekes fellépésére ellátogatott édesanyja, a televíziós Vajek Jutka is.

Szereted-e még...

Bagdadban fegyverropogás fogadott
Vajek Jutka a Magyar Televízió hőskorának
kiemelkedő híradós személyisége. Riportjai,
dokumentumfilmjei, a televízióban eltöltött
mintegy harminc esztendeje, kérlelhetetlen,
megalkuvás nélküli igazságai a ma nemzedéke számára is példát adnak hitelességből.

Azok közé tartozom, akik ötven éve
a Kékes televíziókészülék előtt kuporogva néztük, hallgattuk riportjait.
Gondolta volna, hogy tanárnőből az
egyik legnépszerűbb televíziós személyiség lesz, az ország Vajek Jutkája?
Kétsége az embernek mindig van,
amikor mikrofon elé kerül, de én
éreztem, hogy ott a helyem. Nekem
az életem a televíziózás, bár szerettem tanítani. A főiskolai évek alatt
külsősként dolgoztam a szórakoztató osztályon, aztán egy nap
felmentem a negyedik emeletre a
híradósokhoz, ahol azt mondták,
hozzak témát. Így kezdődött.
Nehéz volt a hatvanas-hetvenes
években híradózni? Hiszen ön mindig
az igaz történetek híve volt.
Akadtak problémáim, voltak
szent tehenek, akikkel meg kellett

küzdenem. Protokollriportokra nem is nagyon küldtek, azt
mondták, a Vajektól isten mentse
a politikusokat. A gazdasággal
foglalkoztam, bár azt is átszőtte a
szocialista piacgazdaság mindenek felettisége. Legfőbb feladatomnak azt tekintettem, hogy a
közösség által megélt történeteket
közvetítsem. Soha nem szenvedhettem a kétszínűséget, egy idő
után, ha beléptünk valahová, már
éreztük, hogy ott valami nem
stimmel. A kommunista szombatok idején egy ízben a Kőbányai
Textilgyárban forgattunk. A
beszélgetés előtt megkérdeztem a
dolgozókat, hogy a kommunista
szombat mit jelent számukra.
Őszintén elmondták, ez nem felajánlás, hanem kényszer. Felhívtam a szerkesztőt, hogy ezt nem
lehet megcsinálni, mert nem igaz.
A férjével, Burza Árpád operatőrrel
bejárta a világot, mindig valami mást
keresett.
A nyugati világ magyar kapcsolatait kerestük. Különösen a gazda-

ság érdekelt. Jártunk Afrikában,
a Közel-Keleten. Bagdadba a
kormány meghívására érkeztünk.
Akkor államosították a nyugati
cégeket, fegyverropogás fogadott
bennünket. Örömmámorban
úszott a nép, mi voltunk a világon
az elsők, akik erről hírt adtunk.
Megannyi siker, elismerés részese
volt. Miért távozott?
Az utolsó riportom Kupa Mihál�lyal készült, már az új korszakban. Olyan beszélgetés volt, ami
közérdekű és fontos. Amikor hazamentem, láttam, hogy teljesen
átvágták, rá sem lehetett ismerni.
Lett belőle egy torzó, amihez nem
adhattam a nevem. Rá kellett
jönnöm, hogy ez már nem az én
világom. Másnap bejelentettem,
hogy távozom.
Siófokról jött, illetve ahogy mondta,
repült. Ennyire fontos, hogy figyelemmel kísérje Robi fellépéseit?
Robi boldogsága a legfontosabb
számomra. Örülök, hogy kiteljesedett, s járja a maga útját. Büszke
vagyok rá.

hozott, beláttam, hogy a tehetség,
az elhivatottság mellett egy előadónak az ismérveihez kell tartozzon a
törekvés az újra.
Hogyan fedezte fel Szécsi Pált?
Nagy szerencsém van. Fiatalon távol
tartottam magam Szécsi Pál világától, aztán egy Szécsi Katalin-film hatására megváltozott a véleményem.
Dalai beleivódtak a lelkünkbe. Nem
teszek mást, mint életben tartom
ezeket az értékeket. A főszereplő
pedig a közönség, akik emlékezni
szeretnének egy korra, egy hangulatra, egy életérzésre.
Ezen a koncerten itt lesz az édesanyja,
Vajek Jutka is, aki a magyar televíziózás
egyik meghatározó személyisége volt. A
tisztasága, dokumentumfilmes elkötelezettsége legendás. Mit tanult tőle?
Kivételes öröm, hogy anyukám itt
lesz, mert azt a fajta tisztességet,
tisztaságot, a hírhez való ragaszkodást, amit ő és párja, Burza Árpád
képviselt, ma már kiveszőben van.
Rá oda kellett figyelni, mert az
ő tudósításai egyedi igazságokat
hordoztak, és soha nem hagyta, hogy
a pártatlanságát megkérdőjelezze a
hatalom. Ezt tanultam tőle, ebben
nőttem fel, s ez a tanítás az egész
életemre szól.
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Párizstól Londonig: fehérvári lány a divat világában

Györök Bori fehérvári lány, tele élettel, ötletekkel és álmokkal. Az álmait viszont nemcsak
dédelgeti, hanem kemény munkával igyekszik
is megvalósítani. Kitartása egészen Párizsig,
majd Londonig repítette.

Bori most huszonkét éves, és a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanul divat- és textiltervező
mesterképzésen. „Hogy a felmenők között van-e művészlélek vagy
nincs, az bizony kérdéses. Édesapám
ugyanis informatikus, édesanyám
pedig matek-fizika szakos tanár.” –
árulta el Bori. Őt mégis már az

óvodától kezdve a divattervezés
és a művészet foglalkoztatta.
Több területen is kipróbálta magát: festett, rajzolt, kerámiázott,
varrt, de kilenc évig zongorázni
is tanult. Fontosnak tartja, hogy
a reál területeken is otthonosan
mozogjon. Nem elég ugyanis
elkészítenie a ruhákat, de egy
szakmai zsűri előtt meg is kell
védenie azokat. Igyekszik tehát
rendszereket felépíteni magának,
hogy eközben saját kérdésire is
választ kapjon.
Az új közeg mindig inspiráló. Fél
évet élt Párizsban, majd Erasmus-ösztöndíjasként tanult a Lon-

Fotó: Pápai Barna

Tőke Zsófia

Fotó: Györök Bori

Györök Bori ambiciózus fehérvári fiatal

Meglepően egyedi kabátokat tervez

A FehérVár mindenkinek jár!

képes volt arra, hogy felcsavarva a
ruha szálait, megváltoztassa azok
sziluettjét.
Nemrég pedig egy olyan kabátot
hozott létre, ami az emberi viselkedés kifigurázását szolgálja. A kabát
viselőjét a mindennapi szokásokból akarta kizökkenteni. Hogy ezt
mindenki számára személyesebbé
tegye, modellnek nem egy profit,
hanem a szintén fehérvári kötődésű Schoblocher Barbit kérte fel,
aki egyébként a Blahalouisiana
énekesnője.

Megint van mire büszkének lenni!
Szabó Petra
Újabb siker a nyolcvankilencedik Oscar-gálán:
Deák Kristóf Mindenki című kisfilmje elnyerte az
Oscar-díjat a legjobb élő szereplős rövidfilmek
kategóriájában.

Tavaly Nemes Jeles László a Saul fia
című alkotásával zsebelte be az Oscart. Egy évvel a győzelem után Deák
Kristóf Mindenki című kisfilmjét
jelölték a díjra. A fiatal rendező a
legjobb élő szereplős rövidfilm kategóriában tudott nyerni. Egyébként
ebben a kategóriában nemhogy nyerni, még jelölésig eljutni sem tudott

magyar produkció a Mindenki előtt,
pedig már 1931 óta díjaznak élő szereplős kisfilmeket. Bízzunk benne,
hogy a történet itt nem áll meg, és
a következő években több magyar
alkotásra is felfigyel a szakma!
Aki nem látta még a kisfilmet, március 4-én, szombaton bepótolhatja,
ugyanis február 26-án, vasárnap vette kezdetét a Magyar Filmhét. Az országos kezdeményezéshez a Barátság
mozi is csatlakozott. Az Oscar-díjas
kisfilm mellett a héten számos magyar alkotást vetítenek. A Barátság
moziban egészen szombat estig a
magyar filmeké lesz a főszerep.

Fotó: szinhaz.org

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!

don College of Fashion egyetemen.
Mielőtt azonban Angliába ment,
rész vett olyan versenyeken, mint
például a Gombold újra elnevezésű
bemutató. Itt olyan világító ruhákat
mutatott be, melyekben a fény generálását elektronikus úton hozta
létre. „A közeljövőben szeretnék a
divat és a technológia kapcsolatával
foglalkozni, kísérletezni.” – árulta el
terveit.
Ennek jegyében olyan ruhákat
tervezett, melyek kialakított rendszerében egy motor működött. Ez

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

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

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

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához,
reklámkiadványok illetve ingyenes
megjelenésű kiadványok terjesztéséhez
keresünk munkatársakat.
Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mail-ben
az ellenorzes@privatposta.hu címen.
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Tízéves a Mits Jazz Band

Vakler Lajos

„A felállás nem változott az elmúlt tíz
évben. Megannyi formáció változik
napról napra, képlékeny minden.
Örülök, hogy ez a csapat megmaradt
az eredeti felállásban. Az sem baj,
hogy nem túl gyakran játszunk együtt,
hiszen amikor találkozunk, az olyan,
mintha soha nem váltunk volna el
egymástól. Mivel a stílus sajátossága,
hogy improvizálunk, intuitív módon
zenélünk, így minden egyes koncert
újat ad.”
Lukács Peta harminc esztendeje
szerelmesedett bele a zenébe.
Hűséges típusként ma már a
magyar színpad az örök társa és
otthona: „Nagyon örültem a megkeresésnek. Igaz ugyan, hogy egyszerre három-négy projektben veszek
részt, így kicsit nehéz rákattintani az
agyamat egy új kihívásra, de örülök,
ha hívnak, hiszen szeretek sokféle
zenét játszani. A gitár az életem, és
egy másodpercig sem gondolkodom,
ha színpadra szólítanak. Érdekes ez
a szituáció, személyesen ugyanis még
sohasem találkoztunk. Mits Marcival
is csak annyi a kapcsolódási pont,
hogy a European Mantra zenekarban
játszottam a bátyjával, Gergővel, ő
volt az alapító basszusgitáros. Amikor
Marci felhívott, hogy lenne egy ilyen
program, megnéztem a videókat, és
már akkor feltűnt, hogy egészen kiváló
muzsikusokkal van dolgom.”

Kép: Zsiday Ádám

A Szabadművelődés Házában köszöntötte
tizedik születésnapját a Mits Jazz Band. Mits
Márton, Potesz Balázs, Kovács Gergő és Horváth
János ezúttal a honi dzsesszmuzsika egyik kiválóságát nyerték meg vendégnek, így a quintett
Lukács Peta gitárossal kiegészülve kvartettként
varázsolta el a rajongókat.

Mits Marci a fiatal generáció tagjaként mára kirobbanthatatlan az
igényes zene világából. Letisztult,
virtuóz szaxofonjátéka igazi élmény
a vájt fülű zenekedvelőknek: „Tíz
éve vagyunk ebben a formációban
együtt, és az első pillanattól kezdve
éreztük, hogy ennek a felállásnak így
kell maradnia. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy ma is itt vagyunk,
mögöttünk van egy lemez, és készülőben egy újabb. Ha megnézzük a
nagy sztárokat, akik az egész életüket
egymással élik le, akkor hazudik, aki
azt mondja, hogy egy kicsit sem unja
a másikat, s nem vágyik valami friss
dologra. Nekünk is volt olyan idősza-

Lukács Peta már nem idegen Székesfehérváron

fontosak a gyermekkori társak, a
pódium közös élménye: „Ebben a
tíz évben tanultunk meg mindent a zenéről és egymásról: a próbateremben,
a színpadon, a dalaink írása közben,
a stúdiókban. Nagyon izgalmas és

2017. március 2.

jártunk, ott találtuk meg egymást Balázzsal, Gergővel és Marcival. Olyan,
mintha tegnap lett volna. Nagyon
sok zenét hallgatunk, olyan dolgokat,
tapasztalatokat élünk meg, amiket
felhasználunk a színpadon is. Mindig
tudunk valami újat, valami mást
mutatni egymásnak. Mivel keveset
játszunk együtt, ezek az impulzusok
fontosak számunkra.”
Kovács Gergő, mint a legtöbb
basszusgitáros, a ritmus kegyeltje, csendes, mégis meghatározó
személyisége a tíz évnyi csodának:

.
A Mits Jazz Band titka a barátság

kunk, amikor folyamatosan koncerteztünk itthon és külföldön, de a köztünk
lévő barátság mindig átsegített minket
a krízishelyzeteken. Zeneileg pedig
tökéletesen összeillünk. Ez a kettősség
fontos, így tudunk működni, remélhetőleg még nagyon sokáig!”
Potesz Balázs a dob kellően elvarázsolt, mégis szerény mestere
számára egy évtized múltán is

tartalmas időszak volt az életünkben, s
persze ma is az. Ha csörög a telefonom, hogy menjünk, játsszunk, ma is
megdobban a szívem.”
Horváth János billentyűsként
mindig az úttörők közé tartozott,
ugyanakkor megbecsüli a soha
vissza nem térő, mégis emlékezetes
közös múlt minden pillanatát: „A
Lauschmann Gyula Jazz Szakközépbe

Kiadó üzletek és raktárak
a Városi Piacon
Földszint: 5 db üzlet 9-25 m2-ig
Galéria: 11 db üzlet (raktár céljára is) 9-31 m2-ig
Pavilon: 2 db 11-22 m2 –ig
Őstermelői asztal: 9 db 1m2-es asztal

További részletekért érdeklődni a Piacfelügyelőségen (22-314-156) vagy Mika László piacfelügyelőnél lehet a 06-70-66-99-157-es telefonszámon.

Mits Marci az összetartó erő

közéleti hetilap

FehérVár
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Török Máté a Királykúton

Vakler Lajos

Bakonyi István bensőséges hangulatú portréi sorából is kiemelkedett
a hétfői találkozó. Nem véletlenül,
hiszen a Misztrál az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokat tett
a kultúráért korszakos magyar
költők verseinek megzenésítésével:
„Ez a beszélgetés annak a folytatása,
ami az elmúlt évben már elkezdődött:
Heinczinger Mika volt a legutóbbi
vendég a Misztrálból, s Kubik Anna
is járt nálunk a Királykúton, aki Kossuth-díjas színművészként sem feledte
székesfehérvári gyökereit. Ami összeköti az ő személyiségüket, az a Csíki
Versünnep, a Fehérvári Versünnep és a
csíkcsomortáni Székelyföldi Verstábor,
hiszen valamennyien részesei annak a
csodának, amit Varga Sándor álmodott
meg évekkel ezelőtt. A közönséggel
együtt én is nagyon szeretem azokat a
megzenésített verseket, ami a Misztrál
együttes sajátja, hiszen igazi ünnep,
amikor az ő dalaikat hallgatjuk. Az is
nagyon fontos, hogy a verseket felemelik, de ugyanakkor alázattal viseltetnek
a művek felé.”
Török Máté és a Misztrál egy jelenség. Dallamaik olyan szépírói, zenei

Fotó: Simon Erika

Folytatódott a Királykúti esték programsorozata. Bakonyi István irodalomtörténész vendége
Török Máté, a Misztrál együttes tagja volt.

Hangulatos este megzenésített versek között

világba kalauzolnak el bennünket,
mely mentes a harsányságtól,
csendben kiáltó, felelősségteljes:
„Örömmel jöttem, nyitott szívvel. Hoztam olyan dalokat, amiket a Misztrállal
ritkán vagy egyáltalán nem játszom.
Az Arany János-emlékév kapcsán is
van a tarsolyomban néhány olyan dal,
amit még kevesen ismernek.”
A kezdetekről, az indulásról úgy
tartja Máté, hogy végig kell járni az
utat, amit kijelöltek önmaguknak:

„Azt az utat próbáljuk járni, amit
1996-ban elkezdtünk. Természetesen zeneileg változtunk, fejlődtünk.
Másként gondolkodunk, családjaink
lettek, más értelemet értelmet nyert
a zenei közösségünk, az a társasági
létforma, amit együttesnek hívunk.
A hangszerválasztásunk nem volt
teljesen speciális, ugyanúgy akusztikus
hangszereken játszunk, ilyen értelemben megvan a hasonlóság a Kalákával
és a Szélkiáltóval. A versénekléshez
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szükséges hangszerek adottak. Ezeket
kell úgy használnunk, hogy a versekhez illő zene megszólaljon, ahogy
megálmodtunk.”
A zenei interpretációk megfogalmazása személyiségfüggő. Nagyon sok
munka és hit kell egy-egy dallam
kottába öntéséhez.
„Tudatosság volt bennünk, célirányosság nemkülönben, de az egész
sokkal inkább egy magától működő,
gördülékeny folyamat volt. Az első
lendület aztán átment szakmaiságba.
Ha az Ébredéstől indulva eljutunk
az Angyalszárnyig, minden dalunk,
lemezünk anyagában tükröződik, hogy
szerencsés és áldott dolog, hogy mindannyian írunk zenét. Ez ad egy olyan
színességet, lehetőséget az együttesnek,
hogy mindenki a saját személyiségét
adhatja, s ez tükröződik a versválasztásokban is. Mindenki olyan költőket
hoz, választ, akiket olvas, akiket szeret,
akinek valamelyik költeménye megfogta a lelkét.”
A Misztrál népszerűsége töretlen,
stílusukat egyként szereti apróság
és felnőtt. Ehhez elengedhetetlen a
kitartás és a szeretet is.
„Felemelő pillanat, jóleső dolog, ha egy
hatéves gyermek Balassi-verset énekel
a színpad előtt. Ezek olyan élmények,
amik végigkísérnek bennünket, és erőt
adnak ahhoz, hogy ezt csinálni kell
olyan pillanatokban is, amikor nehéz.”

A versek bűvöletében
Látrányi Viktória

...”Te mondd, ahogy isten
Adta mondanod” ...

(Arany János: Mindvégig)

Az immáron nyolcadízben megrendezésre kerülô megmérettetésre
2017. március 17-ig jelentkezhettek, verssel. A Verseny két fordulóból – válogatók, döntô – áll, és 2017. április 8-ig tart.
A válogatókra 2017. március 25-én illetve szükség esetén
március 26-án kerül sor kerül sor.

A vers a lélek, az elme és a szavak
virága. Olyan tartalmat és erőt ad
az embernek, ami biztos támaszt
jelent. A Fehérvári Versünnep pedig
olyan fiataloknak ad bemutatkozási
lehetőséget, akik szeretik és értik is
a magyar kultúrát. Az elmúlt évek
során arról is megbizonyosodhattunk,
hogy ilyen tehetségekben nincs hiány.
Nagyszerű közösség alakul ki, amihez
érdemes tartozni. Jó, hogy újra eljött

Fotó: Simon Erika archív

A versenyre olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezhetnek, akik
• székesfehérvári középfokú oktatási intézmény tanulói a 2016/17-os
tanévben,
• vagy a Székesfehérvári Egyházmegye területén valamelyik középfokú
oktatási intézményben tanulnak a 2016/17-os tanévben,
• vagy más település középfokú oktatási intézményének tanulói, de székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Rímek, irodalom, fiatalok, s egy jó közösség.
Minden évben azt vesszük észre, hogy a Fehérvári
Versünnep önmagától hozza össze a csapatot,
elég néhány találkozás, és mindenki fél szavakból
megérti egymást. Hihetetlen, de idén nyolcadik alkalommal élhetünk közösen a versek és az irodalom
bűvöletében. A megmérettetésre március 17-ig
lehet jelentkezni.

ez a pillanat, s reméljük, idén is sokan
szeretnék megmutatni tudásukat!
Az egyik legkedvesebb mondat:
„Szeretem a verseket.” Persze minden
fiatal más-más tartalommal tölti meg
ezt az egy mondatot, hiszen benne
van a személyisége, neveltetése,
érzésvilága. Igaz ez a megállapítás a
versválasztásra is.
A készülődés már hetekkel ezelőtt elindult. A felhívás részletei olvashatók
a Fehérvár magazin korábbi lapszámában is, de minden friss információ
megtalálható a www.versunnep.hu
oldalon.
Az idei évben szervezőként számos
újdonsággal készülünk. Hamarosan a
Vörösmarty Rádióban is útjára indul
egy sorozat, ahol a Fehérvári Versünnep korábbi résztvevőivel, mentorokkal, szervezőkkel is megismerkedhetnek.

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

A HETILAP

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

A VÁ R O S É S H Í R E I

Jó csapat alakult – életkép a hetedik döntőről

FehérVár
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Programajánló

Pálinkafesztivál és székely bál

Gyereksarok
Süni és a Csodabogyó
Március 5. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház
gyermekelőadása.

Programok március 3-tól 12-ig

Szabó Petra

Játékszalon
Március 7. 16.30, Hetedhét
Játékmúzeum, Réber-terem
Balla Gabriella művészettörténész, porcelánkutató
Kicsiknek és nagyoknak:
porcelán játékszerek Moskovszky Éva gyűjteményében című előadása.
Varázstorna – baba-mama-foglalkozás
Március 9. 10 óra, Öreghegyi
Közösségi Ház
Sok varázslatos eszköz segíti
a picik mozgását és fejlődését.
Tavaszköszöntő táncház
Március 11. 17 óra, Táncház
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely kézműves
foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó
Kneifelné Laczkó Kriszta
vezetésével
19.30: Táncházi mulatság
Sipos Dániel vezetésével.
Muzsikál a Galiba zenekar.
Bábszínház
Március 12. 11 óra, Koronás
Park
Gulyás László: Vándormuzsikus, avagy a régi világ
hangszereinek meséi.

Látogatható kiállítások
Szabó Zsolt „iLumzPhoto”:
Spektrumaim
Öreghegyi Közösségi Ház
Önálló fotókiállítás. Megtekinthető március 24-ig.
Szépségek a hidegben – fotókiállítás
Gárdony, Nemzedékek Háza
Horváth-Szabó Nóra fotókiállítása. A kiállítás témáját a
tél, a hideg évszak nyújtotta
látvány egyes részei, részletei
adják.
A Döntés
Csók István Képtár
A kiállítás Somogyi Győző
127 festményét valamint
Párkányi Raab Péter 66
fotógrafikáját, fény-, tér- és
illatinstallációkat vonultat
fel. Megtekinthető április
30-ig.

Horoszkóp
március 2. – március 8.

Március 3.
Toros és pálinkafesztivál
12 óra, Alba Plaza előtti tér
Március 3.
12 óra:
Megnyitó
14 óra:
Ossó Balázs-koncert
16 óra:
Játékos vetélkedő
17 óra:
Popslágerek /Jaffa Trió/
19 óra:
Tűzzsonglőr-bemutató
20 óra:
Retró buli kifulladásig
Március 4.
11 óra:
Játékos vetélkedők
12 óra: Jó ebédhez szól a nóta
14 óra:
Káposztás ételek versenye Sági
Szilárddal
15 óra:
Lakodalmas zenék /Gerencsér–
Suha-duó/
16 óra:
Toros tálak sorsolása
17 óra:
Örökzöld zenék /Gerencsér–Suha-duó/
20 óra:
Balkan Fanatik
Március 5.
10 óra: Sárkányármány – farsangi télűzés és
vásári komédia
15 óra:
Latinos lendület /Uknow Duó/
16 óra:
Toros tálak sorsolása
17 óra: Latinos lendület /Uknow Duó/
A program vasárnapig várja az érdeklődőket
finom ételekkel és italokkal, színes programokkal.

www.holdfenyek.hu

aminek bevételét a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ javára ajánlják fel. Magyarné
Tima Zsuzsa Hínár Henrik csodafurulyája
című előadását tekinthetik meg az érdeklődők.
Videoton–Honvéd labdarúgó-mérkőzés
15.30, Felcsút, Pancho Aréna
II. Székesfehérvári Székely Bál
18 óra, Szent István Művelődési Ház
A Kárpát-medencei magyarság ünnepén lesz
népzenei és élő zenés műsor, többfogásos
székely vacsora, sztárvendégek és határon túli
fellépők, Igazi Csíki Sör, áfonyapálinka, értékes tombolanyeremények és tánc hajnalig.
Alba Fehérvár–Kaposvári KK
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki mérkőzés.

Ami bent, az kint
18 óra, Pelikán Galéria
Szűts Angéla képzőművész tárlata. Megtekinthető: március 31-ig, keddtől péntekig
10-től 18 óráig.

Liszkai Teréz–Nagy Judit: Vak Béla király
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Március 6.
Közéleti és kulturális szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
A program célja, hogy olyan példaértékű
embereket mutasson be, akik az élet különböző területein elismerésben részesültek,
Székesfehérvár kitüntetett polgárai. Meghívott vendégek: Arató Antal és Köntös Attila.
Beszélgetőtársuk Bakonyi István lesz.
Március 7.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők megismerkedhetnek a foltvarrás
alapjaival. A foglalkozást vezeti: Tolvajné Zalka Éva.

„Lásd! Halld! Érezd!”

A DÖNTÉS

Liszkai Teréz–Nagy Judit: Vak Béla király
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Mohain-est
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Az együttes tagjai: Mohai Tamás (gitár, ének),
Török Péter (gitár) és Jud Harmony (ének).

az érzékszervekre ható kiállítás

Március 4.
Egy szem gyümölcs
11 óra, Székesfehérvári Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázum és AMI,
Nagyterem
A Zenede Bábszínház jótékonysági előadása,

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR

Uraim!
Hamarosan nőnap!
Köszöntse hölgy
ismerőseit virággal!

SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

A kiállítás megtekinthető 2017. április 30-ig.
A tárlatvezetésekről és a további rendezvényekről információk honlapunkon:

Székesfehérvár,
Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592

www.adontes.hu

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Elevennek, élettel telinek érzi magát, és most olyan
dolgok megtételéhez is kellő bátorságot, önbizalmat
érez, amelyeket korábban nem biztos, hogy meg
mert volna lépni. Ez a hét kedvez mindenféle tervezésnek, szervezésnek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

2017. március 2.

Bár nem érez konkrét késztetést a változásra, attól
még a változások így is, úgyis bekövetkeznek. Ezek
ráadásul segítik abban, hogy közelebb kerüljön céljai
eléréshez. Emellett több örömteli fordulat is vár
Önre a héten.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Lehet, hogy tengernyi dolga van a héten, de még
otthon is képes sziporkázni. Tele van élettel, erővel és
ráadásul nagyszerűen érzi is magát. Kedvese, illetve
szerettei egyenesen le vannak nyűgözve jókedvétől és
dinamizmusától.

Kifejezetten úgy érzi majd, hogy tiszta lapot kapott
a munkahelyén. Új erővel és energiával lát neki feladatainak és még új célokat is tűz ki maga elé. Olyan
lesz, mint aki megvilágosodott.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Most a párkapcsolatában is jobban teszi, ha lenyeli
a békát, különösen, ha friss a viszony vagy még csak
randizgatnak. Egy dühkitörés vagy hasonlóan erőteljes megnyilvánulás elriaszthatja a partnerét.

Ez a hét jelentős hatással lesz az érzelmi életére. Meg
kell hoznia bizonyos döntéseket, ám ugyanakkor
semmit sem szabad elkapkodnia. Lehet, hogy nem
sorsdöntő dolgok ezek, de mégis olyanok, amik nagy
hatással vannak a jelenlegi kapcsolatára.

Nőnapi Szimfonik Táncdalfesztivál
15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A magyar könnyűzene történetében
meghatározó szerepet betöltő, a Magyar Televízió által 1966-ban indított
Táncdalfesztivál átdolgozott slágereit
hallgathatják meg az érdeklődők Szulák
Andrea, Malek Andrea, Gájer Bálint,
Farkas Gábriel, Nánási Anna és az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar előadásában.
Játékszalon
17.30, Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem
Balla Gabriella művészettörténész Kicsiknek és nagyoknak: porcelán játékszerek
Moskovszky Éva gyűjteményében címmel
tart előadást.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Raffai Ernő A trianoni diktátum következményei – megoldási lehetőségek című
előadása.

FehérVár

Programajánló

közéleti hetilap

Március 8.
Patikaszerda
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
A Vénusz anatómiája – a nőgyógyászat története című előadással folytatódik a sorozat programja. Az előadó
Szima Viktória andragógus.
A nevelés az élet szolgálata
17.30, Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
Folytatódik Pécsi Rita neveléskutató
előadás-sorozata. A szakember ezúttal a Szexualitás – házaspárok útja
című programjára várja az érdeklődőket.
Nőnapi ingyenes body ball edzés
19.30, Videoton Oktatás Központ
Polifoam, sportcipő és -ruházat szükséges. Bejelentkezés: www.facebook.
com/renifitness, korall-fitt@hotmail.
com vagy 70 638 3355 (hétköznap 9
és 14 óra között).

Március 9.
Szülők akadémiája
17 óra, Tóparti Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium
Fábián Károly urológus-onkológus a HPV
okozta fertőzésekről tart előadást.
Színjátszókör
17 óra, Csákberényi Közösségi Könyvtár
Induló színjátszókör tagokat keres.
Az idők jelei – gondolatok a nemzet jövőjéről
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
Náray Szabó Gábor egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja tart előadást.
Március 10.
Szigli László-emlékkiállítás
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményen a művészre Arató Antal emlékezik. A tárlat megtekinthető április 10-ig.
Március 11.
A Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely
nyolcadik évadának ünnepélyes megnyitója
10 óra, KEMPP
Program
9.45: MATASZ kegyeleti futás beérkezése az
emlékparkba
10 óra: Himnusz; köszöntő; Tavaszköszöntő – Vargha Tamás honvédelmi államtitkár
ünnepi gondolatai; Nőszirom Énekkar
(Székesfehérvár); A Katonai Emlékparkért
emlékérem átadása; Szózat.
11 óra: Az Együtt szövetségben – NATO-szervezetek Magyarországon című kiállítás
megnyitója
11.30: Séta a parkban a KEMPP applikáció
segítségével; Kalandút; Raptor Laser tag
lézerharcpálya megtekintése; a Barátság
kemence megtekintése.
Experidance: Gyöngyhajú lány
15 óra, 19 óra Alba Regia Sportcsarnok
Omega-musical.
Március 12.
Tavaszváró babaruhabörze
8 óra, Videoton Étterem
Ruha, cipő, játék, babakellékek.
XI. Velencei évadnyitó Hondatalálkozó
9 óra, Tini Strand nagy parkoló
Program:
9 óra: Gyülekező Agárdon a nagy parkolóban
10 óra: Nevezés szépségversenyre azoknak,
akik ezt nem tették még meg; szavazatok
fogadása.
12 óra: Autós limbó
13 óra: Tókör nyugodt tempóban (40 km/h
faluban, 60 km/h azon kívül).
14.30: Felnikitartó verseny
15.30: Eredményhirdetés
Herbarius program
15 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
A légutak gyógynövényei című előadással
folytatódnak a Herbarius programok, Lencsés Rita gyógynövényszakértő közreműködésével.

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A hét problémásan indulhat és egyenesen úgy érzi
majd, pechsorozata van. Talán jobban is tenné,
ha most megtartaná magának a véleményét és a
gondolatait, mert ez az egyetlen módja annak, hogy
elkerülje a kínos és kellemetlen helyzeteket.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Szinte szó szerint felragyog a szerencse csillaga és
folyamatosan támogatni fogja Önt a mindennapokban. Most semmiképpen se pihenjen, ne álljon meg,
hanem haladjon tovább előre, hiszen a siker már el van
könyvelve, csak el is kell érnie hozzá!

A Barátság mozi műsora
3. Magyar Filmhét
Március 3.
16.30: #Sohavégetnemérős (magyar
játékfilm)
18.15: Memo (tévéfilm, 88’.)
20 óra: Jutalomjáték (magyarul beszélő
magyar-angol vígjáték)
Március 4.
16 óra: Animációsfilm-blokk
LOVE (r.: Bucsi Réka)
Az égigérő fa – A küszöb (r.: Hermán
Árpád, Kovács Márton, Nagy Márton)
Cigánymesék: Káló, a cigánylegény (r.:
Horváth Mária)
Egy kupac kufli – Sose együnk gombát
reggelire! (r.: Pálfi Szabolcs)
Luther Márton élete: Úton az Úr felé (r.:
Richly Zsolt)
17 óra: Kisjátékfilmblokk
Enyhén sós (r.: Nagy Zoltán)
Fizetős nap (r.: Bernáth Szilárd)
Mindenki (r.: Deák Kristóf)
Semmi bogár (r.: Visky Ábel)
Uchebnik (r.: Csicskár Dávid)
18.45: Szürke senkik (tévéfilm, 64’)
20 óra: A martfűi rém (magyar thriller)
Csak még egyszer előre!
Március 6. 18 óra
Magyar háborús film
Kojot
Március 6. és 10. 20 óra, március 7. 18 óra
Magyar dráma
Paterson
Március 7. 20 óra, március 10. 18 óra
Feliratos amerikai film
Testről és lélekről
Március 9. 18 óra, március 11. 20.15
Magyar játékfilm. A vetítés után közönségtalálkozót tartanak Enyedi Ildikó
rendezővel.
A művészet templomai – Botticelli: Dante
pokla
Március 11. 16 óra
Feliratos olasz-német ismeretterjesztő film
A régi város
Március 11. 18 óra
Feliratos amerikai filmdráma

A Vörösmarty Színház műsora
Carmen
Március 3., 4., 5., 7., 10. és 11. 19 óra, március 12. 17 óra, Nagyszínpad
Szép szavú múzsa
Március 6. 18 óra, Nagyszínpad
A testőr
Március 8. 19 óra, Nagyszínpad
Apák és fiúk
Március 14. 19 óra, Nagyszínpad
Makrancos évszakok
Március 7. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
A rajongók
Március 8. 19 óra, Kozák András Stúdió
Illúziók
Március 11. és 12. 19 óra, Kozák András
Stúdió

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha most éppen tanul valamit, akkor érezhetően
szárnyalni fog benne. Még könnyebben szívja magába
az információkat, így sikeres vizsgákra számíthat. Szakmailag mindenképpen fejlődés elé néz.

Érzi és tudja már, hogy sokkal tudatosabban kellene
kezelnie a kapcsolatát. Tegye meg ezekhez a szükséges lépéseket! Fejlessze a kapcsolatukat, kormányozza! Ha közös terveik és céljaik vannak, akkor azok
csak így érhetőek el.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Olyan érzések kerítik hatalmába a kedvesével
kapcsolatban, mint a hála és a szeretetet. Merje
ezeket szavakba önteni és kimutatni. Pont azt a
gyengédséget és törődést is kapja kedvesétől, mint
amire vágyik.

17

Egyre kevésbé tolerálja, ha mások meg akarják mondani, mit tegyen. Ez teljesen érthető, ne is hagyja
magát! Nagyszerű, hogy végre ki is áll magáért, de
mindig legyen óvatos az önkifejezéssel!

FehérVár
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Egyház

Nyitva van az aranykapu

2017. március 2.

László-Takács Krisztina
Kincses Kultúróvoda címet kapott a Szent Imre
Általános Iskola és Óvoda. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán tizenkét
intézmény nyerte el a címet.

„Az értékek, a kultúra őrzését és
átadását a Katolikus Egyház alapvető
feladatának tekinti, így természetes,
hogy óvodánk az értékőrző nevelést
tűzte ki célul.” – mondta az óvoda
szellemiségéről Dombi Mátyásné
intézményegység-vezető. – „Mivel
a történelmi belváros ad otthont az
intézménynek, a gyerekek ismerik a
barokk környezetet. A mindennapjaink
és ünnepeink részét képezik azok a
séták, templomi vagy éppen múzeumi
látogatások, melyek során természetes módon a legkisebbek is magukba
szívják a koronázóváros történelmét,
művészeti értékeit.”
Az Erzsébet-nap például alkalmat
ad arra, hogy megnézzenek egy
Erzsébetet ábrázoló freskót, Szent
Imre-nap környékén pedig biztosan
ellátogatnak a Szent Imre-szoborhoz. Megismertetik a gyerekekkel
a városhoz kötődő történeteket,
legendákat. Hatévesen már úgy
ülhetnek be az iskolapadba, hogy
tudják, ki volt Boldog Gizella,

Szent István, Szent Imre, és azt is
tudják, hogy Székesfehérvár művészeti emlékei miképpen őrzik az
ezeréves hagyományt.
„A néprajzi kötődés kialakítása is
szerepel az óvoda programjában.
Néptáncelőadásainkon mezőföldi hagyományokat közvetítünk.” – tudtuk
meg Dombi Mátyásnétól. Ahogy az
óvodavezető fogalmazott, szeretnék
újra megtanítani a néphagyományokat – nemcsak a gyerekeknek,
hanem a szülőknek is: „Karácsonykor mit adhatnánk elő mást, mint
mezőföldi betlehemezést?” Ünnepeik nyitottak, ilyenkor az egész
családot várják, így szép számmal
jönnek a szülők, a nagyszülők, sőt
még a dédszülők is. A művészeti
nevelésben nagy hangsúlyt kapnak
a múzeumpedagógiai foglalkozások. Leginkább a Hetedhét
Játékmúzeumot és az Egyházmegyei Múzeumot látogatják, de jó
kapcsolat van a Szent István Király
Múzeummal és a könyvtárral is,
sőt a gyerekeknek színházbérletük is van. Kiemelt jelentőségű a
művészeti nevelésben a zene: az
óvoda hosszú évek óta elkötelezett
híve a Kodály-módszernek, mely
meghatározza a kisgyerekek zenei
nevelését.

Fotó: Kiss László

Országos elismerést kapott a Szent Imre Óvoda

Az ovisok már március tizenötödikére készülnek

A Kincses Kultúróvoda cím –
amit a városban egyedül a Szent
Imre Óvoda birtokol – további
elképzelések megvalósítására is
lehetőséget ad, hiszen a díjjal az
intézményegység 1,25 millió forint
támogatásban is részesült. „Ha
nem nyertük volna meg a támogatást,
akkor is vásároltunk volna Museum
Pass kártyát mind a százharmincnégy
gyerekünknek. Ez a kártya ugyanis
kedvezményt biztosít a múzeumpe-

dagógiai foglalkozások belépőjéhez. A
támogatás most lehetőséget ad arra,
hogy ne a szülőket terhelje ez a kiadás.” – kezdte sorolni a terveket az
óvoda vezetője. A kapott összeggel
tehát mindenképpen tágultak
a lehetőségeik: szeretnének a
gyerekekkel eljutni egy mezőföldi tájházba, és azt is fontosnak
tartják, hogy a művészeti nevelés
kapcsán pedagógusaik folyamatosan továbbképezzék magukat.

A Fehérvár Televízió műsora március 4-től 10-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 3. 4. SZOMBAT

2017. 3. 5. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Gemeiner Lajos
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Spanyárné
Halász Szilvia
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szakonyi Károly
14:05 Székely Kolbásztöltő
Verseny
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Mártonné
Máthé Kinga
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
Thornton Wilder darabja
a Fejér Holló Diákszínpad
előadásában
17:10 A Fehérvár TV archívumából
17:40 Gorsium Együttes –
tavaszköszöntő buli
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Lukácsy József
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Verdi – életrajzi
sorozat. 1. rész (12)
21:20 Alba Fehérvár
KC – Dunaújváros
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Lukácsy József
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Gemeiner Lajos
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából
14:00 Szent István emlékek
Rómában
„Róma mindannyiunk
közös hazája” –
Vakler Lajos filmje
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Spanyárné
Halász Szilvia
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Videoton – Budapest
Honvéd labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
17:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Török Máté
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Verdi – életrajzi
sorozat. 2. rész (12)
21:00 Alba Fehérvár – Kaposvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2017. 3. 6. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
- ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Török Máté
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 1. rész
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Közéleti és
Kulturális Szalon
21:10 A világ Koczka-módra
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 3. 7. Kedd

2017. 3. 8. SZerdA

2017. 3. 9. CSüTörTöK

2017. 3. 10. pénTeK

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: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 1. rész
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 2. rész
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A DÖNTÉS – Esti
beszélgetések
21:20 Gorsium Együttes –
tavaszköszöntő buli
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 Paletta – 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: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 2. rész
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Udvardi János
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Vasas Budapest – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 Bajnokok városa
– 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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Udvardi János
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég:
Nomad zenekar
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Virtuózok és az Alba
Regia Szimfonikus
Zenekar
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég:
Nomad zenekar
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Bőke Béla
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 II. Székesfehérvári
Székely Bál
20:50 Egy erdélyi magyar
alapítvány története
21:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 7. 20:20 A DÖNTÉS – Esti beszélgetések

FehérVár

Történelem

közéleti hetilap
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Kastélyok és életek – a Zichy grófok nyomában

Seregélyes

Szerző: Séllei Erzsébet

A washingtoni magyar nagykövet, Széchenyi László gróf társaságában gróf Bethlen Istvánné
Aba-Novák festményét nézi a New Yorkban rendezett magyar festők kiállításán, 1931-ben

személyiséggel bírókat. Az érintett
családok számára pedig hatalmas megtiszteltetést jelentett a királyné bizalmi
környezetéhez tartozni.
A grófi temető különleges lakója a
félkarú óriás, Liszt Ferenc barátja, Gr.
Zichy Géza (1849-1924) zongoraművész, zeneszerző, író. 14 éves korában
jobb karját elvesztette egy vadászbalesetben, de ez nem gátolta abban,
hogy a megkezdett zenei tanulmányait
tovább folytassa. Egy kézzel zongorázva lett virtuózzá, világhírű muzsikussá.
Európa jeles koncerttermeiben lépett
fel, kifogástalan művészi teljesítményt
nyújtva. Egykezes zongora technikáját

Fotó: wikimedia.org

A családi birtokmegosztás során a seregélyesi területek Zichy Ferenc főpohárnok mester tulajdonába kerültek. 1812ben elhunyt, három fiút hagyva hátra,
akik közül (II.) Ferenc nevű legidősebb
fia örökölte a seregélyesi birtokokat.
A seregélyesi ág megalapítója azonnal
munkához látott. Megbízta, valószínűleg Pollach Mihály építészt, hogy
klasszicista stílusjegyekkel kastélyt
tervezzen a birtokra. Sietni kellett a
megvalósítással, mert nem más, mint
az uralkodó, I. Ferenc császár jelezte látogatását a Fejér vármegyében tartandó
hadgyakorlat alkalmából. Rekord idő,
egy év alatt készült el a kastély, melyen
kizárólag hazai mesterek dolgoztak,
többek között a dísztermet festő Pich
Ferenc fehérvári művész. A hófehér
kastély, a birtok klasszicista stílusú kertészháza, a csónakház ma is állnak. Az
angol stílusú park kapuján lakat tartja
távol a látogatókat.
Óvatosan lefejtem a zöld mohát a
kövek feliratáról. Az első Zichy, aki

Fotó: kieselbach.hu

A seregélyesi kerek erdő közepén, szilfák sötét
árnyékában egy család alakította ki temetkezési helyét a hófehér kastélyuk kertje alatt. Nem építettek
maguknak vastag falú magas kriptát, mely a többi
sírbolt fölé magasodva hirdetné mindenki fölött állóságukat, nem is osztozkodtak más földi halandóval
egy közös temetőn. Az erdő fái és a kőkereszt adják
keretét örök pihenőhelyüknek, a szerény kőlapokkal,
melyek hajdani létezésüket igazolják. Csak az
avar zizzen lábaim alatt, és a lehullott száraz ágak
reccsennek, amikor a földútról belépek. A moha már
birtokba vette a földre telepített sírkövek feliratait.
Egyforma, dísztelen kőtáblák fekszenek a középen
álló kereszt irányába, mint a kerek torta szeletei.
Alattuk a seregélyesi kastély hajdani urai, a Zichy
család nemzedékei együtt várják feltámadásukat.

A Zichy-Hadik-kastély belső homlokzata így nézett ki 1902-ben

Seregélyesen temetkezett, Gr. Zichy
Lipót, a kastélyépítő fia. Gr. Zichy
Lipótné Sztáray Mária neve ismerősen cseng. Nagynénje volt annak a
Sztáray Irmának, aki Erzsébet királyné
udvarhölgyeként szolgált. Az udvar a
legkiválóbb úri hölgyek közül válogatta
ki erre a posztra a legmegbízhatóbbakat, legműveltebbeket, legközvetlenebb

szakírásban megörökítette. Igazi zenei
különlegességként gyakorta együtt
koncerteztek Liszt Ferenccel. Kipróbálta magát a zeneszerzés világában is, hat
operát, zongoraműveket, táncjátékot
szerzett. Zách Klára balladája című
művéről maga Liszt Ferenc is elismerően nyilatkozott. 60 éves elmúlt már,
amikor íróként is kiteljesedett. Megírta

A félkezű ember című könyvét, Az
álom regényét, a Boldogság útja című
munkáját, a Leányvári boszorkányt,
melyet maga Zichy Mihály, a család
nem grófi ágából származó festőművész, a szentpétervári cári udvar kedvence illusztrált. Útikönyvei korának
népszerű olvasmányai voltak. A Magyar
Királyi Operaházban 21 éven át zeneszerző-vendégkarnagyként működött.
Egyedülálló egyéniség, aki tehetségét
akarattal párosítva megvalósította
önmagát, amire született. Nemes lelkű
mecénásként a művészettel szerzett
jövedelmét a hazai zenei élet támogatására fordította. Feleségével, Karátsonyi
Melániével itt nyugszanak a seregélyesi
grófi temetőben. Két pici gyermek fekszik a lábuknál: Sándor 4 éves korában,
Aladár 5 évesen hunytak el. Karátsonyi
Melánié Adrienn nevű lánytestvére
Gr. Zichy Sándorhoz kötötte életét. A
grófi testvérek így váltak sógorokká,
sógornőkké és együtt nyugszanak az
örökkévalóságban.
Mekkora az esélye annak, hogy egy
családban ketten kar nélkül zongorázzanak? A sors különös játékot űzött a
Zichykkel. Amit a gondtalan gazdagsággal adott, azt máshol visszavette. Zichy Miklós gróf története kísértetiesen
hasonlít a seregélyesi hófehér kastély
egykori lakójáéhoz. Karok nélkül jött
a világra, lábaival tanult meg kiválóan
festeni és zongorázni.
A grófi sírok mellett, azoktól különállóan a családhoz vér szerint nem
tartozó Csiket Mihály sírja fekszik.
„Önzetlen barátság, változatlan hűség,
tettben, elvben, minden szóban magyar
egyszerűség. Mind aki itt nyugszik vala
egykor híved, velük együtt porladozzék
nemes, tiszta szíved. Mienk legyen
tested, poraidban is becsülünk, Te
ezt nem kerested. Lelkeinket ott fönn
tiszta lelked védje, tudom akkor, hogy
mindnyájan bejutunk az égbe.” Gr. Zichy Géza búcsúzott el Csiket Mihálytól,
közéjük valónak tekintve őt. Talán az
Emlékeim című visszaemlékezéseiben
megtaláljuk e kivételezett társ, barát
alakját.

Hadik János, az őszirózsás forradalom
előtti, közzététel nélkül kinevezett,
de már esküt nem tett miniszterelnök felesége, gróf Zichy Alexandra
jogán került a kastély birtokába. 1918.
október 29-én a Budapesten tartózkodó
Habsburg József főherceg a várakozásokkal ellentétben nem Károlyi Mihály
grófot, hanem Hadik Jánost nevezte
ki miniszterelnökké. Míg Hadik János
a kormányalakítással pepecselt, az
események új irányt vettek a politikában. A közben kitört forradalmi
események miatt október 31-én hajnali
három órakor megbízatását visszaadta.
Ő volt a legrövidebb ideig – három
napig – hivatalban lévő miniszterelnök.
A Tanácsköztársaság idején a székesfehérvári fogházban raboskodott. Nem
csoda, hogy ezután a politikai életből
a kevésbé kockázatos gazdasági tevékenység felé fordult. Örökös jogon a főrendi ház tagjaként meghívást kapott a
jelentősebb egyesületek, szövetkezetek
vezetőségébe, és a kormányt képviselte
a genfi világgazdasági konferencián. A
megalakuló Magyar Nemzeti Bankban
főtanácsi tagként, mellette haláláig a
Herendi Porcelángyár Rt. elnökeként
működött. Róla nevezték el a tisztaságot jelképező hófehér, anyagában
mintás, aranycsíkkal szegélyezett
különleges herendi mintát. Ükapja a
híres-hírhedt tréfás kedvű Hadik András, Berlin túszul ejtője, Nagy Frigyes
megleckéztetője, akinek egyedülálló
hadi tettén derült az akkori Európa.
Itt nyugszik tőlünk karnyújtásnyira a
Zichy családdal együtt Hadik András
ükunokája, Hadik János, a XX. század
elejének meghatározó személyisége.
A kastély utolsó lakói Gr. Hadik Béla
és felesége, Gr. Széchenyi Alice, akinek
édesanyja
a különleges szépségű Gladys Vanderbilt milliárdosnő, a század egyik leggazdagabb amerikai családjából. Széchenyi László gróffal kötött házassága a
kor legizgalmasabb társasági eseménye
volt. Az utolsó seregélyesi grófi családot kastélyuk előtt örökítette meg egy
1931-es filmhíradó, alakjuk a békeidőkből felidézhető. Gr. Hadik Béláné Széchenyi Alice nevével az 1938-as Szent
István emlékév ünnepi ebédjén találkozunk, ott ült a Püspöki Palotában
a Horthy Miklós kormányzó felesége
tiszteletére adott díszebéd meghívottjai
között, Shvoy Lajos püspök és a megye
előkelő hölgyeinek társaságában. Az
1945-ös év tragikus eseményei elől a
család Amerikába menekült. Gr. Hadik
Béla és felesége Bostonban hunytak el.
A menekülő család a kastély parkjában
rejtette el értékes tárgyaikat a visszatérés reményében. A félezer tárgyat rejtő
vaskazettát és faládát egy fa kivágása
során munkások találtak meg, majd
csatornázás közben előkerültek más
értékes vagyontárgyak is. Mindezeket
ma a Szent István király múzeum őrzi.
A grófi temető legfrissebb sírja a fiúké,
az 1933-ban született Gr. Hadik Béla
Jánosé. 2004-ben felesége, Kristen
temette ide, az ősök mellé. „Hazádnak
rendületlenül…” ezt üzeni a sírfelirat –
egy másik hazából.
A csendes seregélyesi kerek erdő
kétszáz évnyi történelem titkát rejti a
szemfedők alatt.
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Egészség

Egészséges életmóddal az egészséges vesékért!

A vesebetegség és az elhízás a központi téma
idén a vese világnapján. A világnapot tizenkettedik alkalommal tartják meg, minden évben
március második csütörtökén. Március kilencedikén az elhízás káros következményeire és annak a
vesebetegségekkel kapcsolatos összefüggéseire
szeretnék felhívni a figyelmet a szakemberek,
hangsúlyozva az egészséges életmód és az azt
támogató intézkedések fontosságát, mint a
megelőzés egyik lehetséges módját.

A túlsúly a szervezetet – az izomzatot, ízületeket, csontokat és a
keringést – nagyon megterheli, az
azonban kevésbé ismert, hogy az
elhízás a nagy tömegű zsírsejtben
termelődő kóros mértékű hormonok, gyulladáskeltő anyagok révén
a belső szerveket károsítja. Kóros
szabályozások alakulnak ki, melyek
túlhajszolják a szívet, a keringési
rendszert és a veséket. Az elhízás
rendszerint magas vérnyomással
és egy idő után cukorbetegséggel
társul. Ezek a veséket önmagukban
is súlyosan károsítják, az elhízással együtt pedig „halálos hármast”
alkotnak.
„Az elhízás a veséket közvetlenül is
károsítja, hiszen hosszú távon a vesék
pusztulásához, krónikus vesebetegséghez vezet. Túlterheli a vesék működő
egységeit, a túlterhelést kóros fehérjevizelés jelzi. A vesék szűrőképességének
csökkenését az úgynevezett eGFR-érték

Fotó: Simon Erika archív

Látrányi Viktória

Zakar Gábor orvosigazgató felhívta a
figyelmet arra, hogy az egészséges életmód,
a megfelelő táplálkozás és a rendszeres
testmozgás segít megelőzni az elhízás és a
vesebetegség kialakulását

csökkenése jelzi. Az elhízott egyén
szinte semmit nem érzékel, panaszt ez
nem okoz. A vérben a salakanyagok
szintje ötven százalék körüli szűrőfelszín-csökkenés esetén kezd emelkedni.
Előrehaladott vesekárosodást jelez a
fehérjevizelés, ezt szűrővizsgálatként
minden elhízottnál célszerű megvizsgálni.” – hívta fel a figyelmet Zakar
Gábor, a székesfehérvári dialízisközpont orvosigazgatója.
Az elhízás valamint a krónikus
vesebetegség nagyrészt megelőzhető.

Az egészséges életmód, a megfelelő
táplálkozás és a rendszeres testmozgás nagy mértékben segít megelőzni
az elhízás és a vesebetegség kialakulását. A vese világnapjához kapcsolódóan hagyományosan városunkban
is szerveznek programokat. Március
9-én, csütörtökön 10 és 14 óra között
az Alba Plazában várják az érdeklődőket különböző szűrővizsgálatokkal és tanácsadással, kipróbálható
sporteszközökkel, kardiógépekkel,
de egészséges ételeket is kóstolhatnak az arra járók.

Tudta-e?
Az elhízás a testtömeg aránytalan
megnövekedése. Arányosnak vagy
ideálisnak tekintjük a testsúlyt, ha az
a cm-ben kifejezett testmagasság 100
feletti részének felel meg. 170 cm-es
egyén esetében ez például 70 kg. A
testtömeg és a magasság viszonyát az
úgynevezett testtömegindexszel is jellemezzük, ideális esetben értéke 24-25
kg/m2 (testsúly kg osztva a méterben
kifejezett testmagasság négyzetével).
Ha a testtömeg az ideális mértéket
maximum húsz százalékkal haladja
meg, akkor túlsúlyról beszélünk (BMI
25-30), a húsz százalék feletti túlsúly
az elhízás (BMI 30 felett). A 35 kg/m2
feletti BMI pedig már extrém elhízásnak felel meg.
Forrás:nephrologia.hu
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Oltás a fiúknak is
Látrányi Viktória
A HPV-fertőzésekről lesz szó március
kilencedikén a Szülők akadémiáján a Tóparti
Gimnáziumban. A program szervezői felhívják
a figyelmet a 2004-ben született székesfehérvári fiúgyermekek ingyenes oltási
lehetőségére.

Tavaly nyáron döntött arról a
közgyűlés, hogy a tizenkettedik
életévüket betöltött székesfehérvári fiúgyermekek ingyenes HPV
elleni oltását a város támogatja.
A döntést hosszas egyeztetés
előzte meg a gyermekorvosokkal, szakorvosokkal és szakmai
szervezetekkel. Az oltási sorozat
két részletből áll, ezeket hat
hónap különbséggel kapják meg
a gyerekek a háziorvosuktól. Az
igényfelmérést követően a 2004ben születettek oltása március
tizedike után kezdődik. Az oltást
az érintettek hetvenöt százaléka
igényelte.
A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy aki a 2004-ben
született, székesfehérvári állandó
lakóhellyel rendelkező fiúgyermekének nem kérte az ingyenes
oltást, az előadást követően még
igényelheti azt. A részletekről a
helyszínen bővebben tájékozódhatnak. A 2005-ben született fiúk
esetében az igényfelmérés áprilisban történik az iskolai védőnők
segítségével.

„Ez az elismerés a hangos iparág egyik nagyon rangos díja. A zsűri a beküldött film,
sorozat, játék kisfilmjeiből kiválasztja az
általa legjobbnak tartottakat, majd ezekre
szavaznak az MPSE egyesület tagjai. Az

Húshagyókedd Mohán

A mohai tikverőzésen nem volt olyan ember és tyúk, akit ne kormoztak volna be a maskarások.
Sok ezer gyermek volt kíváncsi ebben az esztendőben is az egyedülálló hagyományra. N. R.

Farsangfarki télűzés

Fotó: Horváth Renáta

Wágner Csaba hangtervező vehette át idén a
Golden Reel, magyarul az Arany Tekercs díjat, amit
a tengerentúlon a filmes szakma nemes egyszerűséggel a hangmérnökök Oscar-díjának nevez. Az
elismerés értékét növeli, hogy a fiatal szakember
immáron ötödik alkalommal nyerte el a rangos
szakmai grémium által odaítélt díjat.

eredményt a díjátadóig titokban tartják.
Ezért is volt nagy meglepetés, amikor idén
két díjat is átvehettünk egymás után.” –
mondta el lapunknak Wágner Csaba.
Az egyik díjazott munka a Joyride
című kisfilm, a másikat a Gears
of War 4 című kisfilm hangjáért
érdemelte ki csapattársaival együtt.
A Los Angelesben élő sound designer, azaz hangtervező, egyébként
agárdi fiatalember édesapja a Városgondnokság logisztikai vezetője,
Wágner Péter, aki maga is belekóstolt a film világába. Tehát nem esett
az alma messze a fájától.
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Fotó: Horváth Renáta

Wágner Csaba sikere Los Angelesben
Vakler Lajos
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Vasárnap a városlakók a Szabad Színház segítségével farsangi felvonulás keretében űzték el a
hideget Székesfehérvárról. A jelmezesek kiseprűzték a telet városunkból.
N. R.

A babaházak porcelánjai
Látrányi Viktória
Újra könnyed tudományos programra invitálja
ifjú látogatóit és a családokat a játékmúzeum.
A Játékszalon következő előadásán, március
7-én Balla Gabriella művészettörténészt látják
vendégül. A szakember a babaporcelánok,
játékszerek titkaiba avatja be az érdeklődőket.

Egy csésze tea mellett rengeteg
érdekes információt hallhatnak
a Játékszalon-sorozat következő
állomásán a fehérváriak. Kicsiknek
és nagyoknak: porcelán játékszerek
Moskovszky Éva gyűjteményében
címmel tartanak előadást a Hetedhét Játékmúzeum Réber-termében.
A program kedden délután fél

ötkor kezdődik. Az előadó Balla
Gabriella művészettörténész, porcelánkutató. A babagyűjteményhez
olyan minőségi babaporcelánok tartoznak, amelyeket a híres gyártók
nagy műgonddal készítettek el.
Hiszen a babagyerekek számára
sem mindegy, milyen gyönyörű
szervizekkel tálalhatnak a délutáni
teához. Moskovszky Éva sokszor elmesélte, hogy a bécsi porcelángyár
a készleteket megrendelő vevőknek
ajándékba egy-egy babaszervizt
is adott, jól tudván, hogy a szülők
zsebéhez a gyermekeken keresztül
vezet az út. Többek között erről
is mesél majd Balla Gabriella. A
Játékszalon ingyenesen látogatható.
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László-Takács Krisztina
Frontembernek születni kell, de azt, hogy ki
születik annak, csak a Jóisten tudja, legalábbis
kezdetben. Aztán jön a tapasztalat, évek hosszú
sora, amikor a szenvedély, az akarat és a tehetség
összekapcsolódik, majd formálódik egy ember, aki
nem fél a fronton. Bár Isten tudta, mi lesz belőle, a
frontember csak menet közben kezdi érteni az útját.
Bokányi Zsolttal a Sárga Taxi megalakulásának
húszéves jubileuma alkalmából beszélgettünk.

Adott egy fehérvári srác, és adott egy
egészen más kultúra, amelyik egy korábbi
generációhoz köthető. Hogyan jutott
eszedbe, hogy az ötvenes évek Amerikájának rock and roll zenéjében találd meg a
műfajodat?
Van a kincstári szöveg, ami arról szól,
hogy amikor születtem, a szülőszobán
valamilyen 2:4 ritmusra járó zene
szólt, és megfertőződtem. Valójában a
B verzió az igaz: apukám egyszer elvitt
egy lemezboltba, és feltette a kérdést:
Michael Jackson vagy Elvis Presley
lemeze érdekel-e jobban. Kiskamasz
voltam még, egyikről sem tudtam,
kicsoda, de Presley-nek sokkal jobb
volt a frizurája, így őt választottam.
Hazavittem, meghallgattam a bakelit
lemezt. Ez az az album, ami aztán
rongyosra lett hallgatva, és ez az, ami
tulajdonképpen megalapozta a későbbieket. Innen indult a rock and roll
mánia, amit azóta sem tudtam kinőni.
Idén húsz éve, hogy elindult a Sárga Taxi.
Igaz, kicsit változott a kép, és új nevet is
kapott a formáció (Boka és a Klikk), de a
ritmus az eredeti.
1997-ben alakult meg a zenekar, és a
mai napig ragaszkodom a klasszikus
rock and roll-hoz.
Megvan még az a régi bakelit lemez is?
Természetesen, hiszen ragaszkodom
az értékekhez, és sokkal melegebben
szól a zene bakeliten. Mi például
éppen ezért a Boka és a Klikk Rázd
meg, baby! című lemezét bakeliten is
kiadtuk, mert ehhez a stílushoz hozzátartozik a bakelit.
Mennyire formált az, hogy a stílust ilyen
korán kiválasztottad magadnak?
Maga a rock and roll lökdösi az
embert bizonyos irányba. Eleve egy
érzékeny korszakban találtam rá, és
megpecsételődött a sorsom.
Mit kaptál a rock and roll-tól fiatalon?
Elsősorban élményt, hiszen a nyolcvanas években még egy viszonylag
zárt világban éltünk, ez pedig nyitást
jelentett számomra. A zene is élmény
volt, úgy éreztem, ez az, amit kerestem. A nagybőgő csattogását, a kicsit
keményebb dob hangzás. Fontos
különbséget tenni a rock and roll-ban
is, hiszen ma már a Bon Jovitól a Rolling Stonesig mindent ide sorolnak,
de az a stílus, amit mi képviselünk,
az „early rock and roll” – a nevében
is benne van: korai, autentikus. Ez
az a zenei irányzat, amelyben úgy
éreztem, kiteljesedhetek. Fiatalon az
ember szívja magába az élményeket,
a hatásokat. Számomra ez varázslatos
idő volt, bombaként robbant bennem
a felismerés.
És aztán jöttek a zenekarok…
Az első zenekarom a Koktél nevet viselte, ebbe véletlen folytán kerültem. Fodor Zsigmond Szilárd évfolyamtársam
gitárosként egy vasváris bulin lépett fel,
én meg odamentem hozzá, és mondtam

neki, hogy figyelj, Szilárd, ismerem
a Love Me Tendert Elvistől, elénekelhetném? Mondta, hogy persze, gyere!
Elénekeltem ott remegő lábakkal, ami
nekik is és a közönségnek is tetszett, és
kitaláltuk, hogy csinálunk együtt valamit. Ebből lett a Koktél zenekar, amel�lyel beneveztünk egy tehetségkutatóba,
amit itt rendeztek az Úttörőházban, mai
nevén Szabad Művelődés Háza. Vörös
Tamás, Mohay Tamás és Victor Máté
zsűriztek, azonnal el is buktunk, és
tulajdonképpen eddig tartott a zenekar.
Később Kiss Balázs barátommal – aki
később dobos lett a Sárga Taxiban –
találkoztam, és megbeszéltük, hogy
elmegyünk megnézni az éppen akkor
nyíló Rocky Klubot Fehérváron. Ott ki
is találtuk, hogy csinálunk egy zenekart
Rövidzárlat néven. Egészen sikeresek
voltunk, jártunk mindenfelé koncertezni az országban, 92-93-ban három-négyszáz embernek játszottunk itt Fehérváron. Aztán elmentem katonának, mire
leszereltem, a Rövidzárlat nélkülem
folytatta tovább.
Úgy látszik, a névválasztás is lehet
üzenet, hiszen a Sárga Taxi nem kapott
rövidzárlatot...
A zenekar alakulása egy Valentin-napi
esthez köthető. Akkor még hárman
voltunk Forgács Robival és Takács Attilával, velük adtunk elő lírai dalokat
a Mekiben. A koncert után leültünk,
és megbeszéltük, hogy alakítunk egy
állandó zenekart, ez lett a Sárga Taxi.
Frontember vagy, az elnevezésben is benne van a felelősség. Ez valóban így van?
Nem mindig a frontember viszi a
hátán a zenekart, de az élet úgy
hozta, hogy minden zenekaromnak
én voltam az ötletgazdája, és valahogy
mindig úgy alakult, hogy a motorja
is. Nagyon fontos, hogy mellé tegyük:
hiába jó a motor egy autóban – például egy taxiban – ha az alkatrészek nem
működnek. Az, hogy a Taxinak volt
egy nagyon szép sikere, nem csupán
az én érdemem, ez komoly csapatmunka eredménye, mindannyiunk
nagy-nagy közös munkája.

A Bokányi Zsolttal készült interjúkötet
bemutatója március 27-én 18 órakor lesz a
Királykút Emlékházban

Hogyan dől el, hogy egy zenekar profivá
válik vagy megmarad hobbinak?
Amikor elindítottuk ezt a zenekart,
számomra egyértelmű volt, hogy
profin szeretném csinálni. Voltak
zenészek, akik nem így fogták föl, így

Fotók: Horváth Renáta

Változnak a dolgok, de a ritmus marad

Boka és a Klikk hű maradt a rock and roll-hoz

előbb-utóbb kihullottak. A tudatosság
a kulcs, hogy az ember látja a lehetőségeket, és tudja, mit szeretne kihozni
a produkcióból. A profi út nagyon
nehéz út, hiszen komoly beruházást
és rengeteg munkát igényel, amit nem
lehet mellékesként felfogni.
Te is egy lapra tetted fel a megélhetésed?
Voltak a zenekar mellett munkáim,
dolgoztam mindenfélét: a vendéglátástól a gipszkartonozáson át a
gazdabolti eladóig terjedt a skála, de
minden erőfeszítés arról szólt, hogy
meg tudjam támogatni vele a zenei pályámat. Később céget alapítottam, egy
produkciós irodát, amelyik részben
összekapcsolódik a zenével. Közben
folyamatosan rádióztam, ahogy ma is.
1996 óta ülök a mikrofon mögött.
Változik a zenekar azzal, hogy idősebbek,
érettebbek lesznek a tagok?
Nyilvánvalóan igen, hiszen változunk
mi is. A formálódás hála Istennek nem
ér véget kamaszkorban, csak éppen
ma már más formál, nem a rock and
roll. Elvist sokáig a példaképemnek
tekintettem, ma viszont már csak egy
előadót látok benne, aki nagy hatással
volt a dolgaimra. Időközben persze
rá kellett jönnöm, hogy ez is – mint
annyi minden – showbusiness, üzlet,
és egyre inkább mögé láttam. Amikor
elindítasz egy dolgot, vannak vágyaid,
amik esetünkben megvalósultak.
A megvalósulás, a siker hogyan hat rád?
Alapvetően küzdő vagyok, ezt a
talentumot Isten kegyelméből kaptam.
Azt szokták mondani, hogy a bulldog
törtetésével haladok előre. Kiderült,

szükség is van erre. Ha van sikerélmény, nem beleülök, hanem újabb
lendületet kapok. Egyszerűen doppingol, és már azon gondolkodom, mi a
következő feladat. Ha beletespedsz a
sikerbe, az a kudarc. Akkor vagyok
rendben, ha megvan a következő évi
naptár, ha nem a januárt kezdem el
kitöltögetni, hanem mondjuk júniusig
előre látom, milyen feladataim vannak.
Ez a fajta gőzmozdonyeffektus volt a
siker titka. A változás pedig az, hogy
egyre inkább más lett a prioritás az
életemben. Családom lett, volt egy
megtérés az életemben, és ezzel sok
minden átformálódott.
Vannak, akik pontos dátumot tudnak
kötni a megtérésükhöz. Veled ez hogyan
történt?
2008-ban történt, éppen lakásfelújításban voltunk, dolgozott nálunk
egy gipszkartonozó. Én ekkor még
istentagadó ember voltam, és mindent,
amit addig elértem, magamnak, a saját
erőfeszítéseimnek könyveltem el. Tombolt az egó bennem, elhittem, hogy én
vagyok a kulcs, a siker az én sikerem.
Többet gondoltam magamról, mint
kellett volna. Aztán jött hozzánk egy
mesterember, aki – miközben a létrán
állva fúrta fel a giszkartonlapokat a
plafonra – elkezdett nekem Jézusról
beszélni. Először cinikusan hallgattam, nem is értettem, minek mondja
ezeket nekem, de jött öt napon keresztül, és állandóan visszatért a témára.
Milyen furcsa véletlen!
A véletlenre szokták mondani, hogy
az is Isten, csak inkognitóban. Én
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meg vagyok győződve róla, hogy ez
a Szentlélek munkálkodása volt. Tulajdonképpen ez az ember nem tett
mást, mint bizonyságot tett ott a létra
tetején Istenről. Egy olyan ember, aki
korábban alkoholista volt, megjárta a legmélyebb gyötrelmeket, és
amelyekből megtérése által szabadult
meg. Az ötödik napon már nemcsak
hallgattam, hanem kérdeztem is tőle.
Amikor már tele voltam kérdéssel,
a feleségem a kezembe nyomott
egy gyerekeknek szóló Bibliát, egy
képeskönyvet, a négy evangélium
volt benne. Na ettől még több kérdés gyülemlett fel bennem. Ekkor
találtam egy újsághirdetést: Somogyi
László református lelkész előadást

tart a XXI. századi ember és a Biblia
kapcsolatáról. Olyan volt, mintha ezt
olvastam volna: Zsolt, menj el erre
az előadásra! Elmentem, majd utána
feltettem a mindent megalapozó
Hogyan tovább? kérdést. Odamentem a Lacihoz, beszéltem vele, ekkor
elindult egy építkezés sok-sok beszélgetéssel, majd egy felnőtt konfirmáció. A testvéreim előtt is bizonyságot
tettem, elmondtam nekik, hogy van
megváltás, van kegyelem, ők is odaszánták az életüket, és hárman egyszerre konfirmáltunk. Hiszem, hogy
nincs véletlen, és nagyon komoly
átalakulás ment végbe bennem.
Változott a prioritás?
Én elég nagy egóval rendelkeztem,

ez mindenképpen formálódik azóta
is. Szerepet játszott abban is, hogy
el tudtam engedni a Sárga Taxit.
Tizenöt év alatt azt hiszem, mindent
elértünk, amit ebben a műfajban
Magyarországon lehetett, hiszen
rengeteg koncertünk volt, országos
csatornák játszották a zenéinket, a
klipjeinket, és elérkezett az a pont,
amikor úgy láttam, már nincsen
kitörési lehetőség. Egyre több volt a
tagcsere, és egyszerűen úgy éreztem,
nem csaphatjuk be a közönséget azzal, hogy valaki megveszi a lemezünket, aztán eljön a koncertünkre, ahol
teljesen más emberek zenélnek.
Új zenekarod, a Boka és a Klikk men�nyiben más, mint a Sárga Taxi?

Költőnk és kora
Kovács V. Orsolya
Március tizedikéig lehet jelentkezni a két fordulóból
álló Költőnk és kora irodalomtörténeti vetélkedőre. A
versenyre négyfős középiskolás csapatokat várnak.

Ismét meghirdette a József Attila életéről és munkásságáról szóló, Költőnk és
kora című irodalomtörténeti vetélkedőt
A Szabadművelődés Háza, a Tarsoly
Ifjúságért Egyesület és a Vörösmarty
Társaság. Egy iskolából akár több
csapat is részt vehet a tudáspróbán. A
két fordulóból álló versenyre négyfős
középiskolás csapatok jelentkezését
várják a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon március 10-ig. A legeredménye-

sebb csapatokat értékes könyvvásárlási
utalvánnyal és kiadványokkal ajándékozzák meg.
A magyar költészet napját 1964 óta
ünnepeljük április 11-én, József Attila
születésnapján. A jeles alkalomhoz
kapcsolódóan hirdették meg immár
huszonhatodik alkalommal a Költőnk
és kora című vetélkedőt. A verseny
tematikája József Attila életét, korát,
irodalomtörténeti jelentőségét és hatását foglalja össze. Célja, hogy a diákok
ismereteik elmélyítésével még közelebb
jussanak a költő világához, és fejlesszék
kreatív készségeiket. Az első fordulóban egy internetes játék feladatait kell
megoldani március 16. és 26. között.
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Annyiban mindenképpen, hogy
a nevem köré van felépítve a
történet, így nem jelent problémát
az esetleges tagcserék kérdése,
nem okozza a zenekar felbomlását. Érdekes, hogy ennek ellenére
hosszú idő óta ugyanazok játszanak a Klikkben. Professzionális
zenészek, és nagyon jó egységet
alkotunk. Van egyébként átfedés, vannak, akikkel a Taxiban is
együtt zenéltük.
Mikor szól a rock and roll újra Fehérváron?
Az Öreghegyi Közösségi Házban
zenélünk a Boka és a Klikk-kel
március 18-án, este nyolc órakor.
Mindenkit szeretettel várunk!

Írók reflektorfényben
Szabó Petra
Irodalmi szalon indult kedden este a Színház
Kávézóban Írók reflektorfényben címmel. A
sorozat keretében többek között a színházban bemutatott kortárs darabok íróit látják
vendégül.

Honnan ered az író ihlete?
Miként áll össze egy vers, egy
színdarab? Többek között ezekre
a kérdésekre kaptak választ
azok, akik ellátogattak a programra.
Az új rendezvénysorozatban a
színházban bemutatott kortárs
darabok íróit látják vendégül.

„Ez fontos és érdekes. Ha így is
látja a néző ezeket az alkotókat, az
előadásokat is más szemmel, beavatottan tudja nézni.” – hangsúlyozta
Bagó Bertalan, a Vörösmarty
Színház rendezője.
Kedden este Háy János író, költő
volt a sorozat vendége. Groteszk
komédiáját, A Herner Ferike
faterja című darabot tavaly ősszel
mutatta be a Vörösmarty Színház. A következő alkalommal,
március 22-én Márton László író
áll majd a reflektorfényben. Carmen című darabját március 4-én
mutatja be a Vörösmarty Színház
Horváth Csaba rendezésében.
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Kék hírek
Kiégett a teherautó
Pékárut szállító teherautó gyulladt
ki hétfőn Székesfehérvár határában. A székesfehérvári tűzoltók
kiérkezésekor a teherautó fülkéje
teljes terjedelmében égett, és a
tűz már átterjedt a raktérre is.
A tűzoltás idejére az utat teljes
szélességében le kellett zárni. Az
eset során személyi sérülés nem
történt, de az autó vezetőfülkéje
és a raktér jelentős része a lángok
martalékává vált.

Ruhát lopott

Kéklámpások
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Kevesebb tűz, több hatósági feladat
Novák Rita
Csökkent tavaly a tűzesetek és a műszaki mentések száma is az előző évekhez viszonyítva.
Évet értékelt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az újév tűzzel kezdődött, de
összességében 2016-ban kevesebbszer kellett oltaniuk a tűzoltóknak,
mint a korábbi évben. A szabadtéri
tüzek száma például huszonhét
százalékkal csökkent, és ugyanen�nyivel kevesebb műszaki mentés-

hez vonultak a fehérvári hivatásosok, mint korábban – nyilatkozta
lapunknak Magosi Lajos tűzoltó
ezredes. A megyei katasztrófavédelmi igazgató hozzátette: 2016-ban
nem volt a megyében akkora vészhelyzet, hogy a védelmi bizottságot össze kellett volna hívni. Az
iparbiztonságot ellenőrzésekkel,
gyakorlatokkal és ifjúsági programokkal biztosította a szervezet, és
a hatósági munkára is nagy figyelmet fordított a katasztrófavédelem.
A megyei igazgatóság vezetője

szerint eredményes évet zártak.
Magosi Lajos beszámolt arról is,
hogy tovább erősödtek az önkéntes
szervezetek a megyében, emellett
korszerűsítések is történtek. Két
új magyar fejlesztésű fecskendővel
gazdagodott a fehérvári és a sárbogárdi tűzoltóság, valamint megújították a dunaújvárosi laktanyát is.
Idén az országos katasztrófavédelem további 56 gépjárműfecskendőt
oszt szét a megyei szervezetek
között a gépjárműpark fiatalítása
érdekében.

Fotó: nzp

A rendőrök február 28-án délelőtt
Székesfehérváron ellenőriztek
egy huszonnégy éves helyi nőt,
aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy tavaly augusztus
23-án, a délelőtti órákban egy bevásárlóközpont ruházati üzletéből
pulóvert és táskát tulajdonított el
úgy, hogy azokról az áruvédelmi
eszközöket eltávolította, és a
termékeket a saját ruházata alá
rejtette el. B. Szandrát a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra
előállították és kihallgatták.

Tűz szabadtéren
Az elmúlt hétvége folyamatosan
adott munkát a megye tűzoltóinak.
A beavatkozások döntő többsége
szabadtéri tűz volt, ezek közül is
több esetben kertek aljnövényzetét
perzselték fel a lángok, melyek
épületeket is veszélyeztettek. A
legnagyobb erőt igénylő tűzeset
február 24-én, pénteken történt a
Nádasdladány-Csór vasútállomás
közelében. A leégett, magas fűvel,
náddal benőtt terület kiterjedése öt hektár volt, és a lángok
veszélyeztettek egy több tíz hektár
nagyságú nádast is. Személyi sérülés nem történt, a tüzet a székesfehérvári, pétfürdői és balatonfűzfői
hivatásos tűzoltók fékezték meg.
A katasztrófavédelem felhívja
az állampolgárok figyelmét a
szabadban történő tűzgyújtás szabályainak betartására. A szabályok
megsértése esetén tűzvédelmi
bírságot lehet kiszabni, azonban
ennél is fontosabb, hogy figyelmetlensége következményeként senki
ne veszélyeztesse embertársait,
lakó- illetve munkakörnyezetét.

Legyél te is határvadász!
Folyamatos a határvadászokat
toborzó rendőrségi kampány Fejér
megyében. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság toborzócsoportja március 2-án délután fél egy és
fél négy között Székesfehérváron
a Fehér Palota Üzletközpontban,
március 3-án tíz és tizenhat óra
között a Dunaújvárosi Egyetemen folytatja tevékenységét. A
rendőrség munkatársai továbbra
is készséggel állnak mindazon
érdeklődők rendelkezésére, akik
elhivatottságot éreznek a rendőri
pálya iránt, illetve a személyes
találkozó során szeretnének
részletes felvilágosítást kapni a
határvédelmi feladatokról és a
jelentkezés feltételeiről.

Az új év egy tűzzel kezdődött a Nagyszombati utcában, a ház tetőszerkezete szinte teljesen megsemmisült, de összességében 2016-ban kevesebb
ilyen eset adott munkát a tűzoltóknak

Bűn- és balesetmegelőzés másként
Novák Rita
Hogy kapcsolódik egymáshoz az anyós és a
trükkös tolvaj esete? Nos, jó esetben sehogy.
Az Öreghegyi Nyugdíjasklub tagjai azonban
biztosan értik az összefüggést: humoros bűnés balesetmegelőzési előadást tartott számukra
a rendőrség.

Ayala, az 1990-es Humorfesztivál
győztese, a rendőrség baleset-megelőzési szakembere tartott előadást
az időseknek az Öreghegyi Közösségi Házban. Illés István egyebek
mellett elmesélte egy idős házaspár
esetét, akiknek sok millió forintja
bánta, hogy hittek egy álrendőrnek.
A tolvaj azt mondta, hogy a nyugdíj, amit a postás hozott, hamis,
ezért elviszi a pénzt a kapitányságra. A férj nemcsak a nyugdíjat
adta oda az álrendőrnek, hanem
a megtakarított tizennégy millió
forintjukat is. A figyelemfelhívó ismereteket humoros formában adta
át közönségének a rendőrtiszt, a
humorista a klubtagok legnagyobb
örömére még dalra is fakadt.
A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, hogy senki idegent ne engedjenek be a nyugdíjasok a házukba,
akármilyen trükkel próbálkoznak,
még akkor sem, ha a hívatlan
vendég hivatalos személynek adja
ki magát – figyelmeztetett Vörös
Ferencné ezredes, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság kiemelt
főelőadója.
Az idősek figyelmét az áldozattá
válás elkerülése mellett a köz-

Ayala nemcsak megnevettette közönségét, az idősek biztonságáért is sokat tett

lekedési szabályok betartására
is felhívták. Bánfi Zsolt rendőr
százados szerint a nyugdíjas kor-

osztály gyalogosan, kerékpáron és
autóban egyaránt veszélyeztetett
korosztály.

közéleti hetilap

Előző rejtvényünk megfejtései olyan témákhoz kapcsolódtak, melyekről cikkek is születtek magazinunkban. Alig van fehérvári, aki ne ismerné a Cserta
családot, róluk szóltunk februári portré rovatunkban. Első megfejtésünkben
arra voltunk kíváncsiak, milyen díjat vehetett át a család a közelmúltban. A
helyes válasz: Pro Cultura Albae Regiae díj.
Második megfejtésünk fókuszában az Országos Diákparlament állt. Mi a legfontosabb döntése a háromnapos tanácskozásnak? Jól fejtették meg a feladványt, akiknek ez a válasz jött ki a betűkből: Országos diáktanács felállítását kezdeményezik.
Végül arra voltunk kíváncsiak, milyen nevet visel az a hajó, mellyel Fa Nándor
kevesebb mint kilencvennégy nap után nyolcadik helyen célba ért a földkerülő
vitorlásversenyen. A helyes megfejtés: Spirit of Hungary.

Rejtvény
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Eheti rejtvényünk első kérdése egy lapunkban található cikkel kapcsolatos. A napokban Székesfehérváron lépett fel Gergely Róbert színművész,
aki hosszú évek óta sikeres produkcióját adta elő: Szécsi Pál-slágerekkel
bűvölte el a közönséget. Neki is örömet szerzett azonban egy számára
fontos személy azzal, hogy jelenlétével megtisztelte a fehérvári előadást.
Az első kérdésünk: Milyen meglepetés érte Gergely Róbertet fehérvári
előadásán?
Második feladványunkban arra várjuk a választ, milyen tyúkokkal kapcsolatos farsangzáró hagyománnyal űzik a telet az egyik Fejér megyei faluban?
Harmadik kérdésünk pedig, melyre a héten választ várunk: Hányadik
Fehérvári Versünnepet rendezik meg az idén?
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Döntsünk az adónk egy százalékáról!
Kovács V. Orsolya

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

Nem biztos, hogy könnyű döntés, kinek adjuk
adónk egy százalékát. De nem érdemes elszalasztani a lehetőséget, hiszen Székesfehérváron is
számos civilszervezet számít ily módon az itt élők
segítségére, és sok kicsi sokra megy!

De mégis hogyan tudunk erről rendelkezni? A felajánlásra annak a magánszemélynek van lehetősége, akinek
adófizetési kötelezettsége van, és
jövedelemadóját határidőre, maradéktalanul megfizetni. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja – de
ez nem kötelező – a szervezet nevét is.
A rendelkező nyilatkozatot kétféleképpen is beadhatjuk. Egyrészt a
munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolódva 2017. május 10-ig a bevallás
részeként az 1053. és 1053E számú bevallás Egysza nevű lapjának kitöltésével, lezárt, adóazonosító jellel ellátott
borítékban elhelyezve, a munkáltatónak átadva. De beadható személyesen
vagy postán, különálló rendelkezési

Mai és régi építősök,
támogassátok az ARÉV
Baráti Kör Egyesületet!
Adószám: 18495717-1-07

TERVEZŐ ELŐKÉSZÍTŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

nyilatkozatként 2017. május 22-ig egy
lezárt, szintén adóazonosító jellel
ellátott borítékban, továbbá elektronikus úton is eljuttatható az adóhatósághoz. A nyilatkozatnak a borítékkal
azonos méretű lapon kell lennie, de
nem szükséges a formanyomtatvány.
Arra viszont figyeljünk, hogy a május
22. után elküldött nyilatkozatok nem
érvényesek.
A város honlapján megtalálható
számos helyi civilszervezet, melyek az
egy százalékos támogatások címzettjei
lehetnek (http://www.szekesfehervar.
hu/index.php?pg=page_96210).
1% a Gyermekekért.
JÓT TENNI KÖNNYŰ!

A

„Vigyázó kéz”

Gyermekvédelmi Egyesület
kéri a GYERMEKBARÁTOK
támogatását az szja 1% felajánlásával.
Adószám: 18489822-1-07
Honlap: www.vigyazokez.hu
Tel.: 06/30/906-9148

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a
számos béren kívüli juttatás.
Amit kérünk:
• központi fűtés- és csőhálózat szerelő szakmunkás végzettség;
• 2-3 év hasonló területen történt munkavégzés;
• B kategóriás jogosítvány;
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Előny lehet:
• ív- és lánghegesztő minősítés;
• alapfokú számítástechnikai ismeretek;
• műanyag, réz, keményacél szerelési ismeretek, alkalmazása.

Főbb feladatok:
• épületgépészeti tervezési munkák (távhővezeték, hőközpont, belső
fűtési rendszer);
• energetikai projektek tervezői támogatása.
Amit kérünk:
• épületgépész mérnök végzettség;
• épületgépészeti tervezési munkákban min. 3 éves szakmai tapasztalat;
• AutoCad szoftver középszintű ismerete;
• irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete;
• B kategóriás jogosítvány;
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Előny lehet:
• Magyar Mérnöki Kamara G tervezői jogosultság;
• Székesfehérvári helyismeret;
• megújuló energiás tervezői, vagy üzemeltetői gyakorlat.
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a
számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának segítése;
• földmunkák végzése (ásás, csákányozás, lapátolás stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Előny lehet:
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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„Megéreztem valamit, amit szavakkal nem lehet leírni”

Van, aki emlékeit dobozba zárva őrzi, van, aki
számára akkor eleven az élmény, ha ezt másokkal is megoszthatja, és van, aki mindkettőt
műveli egyszerre. Simon Erika, a Fehérvár
magazin fotósa egy fényképezőgép vázába próbálta összegyűjteni azt a lenyűgöző esztétikát,
amit Róma nyújt a nyitott szemű és nyílt szívű
utazónak. De nem hagyta a dobozban, hanem
előhívta, hogy újra és újra elénk tárja, hirdetve
a művészi szépséget, ami nem múlik el az idő
előrehaladtával sem. A Szent István-emlékek
Rómában című filmet Erika fotókiállítása
kísérte, mely jelenleg is látható a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házban.

Gondolom, nem fényképezőgéppel a
kezedben születtél. Milyen út vezetett
a fotózáshoz?
Nem könnyű! A Vasváriban érettségiztem, testnevelés tagozatos diák

Simon Erika, a FehérVár magazin fotósa

jut el. Nem gondoltam, hogy ahhoz
képest van csodálatosabb, olyan,
amit megfogalmazni nem lehet.
Talán ezért nyúltál a fényképezőhöz…
A fényképező szinte mindig nálam
van, ha nem ez a jó kis Nikon,
akkor egy kisebb gép, amit könnyű
hordozni. Persze amikor a kisebb
gép van nálam, mindig bosszankodom, hogy ez nem tudja azt, mint a
profi. Tulajdonképpen az ember kezéhez nő a gép, mert minden nap
ezzel dolgozom, és néha vágyom rá,
hogy végre jól kipihenjem magam,
kikapcsoljak egy kis időre.
Ha több szabadidőd lenne, mivel
töltenéd?
Az a helyzet, hogy azt sem tudom
elképzelni fotózás nélkül.

Fotó: Simon Erika

Hogyan kezdődött ez a római szerelem?
Meglepő, de tulajdonképpen a
tenisszel. Az, hogy én ezeket a
képeket el tudtam készíteni, Roger
Federernek köszönhető!
Ez valóban meglepett!
Igen, kicsit kacifántos a történet, de
itt is igaz a mondás, hogy minden út Rómába vezet. Vörösmarti
Erika barátnőmmel nagy rajongói
vagyunk a sportolónak, és mindenképpen szerettük volna élőben
megnézni és fotózni Federer egyik
meccsét. Nézegettük a számunkra
is elérhető országokat, és kitaláltuk,
hogy Róma éppen megfelelő lenne.
Először kimentünk három napra.
Láthattuk Federert és a többi klas�szist teniszezni, fotózhattam őket,
de arra is jutott egy kis időnk, hogy
bejárjuk a várost. Engem egyszerűen mellbe vágott az a szépség,
ahogy a mai kor és a régmúlt találkozik egymással. Valami olyat éreztem ott, amit szavakkal nem is lehet
igazán leírni, viszont ha belegondolok, most is elérzékenyülök. Az az
esztétika, amit minden kor hordoz,
de minden korban másképp jelenik
meg, és ezt mi együtt, egymásra
rétegződve láthatjuk, megnyitott
bennem egy ajtót.
Milyen jó, hogy az ember tapasztal,
bejár néhány országot, és érett fejjel
mégis képes sírva fakadni a szépség
láttán!
Mi mindig visszajártunk a görögökhöz, azt gondoltam, hogy Görög-

országnál nincsen csodálatosabb,
sokat fotóztam ott. Különleges
élmény volt az Akropolisz Rally,
amikor megláthattunk olyan helyeket is, ahova nem minden turista

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

Angyalvár Rómában: az eső nem kedvez a turistának, de a fotós meglátja benne a lehetőséget

voltam, majd a Volánhoz kerültem, statisztikusként dolgoztam
egy rövid ideig. Hamar kiderült,
hogy az irodába zárt munka nem
az én műfajom. Közben hallottam
valahonnan, hogy a Fényszövnél
félfogadót keresnek. Jelentkeztem,
felvettek. Az volt a feladatom, hogy
a fényképezésre érkező vendéket
fogadjam, az elkészült képeket
kiadjam, satöbbi. Ekkor kezdett
el érdekelni a fotózás. Igaz, gépet
nem kaptam a kezembe, de mivel
az üzletben volt fekete-fehér labor,
megengedték, hogy én hívjam elő
az igazolványképeket. Itt javasolták, hogy jelentkezzek a Fényszövhöz tanulónak. Első körben nem
vettek fel, ami nagy csalódás volt.
Főleg azért, mert nem a felvételim
sikerült rosszul, hanem főként fiúkat szerettek volna felvenni. Arra
hivatkoztak, hogy a nőknél sok a
pályaelhagyó. Nagyon el voltam keseredve, de maradtam a Fényszövnél, és folytattam a fényképkészítéshez kapcsolódó segédmunkát.
A következő évben már majdnem
elengedtem a vágyat, hogy fotós
legyek, amikor megtudtam, hogy
fölvettek. Nagy szerencsém volt,
mert csodálatos mestertől, Őri Tóth
Istvántól tanulhattam a szakmát,
aki rengeteg lehetőséget adott a
kezünkbe, és nagyon sok dolgot
elleshettünk tőle.
Etalon volt a számodra?
Látásmódot kaptam tőle, és megtanultam, hogyan kell egy fotósnak
kommunikálnia az alannyal. Számomra a fotó a riportban teljesedik
ki, ennek ő mestere volt.
Emlékszel az első gépedre?
Egy Chinon fényképezőgép volt,
az apukámtól kaptam, és ,amikor

meginogtam a szüleim nagyon biztattak, hogy maradjak a pályán.
Ezen a biztatáson kívül mi az, ami a
fényképezőgép társaságában tartott?
Az, hogy én ezt nagyon szeretem
csinálni! Megtalálni valami olyat,
amit más nem lát.
Mit gondolsz a mai fényképdömpingről, ami naponta zúdul ránk a közösségi portálokról?
A fotózás, mint szakma a digitalizációval megszűnt, és a
videó is ebbe az irányba halad.
Könnyen kezelhető gépek vagy
akár telefonok, amelyek automatikusan megtalálják az optimális
beállítást, nem kell hozzá érteni,
és nincs is arra igény, hogy profi
képek készüljenek. A gyorsaság
a lényeg, a jelenlét. Most találtam éppen egy weboldalt, ahol
azt tárgyalják részletesen, hogy
nem fontos, éles-e a kép, az a
fontos, hogy elkészüljön, és minél
nagyobb nézettséget kapjon a
Facebookon. Ma a poszt jelenti a jelenlétet. Aki posztol – ez
általában fotó – az láthatóan részt
vesz a közösség életében. Érdekes
folyamat ez, és becsapós: mert az
emberek általában nem a fotót
vagy a videót lájkolják, hanem a
személyt, aki azt megosztja.
Mi az, amiből te fotósként nem engedsz?
Azokból a szabályokból nem
vagyok hajlandó engedni, amelyek
a fotózás alapjait határozzák meg: a
kép mögött ott kell lennie a gondolatnak, meg kell lennie az arányoknak, legyen kompozíciója és persze
élessége. Ezeket a dolgokat régen
nem emlegettük, mert akkor az
ilyen képeket hívták fotónak, most
viszont ezek az alapvetések nem
elvárások.
Egy kiállítás rangot adhat egy fotósorozatnak?
Ez egy jó kérdés! Van az embernek egy köre, akik eljönnek, megnézik, mert kíváncsiak az ember
munkájára. Azt azonban nem
tudom, hogy szélesebb körben
mit jelentenek a képeim mások
számára.
Nem titok, hogy Vakler Lajossal, a
Fehérvár Médiacentrum szerkesztőjével egy párt alkottok. Nem csupán a
magánéletben, hanem a mindennapi
munkában is. Rómában is együtt dolgoztatok, igaz, ezúttal a film operatőre,
Preszter Elemér volt Lajos „szeme”.
Mégis: milyen az, amikor az ember
a párjával együtt dolgozik, ráadásul
ugyanazon a témán?
Lalival nagyon jó együtt dolgozni,
mert mindig tudja, hogy mit szeretne. Lehet, hogy vitatkozunk rajta,
de mindig konszenzusra jutunk.
Azért jó vele dolgozni, mert ő olyan
szerkesztő, akinek mindig van
elképzelése a cikkeiről és az azokat
illusztráló fotókról.
Elfogadod tőle a kritikát?
Elmondja ő is, hogy mit gondol, és
elmondom én is. Ez nem mindig
egyezik, de ahhoz már régóta
ismerjük egymást, hogy hosszan
tartó sértődés legyen a véleménykülönbségből. Szeretettel és
türelemmel támogatjuk, segítjük
egymást a pályánkon.
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Terv szerinti előkészületek

Németh Krisztián
Zajlik az új székesfehérvári multifunkcionális
jég- és rendezvénycsarnok engedélyeztetési
eljárása. A tervek szerint 2019 őszén már a Budai útra tervezett komplexumban szurkolhatunk
a Fehérvár AV19-nek. Az Alba Aréna az ország
második legnagyobb csarnoka lesz.

„Székesfehérvár számára kiemelt fontosságú az Alba Aréna megépítése, ami
biztosítja majd azt is, hogy az ország
legjobb jégkorongcsapata – a Fehérvár
AV19 EBEL-együttese – és legjobb
szurkolótábora is megfelelő körülmé-

2017. március 2.

nyek közé kerüljön.” – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András polgármester, aki hozzátette: a csarnok
terveivel kapcsolatban folyamatosan egyeztettek a szurkolókkal, a
sportklubokkal és a nemzetközi
szakszövetségekkel.
„A csarnok a kiemelt beruházások közé
tartozik, ezért az átlagosnál rövidebb
ideig zajlik az engedélyeztetési eljárás.”
– mondta el lapunknak Mészáros
Attila alpolgármester, aki hozzátette: „A kiviteli tervek gyakorlatilag
készen vannak, már csak a finomhangoláson van a sor.”
Kívül-belül modern

Az Alba Aréna látványtervei és
paraméterei rendkívül impozánsak:
a négyszintes jégcsarnok több mint
hatezer néző befogadására lesz
alkalmas. A tribün és a küzdőtér kialakítása igazi élményt nyújt majd
a sportolóknak és a szurkolóknak
egyaránt. Így tovább él majd a Raktár utcai katlan szelleme, ráadásul
közel dupla annyi torokból zenghet
a „Hajrá, Volán!” Fehérváron.
Az új aréna lesz az ország második
legnagyobb csarnoka, nagyobb
lesz a debreceni Főnixnél is. Az
Alba Arénában nem csak jégfelület
áll majd rendelkezésre: „Teremsportágak számára is alkalmas lesz,

Méltó helyre kerül a fehérvári hoki

Csúcstámadás a rangadón
Németh Krisztián
Visszaveheti az első helyet a Videoton a Budapest Honvédtől, ha legyőzi a fővárosi együttest
az NB I szombati rangadóján. A két együttest
mindössze két pont választja el a tabellán. A
Vidi szombaton fél négytől Felcsúton játszik a
fővárosiakkal.

Fotó: vidi.hu

A Honvéd – kihasználva a múlt
heti Fradi–Vidi-rangadó pontosztozkodását – a Debrecent egy góllal
„lerendezve” a bajnoki tabella
élére állt. Mi tagadás, Marco Rossi
szépen kipofozta a piros-feketéket,
akik tavaly október óta nem kaptak
ki vendégként a bajnokságban.
Közel négy éve rendre pont nélkül
távozik a Honvéd a Vidi vendége-

ként Fehérvárról illetve Felcsútról.
Legutóbb három kapott gólt kellett
megemészteniük a hazafelé vezető
úton, de az őszi budapesti Vidivizitben sem volt sok köszönet:
Juhász és Géresi góljaival 2-1-re
nyertek a piros-kékek.
Henning Berg csapata a tavaszi
nyitányon öt góllal kényeztette
szurkolóit és szomorította az
újpesti híveket, viszont a múlt heti
folytatásban nem találtak be a Ferencvárosnak, igaz a zöld-fehérek
sem Kovácsiknak.
A szombati derbit az is különlegessé teszi, hogy a Vidiből Marko
Scsepovics valamint a Honvéd csatára, Eppel Márton is kilenc-kilenc
találattal áll a góllövőlista élén.

Újabb nagy csata vár Juhász Rolandékra

továbbá szeretnénk, ha konferenciáknak, kulturális eseményeknek adna
otthont.” – tette hozzá Mészáros
Attila alpolgármester. A komplexumot a Budai út városból kivezető
szakaszának jobb oldalán, az ott
lévő kereskedelmi létesítmények
mellett képzelik el, jól megközelíthető helyen.
Ha minden jól megy, április elejére
már építési engedéllyel rendelkezhet az aréna, a munkálatok
pedig 2018 elején kezdődhetnek.
Azonban a legnagyobb mérföldkő
kétségkívül a csarnok megnyitása
lesz. Erre a tervek szerint 2019
őszén kerül majd sor.

közéleti hetilap
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Kiszállás negyven év után

Somos Zoltán, Tóth Dániel

Háttérbe húzódik, de nem fordít hátat a fehérvári hokinak a legendás klubvezető

telenebb EBEL-szezonnal együtt is
azt mondom, erre lehet legbüszkébb
a fehérvári hoki.”

A család és a sportág tragédiája, fia halála után azért tudta
folytatni, mert – mint mondja –

Szélig lesz az új menedzser

Fotó: Soós Attila, fehervarav19.hu

Ocskay Gábor bejelentett vis�szavonulása rögtön elindíthatott
egy kis nosztalgiázást is, hiszen
ma már hihetetlen, honnan jutott
el a jelenlegi magasságokig a
magyar és benne a fehérvári
hoki. 1977-ben ugyanis, amikor
edzőként dolgozni kezdett...
„...nyitott pálya volt, öltözők nélkül,
olyan, mint maga a magyar jégkorong a hetvenes években. Hogy
onnan hova jutottunk, az tényleg
maga a csoda! A kilencvenes évek
közepén már két bajnoki döntőt
vívtunk a Ferencvárossal. Sajnos
nem sikerült nyerni, részben mert
saját fedett pálya híján a BS-ben
kellett játszanunk. Utána viszont
1999-től sorozatban nyertük a
bajnokságokat, nemzetközi versenyeken vettünk részt – Interliga,
Kontinentál Kupa – tíz éve pedig az
osztrák ligában szerepelünk egyetlen
magyar csapatként. Olyan játékosok
játszottak itt ebben a tíz évben, akik
a válogatott szenzációs sikereiben is
alapemberek voltak.”
A vezetési stílus is maga az
ember. Ocskayról ellenfelei, de
még hívei és kollégái is tudták,
hogy kemény kézzel fogja a
gyeplőt. Mint mondja, ez elengedhetetlen, de csak úgy hiteles,
ha magával szemben is igényes
az ember.
„Én mindig maximalista voltam.
A megszállottság nagyon fontos!
Amikor hetvenhétben edzőként
idekerültem, energiám száz százalékát arra fordítottam, hogy az akkori
tudásomnak és a lehetőségeknek
megfelelően sok jó játékost neveljek
a gyerekekből – akár válogatottakat
is. Ez sikerült Kóger Pisti, Pesti Zoli,
Hegyi Zoli révén. A kilencvenes
évek elejétől pedig a második olyan
korosztályból, amivel sokat foglalkoztam Palkovics Krisztián, Ocskay
Gábor, Zalavári Miki, Horváth
Balázs, Balajti Viktor világbajnokságokon szerepelt. Később úgy láttam,
ennek a második generációnak
akkor tudok igazán sokat adni, ha a
háttérből megpróbálom a feltételeket
biztosítani. Ezt csináltam az utóbbi
bő húsz évben. Sok ember munkája
volt a sikerekben, bár én mindig
megkaptam, hogy „one man show-t”
csinálok. Tény, hogy demokráciával nem lehet egy sportklubot
vezetni. Kemény, felelősséggel járó
döntéseket kell hozni. Biztos én is
hoztam rossz döntéseket, de húsz
évig ez a felelős vezetés segítette a
klubot. Ezért álltak mellém, mögém
a szimpatizánsok, a támogatók és
a szurkolók. Utóbbiak előbb sok
százan, mára több ezren lettek, ami
jelzi, hogy az út, amin folyamatosan
előre megyünk, jó. A közönségünk
létszáma tíz éve folyamatosan emelkedik, és még az idei, legeredmény-

Fotó: Kiss László

Az utóbbi évtizedek legsikeresebb jégkorongklubjának éléről vonul vissza Ocskay
Gábor, a sportág ikonikus alakja. A Fehérvár
AV19 szakosztály-igazgatója elégedetten
tekinthet vissza, mert irányításával nagyon
messziről indulva jutott a hazai csúcsokra
és azon is túl a Volán.

Gábor is ezt akarta volna. Újabb
kemény, az anyagi nehézségek
miatti folyamatos harcokkal
tarkított évek jöttek, ami nyomot
hagy az emberben. A hatvanöt
éves Ocskay azt mondja, nincs
gond az egészségével, de végre a
gyerekek, az unokák, a család is
előrébb kerül a sorban, ő pedig
úgysem fog soha elszakadni a
fehérvári hokitól.
„Évekkel ezelőtt jeleztem a munkatársaimnak és kiemelt támogatóinknak, hogy a negyvenedik fehérvári
szezonom végeztével szeretnék jóval
hátrébb lépni. Átadom a stafétát az
utódoknak, nekik kell tovább írniuk
a fehérvári jégkorong történetét.
Eljött az idő. Nyugdíjas vagyok,
bár szerencsére nincs probléma a
terhelhetőségemmel. De jöjjenek a
fiatalok! Amíg a szememet ki tudom
nyitni, a szeretett sportágam és a
bázis, ahová negyven éve minden
nap kijövök, ugyanúgy az életem része marad. Itt leszek, csak már kevesebbet. A klub vezetősége megújul,
bízom benne, hogy vele a csapat is,
és amikor 2019-ben átadják az Alba
Arénát, egy erős Volán korcsolyázhat ki a jégre!”

Játékosként ellenfél volt, mostantól a fehérvári hoki egyik vezetője

Ocskay Gábor háttérbe vonulása
után is komoly szakmai múlttal
rendelkező stáb irányítja majd a
Fehérvár AV19-et. A klub elnöki
pozícióját Gál Péter tölti majd be,
az alelnök és szakmai vezető a
kétszeres Séra Miklós-díjas Fekti
István lesz, aki emellett továbbra
is sportigazgatóként irányítja
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia munkáját. Szélig
Viktor a szervezet általános me-

nedzsereként tevékenykedik a továbbiakban. Hogy ez a leginkább
külföldi csapatoknál megszokott
szerep pontosan mit is jelent,
arról a korábbi remek hátvéd, a
2008-as A csoportba kerülést a válogatott alapembereként ünneplő
Szélig adott tájékoztatást: „Általános menedzseri teendőim lesznek a
fehérvári felnőtt csapatoknál, tehát az
EBEL-együttesnél és a MOL Ligában
szereplő Titánoknál. A két alakulat

szakmai stábjának, játékoskeretének
kialakítása tartozik a fő feladataim
közé, valamint a kapcsolattartás
a szövetségekkel. A legfontosabb,
hogy hozzásegítsem a két gárdát az
eredményes szerepléshez.” – mondta
a negyvenéves szakember.
Mellettük a fehérvári ikon, Palkovics Krisztián is tagja lesz annak a
négytagú, szűk menedzsmentnek,
akik a jövőben irányítják majd a
koronázóváros jégkorongsportját.
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Enthroners-tapasztalatok Mariborban
Samu Miklós
Értékes tapasztalatokkal zárta négynapos
maribori edzőtáborát a Fehérvár Enthroners. A
Koronázók csütörtöktől vasárnapig készültek a
Divízió I-es bajnokságra a szlovén városban.

Fa Nándor köszöntése

részeként szombaton délelőtt
került sor a Maribor Generals
és a Fehérvár Enthroners közös
edzésére. Az edzőpálya talajának
megkímélése érdekében a maribori
és a székesfehérvári egyesület úgy
döntött, hogy felkészülési meccs
helyett egy úgynevezett scrimmage
mérkőzésen mérik össze tudásukat
a felek. Ennek lényege, hogy az
együttesek egy kötetlen játék keretében gyakorolhatták a védekező és
a támadó formációkat.
A felkészülés részeként a tervek
szerint március 12-én, vasárnap 15
órakor egy még meg nem nevezett
ellenfél ellen lép pályára a First
Fielden a Fehérvár Enthroners.

Fotó: Simon Erika

Fotó: nzp

Az edzőtábor remek lehetőséget
biztosított arra, hogy tökéletesítsék
formájukat a fehérvári Koronázók,
emellett az új igazolások is még
jobban megismerhették a csapatot.
Az ötvenkét fős keret csütörtökön a
déli órákban érkezett meg Mariborba, ahol már az első délután átmozgató tréninget tartott az együttesnek Pál Tibor Kornél vezetőedző.
A felkészülés egyik legérdekesebb

2017. március 2.

Itt éppen a fehérvári védők gyakorolnak a Maribor Generals ellen

Március 7-én, kedden 18 órakor a Városházán köszönti Székesfehérvár földkerülő hajósát, Fa
Nándort, aki élménybeszámolót is tart a jelenlévőknek. Az érdeklődők a beszélgetés keretében
hallhatják a Vendée Globe mezőnyében nyolcadik helyen célba érkező, a Földet már ötödször
megkerülő Fa Nándor kalandjait, tapasztalatait. A Spirit of Hungary fedélzetén 93 nap 22 óra
52 perc és 9 másodperc alatt teljesítette a távot, és mint hétfőn szerkesztőségünkben elmondta, a célba érkezésekor a Les Sables d’Olonne kikötőjében őt fogadó óriási Székesfehérvár feliratú magyar zászló különösen megdobogtatta a szívét, hiszen emlékeztette, honnan is indult
és hová érkezik haza. A város pedig méltán büszke rá – lakói a keddi eseményen kifejezhetik
elismerésüket és tiszteletüket a legismertebb magyar hajós iránt
S. Z.

Terep, szeretet, futás
Somos Zoltán

Idén is több százan húztak
futócipőt, hogy a februári napsütésben együtt sportoljanak
a Haleszban. Pothárn Fanni és
Vízer Dániel futónagykövetek
már ötödik alkalommal várták a
kicsiket és nagyokat a Jótékonysági szeretetfutásra. A résztvevők
két táv közül választhattak: kettő
illetve hét kilométert futhattak
a Haleszban kijelölt egy kilométeres körpályán. Ahogy Pothárn
Fanni a bemelegítés előtt elmondta, már a kezdetektől az
amatőr sportolókat szerették
volna megszólítani: „Ez egy jó
alkalom, hogy a szilveszteri fogadalmakat valóra váltva elkezdjünk
mozogni!”
A mozgás öröme mellett a
jótékonyság kapcsolja össze a
résztvevőket, hiszen – ahogy
a korábbi években – ezúttal is
várták az adományokat a szervezők, akik ezúttal az Arany
János Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény alapítványát támogatták. A Szivárvány Szociális
Alapítvány az V. Székesfehérvári

Fotó: Fehér Tamás

Itt a tavaszi kirajzás – legalábbis a futók
számára, akik alig várták, hogy enyhe időben
vághassanak neki a hosszabb és rövidebb
távoknak. A múlt hét végén több helyszínen is
megtehették.

Lendületben a szeretetfutók

Jótékonysági Szeretetfutáson
összegyűlt összeget a hátrányos
helyzetű tanulók fejlesztéséhez,
oktatásához szükséges speciális
eszközök beszerzésére fordítja.

A szervezők emellett nagyon
szívesen fogadnak minden olyan
tárgybeli adományt, melyekkel az
intézményben tanulókat fejleszthetik.

A Haleszban mindenki kön�nyedén teljesíthette a rövidebb távot, egy nappal később
Gánton viszont már inkább a
„hardcore” terepfutókat várták,
illetve bárkit, aki meg akart
ismerkedni a futásnak ezzel
a vadregényesebb, de nagyon
szép formájával. Az I. CEP Trail
Gánt terepfutás szervezői egy
négy kilométeres „örömfutással”
kedveskedtek azoknak, akik
könnyedre vették a figurát, a
keményebbek pedig tizenhárom
és huszonöt kilométeren futottak. Mégpedig a Marsot idéző,
vörös köves környezettől a szűk
erdei ösvényekig, kaptatókon és
meredek lejtőkön egyaránt próbára téve magukat. A gyönyörű
környezetet több futó is kiemelte, mint a verseny vonzerejét,
így például a leghosszabb távon
elsőként célba érkező Hullár
Norbert: „Nem volt könnyű a
terep, de nagyon szép volt a pálya,
jó a vonalvezetése. Nagyon örülök,
nem gondoltam volna, hogy nyerni
tudok, az első tízben akartam végezni. Sikerült túlteljesíteni!”
Talán nem is nyert volna, ha
a sokáig első székesfehérvári
Gyarmati Erik az utolsó kilométereken nem téved el, így plusz
távot teljesítve végül harmadik
helyen futott be. Lehet, ő abban
a pillanatban nem így érezte, de
ez is a terepfutás szépségeinek
része...

közéleti hetilap
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Örömteli hibák

Németh Krisztián

Siskó Zsófia négyszáz centiméterrel lett a
rúdugrás fedett pályás magyar bajnoka. A fehérvári atléta célja, hogy nyáron, szabadtéren
is az ő nyakába kerüljön az aranyérem.

BBC, MSN, MLSZ

Fotó: indafoto.hu/HJG

Siskó Zsófia a nyáron már négyszázhúsz centi fölé repülne

Az egyik ilyen cél, hogy Zsófia a
nyáron átugorja a 420 centiméteres
magasságot, és ezzel a szabadtéri ob-n
is bezsebelje az aranyérmet. „Úgy
érzem, ez a plusz húsz centiméter bennem
van még. Idén nyáron mindenképpen szeretném megugrani. Ha ez megvan, akkor

egyeztetünk az edzőmmel, hogy mi legyen
a következő cél. A négyhússzal itthon
lehet nyerni, de a nemzetközi mezőnyben
nem számít olyan erősnek. Nyilván minél
nagyobbat ugrom, annál több helyre hívnak majd, ahol továbbfejlődhetek és még
több versenyrutint szerezhetek.”

Diáksport a Bajnokok Városában
Kaiser Tamás
Folytatjuk a város diáksporteredményeivel
foglalkozó rovatunkat. Ezúttal három sportág, a
kézi-, a kosárlabda és a labdarúgás eredményeit közöljük.

Kézilabda városi diákolimpiai végeredmény:
III. korcsoport lány
1. Tóváros
III. korcsoport fiú
1. Talentum
2. Tóváros
3. Németh László
IV. korcsoport lány
1. Teleki
2. Tóváros
3. Németh László

Hátul is erősek

Kispályás labdarúgás I. korcsoportos fiúk városi diákolimpiai bajnokságának végeredménye:
1. Tóvárosi Általános Iskola
2. István Király Általános Iskola
3. Németh László Általános Iskola
Kispályás labdarúgás IV. korcsoportos fiúk:
1. Vasvári Pál Gimnázium
2. Vörösmarty Mihály Általános
Iskola
3. Ciszterci Szent István Gimnázium
Az első helyen végzett csapatok a
megyei döntőbe jutottak.
A Gyurkovits Mária testnevelő
tanár emlékére rendezett városi
középiskolás fiú kosárlabda-bajnokság végeredménye:
1. Vasvári Pál Gimnázium
2. Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola
3. Ciszterci Szent István Gimnázium

Fotó: Civil, Ifjúsági és Sportiroda

IV. korcsoport fiú
1. Tóváros
2. Németh László
3. Vasvári P. Ált. Isk.

Fociban a Tóvárosi és a Vasvári diákjai jutottak tovább

Nem tudom, észrevette-e a lelkes
sportbarát a téli szürkeség homályában és a tavaszvárás bódulatában,
hogy a Barcelona MSN-je és a Real
BBC-je mintájára létrejött Székesfehérváron az MLSZ. Azaz a Marić–
Lazovics–Suljić- (avagy Scsepovics
– a megfelelő rész a bajnokság végén
aláhúzandó) tengely.
A katalánoknál Messi, Suarez és Neymar az internetes kommunikációs szolgáltatás, Bale, Benzema és Cristiano
Ronaldo nevének kezdőbetűi pedig a
brit televízió mozaikszavára hajaznak.
(Nekünk kérem Májer, Szabó és Novath révén már akkor volt MSN-ünk,
amikor még tervben sem volt a három
barcelonai zseni meg az internet!)
Nos, a mi „kis” MLSZ-ünk a honi
labdarúgó szervezetre, avagy a korábbi
fehérvári gólvágó Nikolics új „hazájának” bajnokságára hajaz. Azért ez se
rossz…
Ha a Vidi kilép a nemzetközi kupaporondra – márpedig ez a terv – a derék
nyugati zsurnaliszták úgyis „esz”nek ejtik majd az „s” betűket, így
Európa-szerte zenghet a dicséret az
MLSZ-nek.
De előbb szegjük szárnyait a KLM-nek
(Kamber, Lanzafame, Eppel Márton),
azaz a Honvédnek…

Somos Zoltán
Tíz ponttal nyert Pakson, szombaton
pedig a harmadik helyezett Kaposvárt
fogadja az Alba Fehérvár. A listavezető
kapta a legkevesebb pontot a kosárlabda-bajnokságban.

A közönség szórakoztatása
fontos szempont, a hosszabb
távon sikeres csapatok mégsem csak a látványos támadójátékkal tudják megalapozni a
győzelmeket. Pláne, ha – mint
az Alba Fehérvár – gyors
kosárlabdát játszanak, amiben
fontos szerep jut a rendezetlen védelemmel szembeni
támadásoknak. Ehhez pedig
elsődlegesen a saját palánk
alatt kell jól teljesíteni, abból
lehet indulni és befejezni a
munkát a másik oldalon.
Az Alba elhárítása remekül
működik ebben az idényben,
tizenkilenc meccséből tizenkétszer nyolcvan pont alatt
tartotta az ellenfelet a fehérvári védelem. Domináns magas
emberek mellett ehhez főleg a
gyorsaság, rengeteg lábmunka
segítette hozzá az Albát, persze az első helyhez az is kell,
hogy a másik oldalon a dobószázalék is rendben legyen.
Pakson 83-73-ra nyert az Alba,
minden stimmelt tehát.
Szombaton kemény próba vár
Lórántékra: a harmadik helyen álló Kaposvárt fogadják,
vagyis ismét szükség lesz a jó
formára, mindkét palánk alatt.

Fotó: kosarsport.hu

Az ARAK rúdugrója gyerekkorában
szertornázott, de azt sérülés miatt
tizenöt évesen abba kellett hagynia.
És mivel kisiskolásként több atlétikai
versenyen is indult, a sportok királynője felé fordult. Igaz, előbb többpróbázó szeretett volna lenni, azonban
egy edzője javaslatára rúdugró lett.
Ami jó döntésnek bizonyult, hiszen
a huszonkét esztendős Siskó Zsófia
másfél hete felnőtt fedett pályás
magyar bajnok lett négyszáz centiméteres egyéni csúccsal. „Úgy érzem,
maradt még bennem, nem is kevés.” –
kezdte Zsófia. – „Edzőmmel, Skoumal
Péterrel azon dolgozunk, hogy a
nyáron sokkal több kijöjjön belőle,
mondjuk 420 centiméter!”
A fenti gondolatokkal Skoumal Péter
is egyetért: „Hála Istennek sok mindenben kell még fejlődnie Zsófinak. Annak
örültem nagyon, hogy úgy nyerte meg a
versenyt, hogy rengeteg hiba volt benne.
Ennek egy edző azért örül, mert látja,
hogy miben lehet még fejlődni. Lehet még
a gyorsaságon, a speciális erőn fejleszteni,
és ezen kívül a technikán is van mit javítani. Nagyon fontos, hogy a földön maradjunk, és olyan célokat fogalmazzunk
meg rövidebb távon, amelyek elérhetők.”

31

Pakson is jól védekezett Lóránt (44) és az Alba
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A Vörösmarty Rádió műsora március 4-től 10-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 3. 4. szOMBat
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
06:00 Heti hírmagazin
Romhányi Anikó
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Témák:
műsorajánló,
kalendárium, névnapok
08:40 Vendég: Garai Orsolya
09:10 Tomatis terápia
Vendég: Obola Erika
10:10 Nyers- és élő ételek.
Vendég: Lénárt Gitta
és Antal Vali
12:10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos.
13:40 Ép testben jó lélek.
Vendég: Pletser Ádám
14:10 Gondolkodjunk!
Vendég: Törteli Zoltán
15:10 Ázsiai barangolás
Vendég: Fődi Attila
16:10 Filmkocka. Vendég:
Pavlics Tamás
18:10 Fehérvár Aréna
– sportműsor.
Szerkesztő: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

2017. 3. 5. Vasárnap

2017. 3. 6. Hétfő

2017. 3. 7. Kedd

2017. 3. 8. szerda

2017. 3. 99. CsütörtöK

2017. 3. 10. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Romhányi Anikó
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Aktualitások és
érdekességek.
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
08:10 Portré. Vendég: Pritz
Péter újságíró
12:10 Műsorvezető:
Cseke András
Férfi szemszög. Vendég:
Wilcsek Róbert
14:10 Gyakornokként, jövő
előtt. Vendég: Tőke Zsófia
15:10 Városgondnoksági hírek
15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória,
hírigazgató
16:10 Vörösmarty kocka
– informatika.
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás
Ferenc. Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 A Seuso-történet
nyomában. Látrányi
Viktória műsora
19:00 Esti beszélgetések Kozma
Ágival
21:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport és aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Természetesen
egészségesen. Supliczné
Tóth Máriával Sasvári
Csilla beszélget
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Benne: kultúra,
egészségügy, sport
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Az előretolt
helyőrség
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások,
érdekességek
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt.
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezetők:
Bokányi Zsolt és
Heiter Dávid Tamás
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések Kozma
Ágival. Benne: kultúra,
egészségügy, sport
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Az előretolt
helyőrség
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
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
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Benne: Aktualitások,
érdekességek
11:10 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 A Katasztrófavédelem
órája
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Benne:
érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések Kozma
Ágival. Benne: kultúra,
egészségügy, sport
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Az előretolt
helyőrség
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport és aktuális témák
10:10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos.
Benne: aktualitások,
érdekességek
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács Krisztina
14:10 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Benne:
érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Benne: kultúra,
egészségügy, sport
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Az előretolt
helyőrség
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások
és érdekességek
09:10 Munkaügyek. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Kertészműsor. Vendég:
Németh László
13:10 Gazdikereső. Vendég:
Molnár Tamásné (ASKA)
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi műsor.
Vendég: Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor. Vendég:
Dr. Bakonyi István
18:40 A Fehérvár Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések Kozma
Ágival. Benne: kultúra,
egészségügy, sport
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Az előretolt
helyőrség
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.

