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Egy nap a székelyekért
Szabó Petra

A székely szabadság napján az 1854. 
március 10-én kivégzett székely vértanúk 
előtt tisztelgünk. A székely vértanúk em-
léknapja egy 2013-as kezdeményezésnek 
köszönhetően vált világszerte a székely 
szabadság melletti szolidaritás napjává.

Ebben az évben Székesfehérvá-
ron is lesz megemlékezés a 163 
éve elhunyt áldozatok tisztele-
tére. A pénteki rendezvényre 
mindenkit várnak, akinek 
fontos a nemzeti összetartozás, 
a külhoni magyar autonómia, 
a magyar megmaradás ügye. 
Pénteken 16 órától a maroshe-
gyi székelykapuhoz várják az 
érdeklődőket közös imádságra 
és mécsesgyújtásra. Ezt köve-
tően háromnegyed ötkor az 
Országzászló téren köszönti a 
résztvevőket Kónyi-Kiss Botond 
és Tóth Nóra, ezt követően a 
megemlékezők közösen vonul-
nak az Országalmához, ahol 
Juhász László, a Székely bál ala-
pítója, Fazakas Attila, a Magyar 
Állandó Értekezlet Szórvány 
Szakbizottsága tagja, Deák 
Lajosné, a határon túli magyar 
kapcsolatok tanácsnoka és Boór 
Ferenc, a Magyarok Világszövet-
sége megyei elnöke tart beszé-
det. A program zárásaként a 
Hungarica zenekar ad ingyenes 
koncertet.

Fehérvári tag az elnökségben
Nagy zoltáN Péter

Március 4-én, szombaton tartotta tisztújító 
kongresszusát a Demokratikus Koalíció. Az elnök-
ségi posztokért kiélezett küzdelem folyt, de végül 
is nem történt nagy fordulat. A legfontosabb 
változást éppen egy fehérvári politikus elnökségi 
tagsága jelentette: Ráczné Földi Judit bekerült a 
párt országos elnökségébe. Interjút kértünk tőle.

Az országos elnökségi tagsággal tud-e a 
városban és a megyében dolgozni, vagy 
az új tisztség országos szintre emeli önt?
Nyilván több lesz a munka, de bírni 
fogom idővel és erővel. Mostantól 
jobban tudom képviselni a vidéket 
és a megyei jogú városokat. Eddig 
nem volt a DK elnökségében vidéki, 
pedig erre szükség van. Az, hogy a 
város vezetésében benne vagyok, 
szerintem kimondottan jó, hiszen 
több lehetőséget teremt.
Önön kívül Nagy-Huszein Tibor is a vi-
déket képviseli Balástyáról. Elmondható 
még, hogy a párt Budapest-központú?
Budapest-központúnak gondoltam a 
kongresszus előtt, de most már nem 
az. Nagy-Huszein Tibor a mezőgaz-
daságot képviseli, és a harmadik 
legtöbb alelnöki szavazatot kapta. Én 
a szociálpolitikai szerepet céloz-
tam meg. Mindannyiunk pályázata 
nyitott volt, nemcsak a DK-tagok szá-
mára, hanem a honlapunkon bárki 
elolvashatta.
Mik a szándékai a szociálpolitika 
területén?

Kilenc évfolyamos általános

Balog Zoltán arról is beszélt, hogy 
a kormány a kilenc évfolyamos 
általános iskolai képzés bevezetését 
tervezi: „A köznevelési rendszer 
megerősítését egy úgynevezett 
előiskolával tudjuk leginkább elérni. 
Ez plusz egy évet jelent az óvoda és 
az általános iskola között, amely va-
lóban iskolaéretté teszi a gyermeket. 
Ebben a periódusban kifejezetten 
arra tudnak koncentrálni, hogy jól 
tudjanak írni, olvasni, számolni, 
beszélni, s csak ezután következzenek 
a közismereti tárgyak.”

Több fejlesztőpedagógus az óvodákban, iskolákban

A köznevelés sikere elképzelhetetlen a pedagógiai szakszolgálatok nélkül – mondta Balog 
Zoltán

Novák rita

Nyolcszáz új fejlesztő- illetve gyógypedagógus 
kezdheti meg munkáját országosan a pedagógiai 
szakszolgálatoknál. Közel négymilliárd forintot 
különítettek el erre a célra a központi költség-
vetésben – jelentette be az emberi erőforrások 
minisztere Székesfehérváron. A pedagógiai 
szakszolgálatok hete címmel szerveztek a 
megyében tanácskozássorozatot.

A pedagógiai szakszolgálatok meg-
erősítése a köznevelési rendszer 
sikerének egyik kulcsa – hangsú-
lyozta Balog Zoltán. A miniszter 
kiemelte: az erősödő szakszolgálat 
fontos része a köznevelési rendszer-
nek. Azoknak a családoknak segít, 
ahol a gyermek valamilyen hátrány-
nyal indul az életben – tette hozzá. 
A tárca ezen a területen tovább 
kívánja erősíteni a köznevelési 
rendszert. „A kormány a 2017-es 
költségvetés elfogadásakor 3,8 milliárd 
forintot különített el arra, hogy minden 
évben nyolcszáz új pedagógiai szakszol-
gálatban dolgozó szakembernek a bérét 
fedezze. Sajnos egyre több az olyan 
gyermek, akik valamilyen problémával, 
hátránnyal, nehézséggel születnek vagy 
így érkeznek meg az iskolába. Időbeni 
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A pedagógiai szakszolgálatok hete 
elnevezésű programot hagyomány-
teremtő céllal hívta életre a Fejér 
megyei szervezet. A szakembereket, a 
gyerekeket és a szüleiket a hét végéig 
várják a programok megyeszerte.

kiszűrésük és a megfelelő terápia, 
fejlesztés megadása számukra azt is 
mondhatnám, hogy nemzetgazdasági 

érdek. Nem mellesleg a családoknak 
segítünk ezzel: az iskolaérettség, az 
iskolára való alkalmasság nagyobb mér-

tékű lesz, mint most. Ebbe a rendszerbe 
egyre több energiát szeretnénk tenni. 
Szellemi energiát, szakmai energiát 
és ha kell, akkor pénzügyi energiát is, 
mert ez jó a családoknak, ahol valami 
gond van a gyermekkel, és jó az or-
szágnak is, hiszen az emberi erőforrás 
minőségét javítjuk.” 
Változás ettől az évtől kezdődően 
az is, hogy a három évnél fiatalabb 
gyermekeket nem bélyegzi meg a 
rendszer. 2017-től azok a kicsik, 
akik fejlesztésre szorulnak, nem 
lesznek sajátos nevelési igényű 
gyermekek, csak ellátásra jogosul-
tak – erről már a miniszteri biztos 
beszélt a konferencián. Czeizel Bar-
bara szerint az intézkedés elősegíti, 
hogy a gyerekek fejlesztése a lehető 
legkorábbi időpontban elindulhas-
son. 
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Azt az űrt szeretném betölteni, ami 
eddig a pártban volt, azaz a mély-
szegénységgel és gyermekéhezéssel 
szeretnék foglalkozni.
A tíz megválasztott elnökségi tag ösz-
szeült-e már a kongresszus után, hogy a 
következő időszak feladatait átbeszélje?
Igen, ám a pontos meghatározáso-
kat a március 17-i alakuló ülés után 
dolgozzuk ki. De a Demokratikus 
Koalíció szándékai egyértelműek: 
összefogás, kormányváltás, teljes 
körű együttműködés civilekkel, 
pártokkal. Ezt a pártelnök meg is fo-
galmazta: egy az egy ellen! Elmondta 
a négy alapvető pontot: oktatás, 
egészségügy, nyugdíjemelés és 
fizetésemelés.
Gyurcsány Ferencnek volt egy mondata 
a kongresszuson: „Türelem még van, de 
az idő elfogyott.” Ezt az MSZP minisz-
terelnök-jelöltjének, Botka Lászlónak 
címezte. Ez most akkor harc?
Nem, semmilyen ellenségeske-
dés nincs bennünk. Valóban sok 
türelmünk van, de csak tizenhárom 
hónap van a parlamenti válasz-
tásokig. Sok munka áll előttünk, 
ami egyszerűbb lenne, ha közösen 
végeznénk el.
Gyurcsány Ferenc indulna a miniszter-
elnökségért, de közös listát szeretne az 
ellenzékkel...
Nem mondott ilyet Gyurcsány 
Ferenc, ezt pont az MSZP döntötte 
el, amivel egy másik párt belügyeibe 
szólt bele.

Az MSZP javaslatát Gyurcsány megerő-
sítette, de külön listát akar?
Elfogadta. De bízzunk abban, hogy 
ez megváltozik.
Az erősíti a DK-t, ha a többi baloldali 
párt ellen indít jelölteket?
Nem hiszem, hogy erősítene vagy 
gyengítene. Csak az a célunk, hogy 
kormányt váltsunk, és képviseljük 
azokat a szavazókat, akik bíznak 
bennünk.
A kormányváltással kapcsolatban 
korábban azt mondta Gyurcsány Ferenc, 
hogy az ördöggel is szövetkezne. Vona 
Gáborra gondolt?
Nem hiszem, inkább a baloldalra.
Baloldalon ezek szerint létezik az ördög?
Nem, nincsen ördög. De ezt a szót a 
mostani kongresszuson nem is hasz-
nálta, ez korábbi kijelentés volt.
Fehérváron és a megyében lát-e nagyobb 
összefogást a baloldali pártok között?
Fehérváron van egy baloldali frakció, 
ahol minden tag kiveszi a részét a 
munkából. Szinte egyhangúan szava-
zunk, minden közgyűlésre felkészü-
lünk, és nincs köztünk konfliktus.
Miközben a DK áll a liberális eszmékhez 
legközelebb, Fodor Gábor, a Liberális 
Párt elnöke az önök kongresszusa 
előtt nyíltan Botka mellé állt. Ez nem 
arculcsapás?
Nem hiszem, hogy az. Fodor Gá-
bortól már láttunk elég sokszínű 
politikai dolgot. De mi mindenkivel 
együttműködünk, a legbefogadóbb 
párt a miénk.
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Döntések a diákok érdekében
Wéhli Regős DóRa

Májusban kezdheti meg működését a Digitális 
élményközpont – miután a közgyűlés múlt 
pénteki ülésén támogatta létrehozását. Az 
intézmény a diákokat az információs társa-
dalom kihívásaira készíti majd fel, és hasznos 
segítséget kaphatnak a pályaválasztáshoz is. 
Szintén a pályaválasztást és a továbbtanulást 
segíti a jövőben a Tóth István és Tóth Terézia 
Ösztöndíj Közalapítvány új tevékenysége.

Idén is lesz mód a növényi hulla-
dék nyílt téri égetésére Fehérváron: 
áprilisban és októberben egy-egy 
hétig lesz erre lehetőség. Az ülésen 
Márton Roland önkormányzati 
képviselő (MSZP) úgy fogalmazott: 
megelőzési, tájékoztatási céllal – és 
bízva abban, hogy növekszik a jog-
követő fehérváriak száma – gon-
dolják újra évről évre a rendeletet.
A képviselők egyhangúlag fogad-
ták el a Tóth István és Tóth Terézia 
Ösztöndíj Közalapítvány alapító 
okiratának módosítását. Eszerint 
a közalapítvány olyan, pályaorien-
tációval összefüggő tevékenységet 
is vállal a jövőben, ami nemcsak 
a szociálisan rászoruló tanulók, 
hanem valamennyi diák esélyeit 
növeli a továbbtanulásra, pályavá-
lasztásra. 
A közgyűlés hosszasan értekezett a 
Digitális élményközpont létrehozá-
sáról, végül egy nem és egy tartóz-
kodás mellett tizennyolc igen sza-
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Adok, hogy adj

A tavaszi félhajnali derengésben, nyáron a 
madárcsicsergéses pirkadatkor, ősz táján a 
megbúvó galambok turbékolásakor, télen a 
csikorgó, ezerszeresen kijárt urbánus ösvé-
nyeken közelítünk. Igen, a nőkhöz, akiket 
a sok-sok titok, rejtett-rejtetlen csoda tesz 
egyedivé. Az össznépi jópofa találgatások 
undokmányai helyett javasolnám férfi em-
bertársaimnak: ugyan próbálkozzunk már 
meghatározni, mit is jelent nekünk a nő! Ne 
szavazgassunk a füstös kiskocsmák mélyén, 
hiszen az szinte sohasem harmonizál a 
lélekkel, hanem némiképpen átgondolva, 
félredobva a teremtés koronája ósdi elvét, 
béküljünk meg a megváltoztathatatlannal: 
nélkülük mit sem érünk. Ne féljünk megval-
lani ezt a világon mindenütt tudottat. Az 
aggodalmaskodóknak üzenjük meg bátran, 
hogy nincs oda az érdem! Mert az már csak 
úgy van: a lelke jobbik felével andalgónak 
a fény mindig ott posztol a lelkében, a fé-
nyességes pillanatok pedig nemcsak a botor 
módon eltékozolt, hívságos perceket idézik 
meg, hanem a csendes gyönyörűségeket is, 
egyszer voltat, jelent és jövendőt. Mindenek 
felettiként megélni a kedvességet nem eseti, 
nőnapi megbízatás az ördögtől, sokkal 
inkább becsületbeli ügy. Ezért aztán a to-
vábbi ébren álmodó mondatfüzérek helyett 
megosztom a kétkedőkkel, mit gondolok én 
a számomra legfontosabb teremtményről. 
Soha nem láttam szebb emberi teremtményt 
a nőnél. Az én sajátos férfitarisznyámban 
ott van ugyan az ezeréves viselkedési 
norma, a már- már megszokottan köte-
lező. Néha azonban utat találok – nem 
is kevéssé – az érzékenységet próbára 
tevő, a simogatáson túl is elmerészkedő 
gondolatokig és tettekig. Előfordul, hogy a 
gondolat törékennyé válik, nem fejeződik 
be, pedig fénytöredékek garmadája várna 
még rám. Sebaj, kétségek helyett mosoly 
az arcomon, különbejáratú távolságok 
helyett közelség. Megvallom, amúgy férfi 
módon, szemérmesen: akár így, akár úgy, 
szeretem a végtelenül kisimult arcokat, és 
úgy szeretem, ahogy egy ember egy másik 
embert szerethet. Megszerettem a közösen 
megélt ráncokat is, s értelemmel viselem, 
ha nem mindig az egykori balzsambarna 
fénysötétségre, a megannyi szikracsókra, a 
kék-fekete-fehér derengésre gondolok. Mert 
tudom, mennyire fontos a természetes csók, 
a visszafogott és mégis ujjongó öröm, hogy 
hozzám tartozol, hogy mellettem vagy.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

A FehérVár mindenkinek jár!

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

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

vazattal támogatták. Cser-Palkovics 
András polgármester elmondta: 
egy olyan központot szeretnének 
létrehozni, ahol a digitális világ 
előnyeivel és veszélyeivel is talál-
kozhatnak a fiatalok, de tanáraik, 
szüleik, nagyszüleik is, így ismerve 
meg a gyerekek világát. A központ 

A Digitális élményközpont májusban kezdheti meg működését

Az ittas vezetés és a balesetek számának csökkentése érdekében tartottak akciót a rendőrök 
Fehérváron. A szabályosan közlekedő hölgy vezetőknek nőnap alkalmából kiemelt figyelmet 
szenteltek, virággal és apró ajándékkal kedveskedtek nekik. 

a tervek szerint 2017 májusában 
kezdi meg működését. 
Közbeszerzési eljárások megindí-
tásáról is döntöttek az Arany János 
utca szennyvíz- és csapadékcsa-
torna-rekonstrukciója valamint 
a Palotai úti Gaja-híd felújítása 
kapcsán.
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A pillanat dönt

Örvendjen az egész világ!

Szűts Angéla meséi a porcelánbabáról és a pillanat szülte alkotások együttese ismerhető meg a Pelikán Galériában

A Kodály-emlékév üzenete: a zene mindenkié!

látráNyi viktória

vakler lajoS

Mesék, érzések, hangulatok. Nincs terv, sem kont-
roll, és nincsenek behatárolt keretek. Bennünk van 
minden dolog: a legkisebbtől a legnagyobbig. A 
leghatalmasabb, a legtökéletesebb, a legvidá-
mabb és a legszomorúbb. S minden érzéssel valami 
új születik. Mesék és akvarellképek, melyek egy 
világot tárnak elénk, mégpedig Szűts Angéla vilá-
gát. Így született az Ami bent, az kint címet viselő 
kiállítás. Impressziók közt sétálhatunk, egy szabad 
szárnyalást ízlelhetünk meg, s a Porcelánbaba 
története minket is elrepít egy belső utazásra.

Szűts Angéla képzőművész a Heted-
hét Játékmúzeum múzeumpedagó-
gusa. Ehhez kötődnek a Porcelán-
baba-történetek. A kiállítótérben a 
mesék hanganyaga változtatás nélkül 
ismerhető meg. Nincs vágás, nincs 
javítás. Úgy hallhatja őket a látogató, 
ahogy megszülettek. 
„Egy foglalkozásra kellett először mesét 
készítenem, innen indult el egy por-
celánbaba története. Azóta háromne-
gyed éve nagyjából kéthetente születik 
egy-egy mese. Eleinte leírtam, aztán 
egy idő után a telefonomra egyszerűen 
felmondtam a történeteket. Ezeket az 
eredeti felvételeket lehet most hallani a 
kiállítótérben. Már tíznél is több mese 
született Porcelánbabáról. Magam sem 
tudom, amikor a számítógép elé ülök 
vagy éppen megnyomom a telefonom fel-
vevőgombját, hogy mi fog történni vele. 

Megkezdődött a Kodály-emlékév Székesfe-
hérváron. A Vörösmarty Színház galériájában 
a Kodály Zoltán székesfehérvári látogatásait 
dokumentáló tárlattal, majd Szép szavú múzsa 
címmel ünnepi hangversennyel emlékeztek a 
magyar zenetörténet egyik legnagyobb alakja 
születésének százharmincötödik, halálának 
ötvenedik évfordulójára.

A kiállítás kurátora, Demeter 
Zsófia és munkatársai olyan 
kordokumentumokat gyűjtöttek 
csokorba, melyek Kodály Zoltán 
Székesfehérvárhoz kötődő emlékeit 
mutatják be. 
Hartyányi Judit, a Magyar Kodály 
Társaság társelnöke – aki 1955-ben 
az első székesfehérvári ének-zenei 
általános iskolai osztály növendéke 
volt – bizonyos benne, hogy Kodály 
művei, szellemi öröksége, pedagó-
giai hitvallása megőrizhető: „Kodály 
Zoltán nagyon gazdag örökséget ha-
gyott ránk, ezt az iskoláknak, a kórus-
vezetőknek, a pedagógusoknak, a jövő 
nemzedékének kell továbbvinniük. Egy 
ilyen nap sokat segíthet: felidézheti, 
megerősítheti a régmúltat a jelen és a 
jövő gyermekeinek.”
A hangversenyen a székesfehérvári 
kórusok apraja-nagyja megszólalt, 
felcsendült a zeneszerző 1938-
as évfordulóra komponált Ének 
Szent István királyhoz című műve, 
népdalcsokrai, kórusművei, majd 
Drahos Béla vezényletével az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar és a vá-

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

ros egyesített kórusainak előadásá-
ban felcsendült a magyar imádság, 
a Psalmus Hungaricus. 
Major István, a szimfonikusok 
igazgatója büszke arra, hogy a jeles 
eseményen sikerült megszólítani a 
közönséget: „A magyar embereknek 
nagyon sok Kodály Zoltánjuk van, 
hiszen rendkívül gazdag zenei kultúrát 
építettek fel ők és az elődeik. A magyar 

zeneművészet a világ élvonalába tarto-
zik. A mai estén azzal, hogy felhangzik a 
Psalmus Hungaricus, Kodály imádsága, 
mindenkit meg tudunk szólítani, nem-
csak a felnőtteket, de a fiatalokat is.”
Szabó Balázs zenepedagógus, zene-
tudós elkötelezettsége az emlékév 
programjainak összeállításában is 
tetten érhető. A Kodály Zoltántól 
eredeztethető gondolat mentén 

azokat az eszméket idézhetjük meg 
idén, melyeket így fogalmazott meg 
az utókornak: „Az ének szebbé teszi 
az életet, az éneklők másokét is. Nem 
sokat ér, ha magunkban dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán 
mind többen, százan, ezren, míg meg-
szólal a nagy Harmónia, amiben mind 
egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk 
igazán: Örvendjen az egész világ!” 
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rajzszakkörön, ahová járok, rengeteg 
anyag van felkínálva, rengeteg színű 
papír, és ott, abban a pillanatban ami 
hozzám szól, azt veszem elő. Nincs 
előre megtervezve, nincs kitalálva. 
A pillanat dönt.” – tette hozzá a 
képzőművész. 
A tárlat március utolsó napjáig láto-
gatható a Pelikán Galériában.

Sokáig a múzeum falai között zajlottak a 
kalandok. Majd a sok izgalmas élmény 
után kimerészkedett Székesfehérvár bel-
városába. Itt érezte először lábacskájával 
a kockakövet, és látta Szent Iván-éj csil-
lagos egét.” – mesélte Szűts Angéla. 
A falakon akvarellképek – vagy 
ahogyan Szűts Angéla nevezi őket – 
lélekillusztrációk láthatók. Kísérletezés 

technikákkal, anyagokkal. Olyan tech-
nikák ezek, amiket az egyetemi évek 
alatt nem mert kipróbálni. Most vi-
szont szabadon szárnyal. Akvarelleket, 
pittkrétával, olajpasztellel, viaszkrétá-
val vagy éppen porpasztellel készült 
munkákat lehet látni a kiállításon. 
„Mindig belülről jön, nincs előre 
elhatározva, hogy mit készítek. A 
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Pompeji márciustól Gorsiumba költözik

Készül a kiállítótér, a különleges kiállítás anyaga pedig a hétvégén érkezik

A tablókon olvashatunk Pompeji és az ásatások történetéről

látráNyi viktória

Látványos és grandiózus kiállításra készül a 
Szent István Király Múzeum. Március végén 
nyílik ugyanis a táci Gorsium látogatóköz-
pontban a Pompeji – Élet és halál a Vezúv 
árnyékában című tárlat. A kiállítótérben a 
falak már pompeji vörösben pompáznak, hetek 
óta folyik a munka. A műtárgyak hétvégén 
érkeznek Szegedről.

A kiállítás bemutatja az egykor 
virágzó város katasztrófáját, az 
emberek életét, mindennapjait 
vagy éppen a gladiátorok világát. 
A kiállítás törzsanyaga a romváros 
feltárásának anyagát őrző Nápolyi 
Régészeti Múzeumból érkezett 
Magyarországra. Ottjártunkkor a 
tablók helyéről gondoskodtak épp 
a szakemberek, de elhelyezték már 
a különböző rögzítésre szolgáló 
eszközöket és a monitorokat is. 
Nádorfi Gabriella kalauzolt végig 
minket a kiállítótérben, s elmond-
ta, hogy egy több mint két méter 
magas márvány Poszeidón-szobor 
fogadja majd a látogatókat, ami 
mögött kisebb szobrok sorakoznak 
majd. Ez gyakorlatilag kettéoszt-
ja a teret. Így az egyik oldalon a 
magánszférát, míg a másikon a 
közéletet ismerteti meg az ér-
deklődőkkel a kiállítás. A Vezúv 
kitörése is látható lesz a falakon. 
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Pompeji pusztulása

A tizenegyezer fős, virágzó és élettel 
teli várost a Vezúv kitörése Kr. u. 
79-ben egy nap alatt elpusztította. A 
vulkán kitöréséről hiteles adatok áll-
nak rendelkezésre. Pompeji végóráit 
ifjabb Plinius írta le, akinek a levele 
az egyetlen szemtanúi beszámoló, 
ami a történészek birtokában maradt. 
„Csak a férfiak üvöltését és a nők és 
gyermekek sikítozását hallottam. Az 
emberek a szüleik, gyermekeik vagy 
hitvesük után kiáltoztak, már csak 
hangról ismerve fel egymást. Voltak, 
akik az égbe emelték kezüket, míg 
mások elvesztették hitüket az iste-
nekben, és azt gondolták, hogy eljött 
az örök üdvözülés pillanata.” – így 
írta le a tragédiát a római történetíró.

Az immáron nyolcadízben megrendezésre kerülô megmérettetésre 
2017. március 17-ig jelentkezhettek, verssel. A Verseny két forduló-

ból – 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 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 szé-

kesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkeznek.

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  H E T I L A P 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  V Á R O S  É S  H Í R E I

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

(Arany János: Mindvégig) 

Tablókon olvashatunk Pompeji 
és az ásatások történetéről, négy 
monitoron pedig folyamatosan a 
témához kapcsolódó filmeket vetí-
tenek. Gorsium mellett a Fő utcai 
Rendházban is nyílik egy kiállítás, 
amely a Vezúv által eltemetett vá-
rosokat – Pompeji, Herculaneum, 
Stabiae, Oplontis – mutatja be, és 
készül Tácon az állandó kiállítás 
is, mely Gorsium történetéhez 
kötődik.
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Tudta-e?

Első vonalbeli megelőzésnek a HPV elleni 
védőoltást nevezik. Székesfehérvár az 
első települések között volt, ahol beve-
zették a lányok védőoltását, a legjobb 
vakcinával. Idén pedig elkezdődik a fiúk 
HPV elleni oltása egy kilenckomponensű 
oltóanyaggal. A másodlagos megelőzés a 
szűrővizsgálat, amikor egy már kialakult 
folyamatot kell megfordítani vagy meg- 
gyógyítani. Ezt mutatják ki a vizsgálatok.

Az egészség és a közösségek kapcsolata

A WHO éves nemzetközi konferenciáján meghozott döntésekről még több részletet tudhatnak 
meg következő lapszámunkban

látráNyi viktória

Három napon át tanácskoztak az egészség és a 
közösségek kapcsolatáról a WHO egészséges 
városokat összefogó európai hálózatának tagjai 
az elmúlt héten. Közel száz település a tagja a 
WHO Európai Egészséges Városok Hálózatának. 
A pécsi nemzetközi konferencián fehérvári 
szakemberek is részt vettek.

„Az egészségügyi világszervezet fő 
feladata, hogy kapcsolatot tartson a 
tagállamok kormányzataival, segítve 
őket a lakosság egészségi állapotát 
megőrző és javító döntések megho-
zatalában. Ebben van fontos szerepe 
a városok hálózatának is.” – így 
fogalmazott Piroska Östlin, a 
WHO Európai Regionális Iroda 
divízióigazgatója. 
Három évtizede, hogy Pécsett 
megalakult az Egészséges Városok 
Magyar Nyelvű Szövetségének 
elődje. Azóta egyre több város 
csatlakozik ehhez a programhoz, 
melynek különlegességét az adja, 
hogy a helyi döntéshozókkal 
és szervezetekkel közvetlen a 
kapcsolattartás. A nagyszabású 
eseményen mintegy háromszáz 
küldött – köztük polgármesterek, 
szakértők, egyetemi kutatók, 
nemzetközi szervezetek képvise-
lői – tárgyaltak. A témák között 
pedig a városlakók mindennapjait, 

A megye valamennyi fekvőbeteg-intézményé-
ben március 9-én megszűnik a január közepén 
elrendelt látogatási tilalom. Így a hét közepétől 
már beengedik a látogatókat a kórházakba.

Mindezt az tette lehetővé, hogy a 
százezer lakosra vonatkozó megyei 
morbiditás a megelőző négy hétben fo-
lyamatosan csökkent, és az elmúlt heti 
adatok alapján a járványos küszöbér-
tékre esett vissza. A kormányhivatal 
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látráNyi viktórialátráNyi viktória

Kiútmutató készültTehetünk egészségünkért!

Lehet látogatni!

Mik lehetnek a drogfogyasztás jelei? Melyek 
a legnépszerűbb szerhasználati szokások? Mit 
tehetünk a megelőzés érdekében? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik az a 
tájékoztató, amit a Székesfehérvári Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum legutóbbi ülésén 
mutattak be. A Kiútmutató című kiadványt ezer 
példányban jelentette meg a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum és a RÉV Szenvedélybeteg- 
segítő Ambulancia.

A tájékoztató brosúra átfogó 
segítséget nyújt azon szülőknek, 
pedagógusoknak, fiataloknak egy-
aránt, akiket közvetlen környeze-
tükben érint a kábítószer-haszná-
lat, és tanácstalanok, hogy milyen 

Idén tavasszal is szerveznek nőgyógyászati szűrő-
napot a Vár körúton található Család- és Nővédelmi 
Központban. Ezúttal március 11-én szombaton 8 és 
13 óra között várják elsősorban azokat a 25 és 55 
év közötti hölgyeket, akik eddig nem vettek részt 
vizsgálaton vagy az utolsó részvételük óta legalább 
két-három év eltelt. 

Pár perc, ami életet menthet. Akár ez 
is lehetne a szlogenje a már hagyomá-
nyosnak mondható nyílt nőgyógyászati 
szűrőnapnak. Az akció keretében a 
hétvégén ismét megnyílik a Család- 
és Nővédelmi Központ kapuja. A 
szűrések mellett a helyszínen ingyenes 
koleszterin-, vércukor- és vérnyomás-
mérés valamint korlátozott számban 
hasiultrahang-szűrés és bőrgyógyászati 
szűrés is igénybe vehető. A nőgyó-
gyászati vizsgálatokat Vas Aleftyina, 
Gyuranecz Miklós és Schwarczinger 
Zsolt végzi. 
A nőgyógyászati vizsgálatok jelentősé-
géről Gyuranecz Miklós, a Család- és 
Nővédelmi Központ nőgyógyász-onko-

lógus főorvosa elmondta, hogy Székes-
fehérvár a méhnyakrák mind első, mind 
második vonalbeli megelőzésében élen 
jár. A város által szervezett szűrő- 
napok sok nőnek adnak lehetőséget a 
méhnyakrákszűrésre. Az elmúlt évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy idén is 
teljes lesz a vizsgálók kihasználtsága, 
mert inkább a túljelentkezés jellemző. 
Ahogy arról múlt heti lapszámunkban 
is olvashattak, a részvétel ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött.

kötelezettségeik, jogaik illetve 
lehetőségeik vannak a probléma 
észlelése esetén. Négy fejezetre 
osztva járja körül a témát a kis fü-
zet. Ezek a szerhasználat, a jogok 
és kötelezettségek, a segítő intéz-
mények elérhetőségei valamint a 
fogalomtár. 
„Elindult a füzetek terjesztése, és 
már elkezdtük felmérni az igényeket 
a kiadvány iránt. Első körben így a 
különböző cégekhez, szervezetekhez 
fogjuk eljuttatni, majd a további sok-
szorosítást követően a tanintézmények 
is kézhez kapják a kiadványt, de annak 
elektronikus változatát megtalálhatják 
majd a város honlapján is.” – tudta 
meg lapunk Östör Annamáriától, a 
KEF alelnökétől.

közleményéből kiderül: a megbetege-
dési arány a megye egész területén az 
utóbbi négy hétben folyamatos csökke-
nést mutatott. Az influenzaaktivitás az 
átlagos megbetegedési arány alapján a 
mérsékelt tartományban van. 
Az idei járványban országosan a H3N2 
altípusú influenza A vírus a domináns 
kórokozó, megyénkben az eddigi 
virológiai vizsgálatok alapján az esetek 
38,9 százalékáért ez a vírus felelős.

egészségi állapotát meghatározó 
kérdések szerepeltek, így például 
a fenntartható fejlődés, a lakhatás, 
az egészségmegőrzés. 
„Az a lényege ennek a programnak, 
hogy a városok tapasztalataiból 
tevődik össze az a tudás, ami felhal-
mozódott az elmúlt harminc évben.” 
– emelte ki De Blasio Antonio, az 

Egészséges Városok Magyar Nyelvű 
Szövetségének főtitkára. 
Székesfehérvár 2011 óta igazán 
aktív tagja a szövetségnek. Ös-
tör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok kiemelte: fontos, 
hogy az Egészségfejlesztési Tervet a 
nemzetközileg elfogadott alapelvek 
mentén valósítják meg: „Úgy érzem, 

hogy a közösség tagjaként nagyon 
sok tapasztalatot is szerezhetünk, sok 
jó gyakorlattal találkozhatunk. Más 
hasonló vagy éppen nagyon is eltérő 
városok tapasztalatit is fel tudjuk 
használni.” 
A nemzetközi konferencián új 
nemzeti egészségügyi program 
kidolgozását is bejelentették. „Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a 2017 és 2026 közötti időszakra új 
nemzeti népegészségügyi stratégia 
kidolgozását kezdi meg, ami továbbra 
is a megelőzést helyezi a fókuszba. A 
stratégia a fizikai állapot javítását, a 
születéskor várható élettartam és az 
egészségben eltöltött évek számának 
növelését tűzi ki célul, egyebek mellett 
a szűrővizsgálatok népszerűsítésével, 
különösen a daganatos valamint 
a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzésév – mondta el Betlehem 
József, a tárca miniszteri biztosa. 
Az éves nemzetközi konferencia 
a Pécsi deklaráció elfogadásával 
zárult. Eszerint valamennyi város 
tisztában van azzal, hogy prioritást 
kell kapjon a minél egészségesebb 
és jobb élet, ami kulcsfontosságú a 
fenntartható fejlődéshez. Minden 
államnak és annak vezetésének 
politikai felelőssége egy befogadó, 
biztonságos, alkalmazkodó és 
fenntartható társadalom létreho-
zása.
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szabó Miklós bence

Eddig tizenötezren kérték a megyében, hogy a NAV 
készítse el az adóbevallásukat. Március 16-ig van le-
hetőség erre, a kérelmet SMS-ben, a NAV honlapján, 
személyesen és telefonon is be lehet adni. Ezt köve-
tően már csak le kell ellenőrizni a kapott tervezetet, 
és beleírni az esetleges kiegészítéseket.

A postázást már kevesebb, mint két 
hétig lehet kérni. A „felkérés” legnép-
szerűbb módja az SMS, a kérelmek 
több mint fele így érkezett: nyolcezren 
kérték ebben a formában a postázást. 
Ha valaki mindezt a megadott határidő-
ig nem kéri a NAV-tól, akkor személye-
sen kell bemennie az adóhivatal egyik 
ügyfélszolgálatára, ahol a kollégák 
kinyomtatják számára a bevallás terve-
zetét. Az érintettek ezzel a lehetőséggel 
május 22-ig, az szja-bevallások határ-
idejéig élhetnek.

A 2017/18-as tanévre az általános iskolai 
beiratkozásra április 20-án és 21-én 8 órától 19 
óráig lesz lehetőség. Az első évfolyamra történő 
beíratáskor a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót 
és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt vala-
mint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény értelmében a tankötelessé 
váló – vagyis a 2011. augusztus 31-ig 
született – gyermekét a szülő köteles 
beíratni a lakóhelye – ennek hiányá-
ban a tartózkodási helye – szerint 
illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára. A tankötelezettség 
megkezdésének feltétele a gyermek 
iskolába lépéshez szükséges fej-
lettségének megléte, amit az óvoda 
igazol.
A hatályos jogszabály értelmében az 
általános iskola köteles felvenni azt 
a tanköteles tanulót, aki életvitelsze-
rűen az általános iskola körzetében 
lakik. A jelentkezés elutasítása 
esetén a szülő jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással 
fellebbezési kérelmet nyújthat be.
A körzetmeghatározás nem érinti 
a szülő szabad iskolaválasztáshoz 
való jogát. Amennyiben a választott 
iskola a gyermek felvételét elutasító 

Egyszerűbb lett az adóbevallás Áprilisban lesz az iskolai beiratkozás

Beiratkozás április huszadikán és huszonegye-
dikén!

A NAV az idén – a kifizetőtől, munkál-
tatótól érkezett adatszolgáltatás alapján 
– mindenkinek elkészíti az adóbeval-
lási tervezetét, mely a megyében több 
mint 212 ezer embert érint. Akiknek 
van ügyfélkapujuk, a lehető legegysze-
rűbb módon, online is megtekinthetik 
az elkészült bevallási tervezetüket. Itt 
egy kattintással jóváhagyhatjuk az adó-
bevallást, és ezzel tulajdonképpen be is 
fejeződött a bevallási folyamat.
Lényeges továbbá, hogy mindenki 
nézze át a NAV-tól visszakapott ter-
vezetet, mert az adózók felelőssége, 
hogy jövedelmükről precíz bevallás 
készüljön, abból ne hiányozzon sem-
mi. Azokról a jövedelmekről ugyanis, 
amelyekről nem érkezett adat év 
közben a NAV-hoz, az adózóknak 
maguknak kell számot adni, ezért 
van lehetőség a bevallási tervezet 
kiegészítésére.

Erre a határidőre kell figyelni!

Március 15. fontos dátum, mert addig 
lehet kérni a postázást akár SMS-
ben, akár a NAV honlapján, telefonon 
vagy az ügyfélszolgálaton – hívta fel 
a figyelmet a NAV. A szakértők szerint 
a tájékoztató levélből mindenki 
számára egyértelműen kiderül, mi a 
teendője.

A beiratkozáshoz szükséges

& a gyermek személyi azonosítója
& a gyermek lakcímét igazoló 

hatósági igazolvány
& a gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségét tanúsító 
igazolás

A személyi jövedelemadó 
(szja) bevallásnak háromféle 
módja van:

1. a klasszikus bevallás
2. a munkáltató által készített 

bevallás
3. az adózó felkérése alapján a Nem-

zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által 
elkészített bevallás

döntést hoz, a szülő a gyermekét a 
döntés jogerőre emelkedését követő 
öt napon belül köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára. A Székesfehérvári Járá-
si Hivatal vezetője felhívja a szülők 
figyelmét, hogy április 20-án, csütör-
tökön 8 órától 19 óráig vagy április 
21-én, pénteken 8 órától 19 óráig 
tegyenek eleget gyermekük általános 
iskolai beíratási kötelezettségének!

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly



8 2017. március 9.FehérVár történelem

Káloz
Kastélyok és életek – a Zichy grófok nyomában  

1902-ben zsidó kereskedők tértek be a kastély urához, Zichy Ágoston országgyűlési képviselőhöz, fiumei kormányzóhoz, főudvarnagyhoz, aki az 
MTA tagja volt

Séllei erzSébet

Az 1828-ban tartott országos összeírás során 
rögzítésre került, hogy megyénkben kilenc 
Zichy család él, ebből három a vásártartási 
joggal bíró Kálozon. A kálozi grófok a Zichy 
(II). Ferenc gróf által alapított seregélyesi 
ághoz tartoztak. Alig száradt meg a vakolat Ká-
loz-Belmajorban felépített új kastélyuk falán, 
amikor Ödön gróf dicstelenül véget ért élete 
felett gyászmisét celebráltak a kálozi templom-
ban. Ferenc József császár érte mondott imája 
sem tudta visszaállítani a hajdan reményteli 
gróf becsületét. Káloz nevével örökre összefo-
nódott a botrány, az árulás. A történet mentén 
Jókai Mór képzelete is messzebbre szárnyalt.

1818-ban Szepes vármegye ősi köz-
nemesi családjában megszületett 
Görgey Artúr. Mint ahogyan az az 
elszegényedett nemesi családoknál 
szokás volt, katonának adta derék 
édesapja. Pedig a legény a vegyé-
szet tudománya iránt vonzódott, ta-
nárként képzelte el az életét. Amint 
az atyja átadta lelkét a teremtőnek, 
kilépett a katonai szolgálatból és 
beiratkozott a prágai egyetemre. El-
adta katonai egyenruháját, a lovát, 
annak vételárából éldegélt szűkö-
sen. Tehetséggel és szorgalommal 
elemezte a kókuszdió olajának 
zsírsavait, a műegyetem vágyott 
tanári állásának elnyeréséhez azon-
ban mindez kevésnek bizonyult. A 
csalódott fiatalembernek kapóra 
jött a forradalom és szabadságharc. 
Mivel több lábon állt – hála édesap-
ja előrelátásának – azonnal akadt 
hely számára az újonnan alakult 
honvédségben, ahol századosként 
kezdhette meg szolgálatát.
1809-ben Bécsben megszületett 
Zichy Ferenc gróf Ödön nevű 
fiúgyermeke. Zichy Ödön gróf 
közéleti szereplését 1839-től tudjuk 
nyomon követni. Harmincévesen 
Fejér vármegye konzervatív párti 
vezéralakja. Legfőbb ténykedése, 
hogy Cziráky Antal főispánnal 
karöltve a liberális, haladó párti 
köznemesi ellenzéket kiszorítsa a 
politikából, ezzel együtt a vármegye 
irányításából. A lemondó Cziráky 
Antal utódjaként, mint főispáni 
helytartó végre tisztújítást hajtha-
tott végre, melynek során a bécsi 
kamarilla elvárásait szolgálta ki. 
Nem csoda, hogy a köznemesi 
ellenzék ellenségként kezelte, külö-
nösen a levegőben lógó forradalmi 
szelek idején. Amikor beköszön-
töttek a márciusi események, Ödön 
gróf tüntetőleg távozott posztjáról. 
A tulajdonában álló városi Zi-
chy-palotában – ma Magyar Király 
Szálló – maradt és újabb ellenséges 
megnyilvánulásaival sokkolta kör-
nyezetét. Nyíltan együttműködött 
Jellasiccsal, amivel minden jóérzésű 
fehérváriban – mai kifejezéssel élve 
– kiverte a biztosítékot.
Ez idő tájt számos nemes család 
szerepelt a kálozi összeírásban. A 
nemesek gazdálkodásából Ödön 
gróf által kivont ezer hold, továbbá 
sok egyéb súlyos sérelem okán 
Káloz köznemesei az igazságügyi 
miniszterhez fordultak orvoslásért. 
Nem járunk messze az igazságtól, 
ha ebből rossz viszonyra követ-
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keztetünk szűkebb életterében is. 
Végül Zichy Ödön gróf magánem-
berként sem nyerhette el kortársai 
rokonszenvét. 39 évesen még nem 
nősült meg, gyermekeket nem 
nemzett, a szeretőjével osztotta 
meg az életét. A XIX. század ele-
jén-közepén járunk, a szigorú er-
kölcsök világában, melyet legalább 
látszat szinten illett betartani.

Az 1832-36-os reformországgyűlés 
szelleme, hangulata kinevelte a 
hazafias érzelmű nemes ifjakat. 
Nem lehetőség, hanem kötelesség 
volt a haza szolgálata. Anyagiakkal, 
kultúrával, minden eszközzel. Így 
érkezünk el a forradalom és sza-
badságharc lázához, az euforikussá 
fokozott hangulathoz. Ilyen előzmé-
nyekkel válik érthetővé mindaz, 
ami Zichy Ödön gróffal történt.
Az a tény, hogy negyvenhárom – 
tartalma szerint a magyar kormány 
ellen lázító – kiáltványt találnak 
kocsijában, további mérlegelésre 
nem szorul, kétség kívül árulás 
volt. Az ellenséges csapatok veze-
tőjéhez szóló saját menlevél súlya 
emellett elenyészik. A nála majd 
tíz évvel fiatalabb, elszegényedett 
köznemesi családból származó 
Görgey habozás nélkül csapott le 
az alkalomra, hogy az árulásért 
egy grófot akasszon. Zichy Ödön 
grófot a saját rangjához tartozók 
sem kívánták megsegíteni szorult 
helyzetében. Rangtársaihoz fordult 
segítségért, amerre elhaladt a 
fogollyal a szekér, de bezárultak 
a kapuk. Az arisztokrata világ 
dermedten hallgatott. Zichy Ödön 
(Edmund) gróf neve tévesen 
Eugénióként került feltüntetésre a 
bitófa helyére épített lórévi kápol-
nán. Az Eugénio Jenőt jelent, mely 
név az öccsét illette. Ez adta az 

ihletet Jókainak A kőszívű ember 
fiai megírásakor.
Az akasztását követő napon a kálo-
ziak lelkifurdalás nélkül megmutat-
ták a grófi vagyonért küldő Görgey 
képviselőinek a kastély pincéjében 
elfalazott rekeszt, mely mögött a 
gróf úr két ládában tartotta értéke-
it. Gazdatisztje, Durneisz Konrád is 
kiszolgáltatta a nála őrzött értékes 

grófi fegyvereket és ékszereket.
A Zichy-gyémántok sorsa érdemel 
még egy kis figyelmet. Madarász 
László rendőrminiszter a hálószo-
bájában őrizte a rábízott drágasá-
gokkal megrakott ládákat, melyek-
ből a kincsek maguktól kimásztak, 
majd amikor a felelősségre vonás 
elkerülhetetlennek látszott, 
azonmód a ládákba visszataláltak. 
Madarász László rendőrminiszter-
nek ez a csodás jelenség a becsüle-
tébe és a pozíciójába került. 1849. 
július végén Kossuth és a Szeme-
re-kormány elhatározta, hogy a 
Zichy-gyémántokkal megvesztege-
tik a havasalföldi török helytartót, 
Omer pasát. Kilenc gyémántgom-
bot és egy aranysarkantyút adtak 
át a kézbesítéssel megbízott Cesare 
Bolliacnak, a havasalföldi forrada-
lom vezérének. Az ékszerek nem 
jutottak célba. Bolliacot kétszer 
fogták el, mind a kétszer megszö-
kött. Legvégül a szökésért felelősök 
helyett a török kormány kártalaní-
totta Zichy örököseit. Bizonyára se-
gített ebben az a körülmény, hogy 
az egyik örökös, Zichy (III.) Ferenc, 
a Szent István-rend nagykeresztese 
– aki a kálozi kastélyt 1900-ig, halá-
láig lakta – török nagykövet volt.
Mi történt volna, ha Zichy Ödön 
grófot nem éri utol a végzete, és az 
eredeti elképzelések szerint fogadja 
Káloznál Roth tábornok csapatát? 

A menlevél alapján védettséget 
élvezett a személye és vagyona. 
Parancsára Káloz kényszerűségből 
nyilván beszállásolja és eltartja 
az ellenséges katonaságot. Ez 
esetben Roth és Jellasics csapatai 
egyesülnek Székesfehérvárnál – ha 
Jellasics közben nem veszti el a 
pákozdi csatát. Ehelyett Ödön gróf 
halála után a kálozi jegyző lelkes 

szervezésében nyolcvan helyi férfi 
tizenöt lőfegyverrel és egy híd 
felégetésével a „belmajori csatában” 
meggátolta a Roth-hadtest előőrsé-
nek átvonulását. Roth visszavonult, 
és az ozorai csatában elvérzett. Így 
segítette Káloz Perczel Mór átkaro-
ló hadműveletét.
A birtok utolsó gazdái, Széchenyi 
György gróf és fia az embertelen-
ség időszakában szembe mertek 
szállni a nyilas hatalommal. 
Széchenyi gróf Zichy Anasztáziával 
kötött házassága révén került Ká-
lozra. A harmincas években hatá-
rozottan felszólalt az éledő nemzeti 
szocializmus és mindenfajta dikta-
túra ellen, és elsőként utasította el 
a zsidótörvényt. 1938-ban meghalt 
szívrohamban. A felesége már nem 
kapott meghívót a püspöki palota 
ebédjének hölgykoszorújába 1938-
ban, Szent István ünnepén. Egyet-
len fiúkat, a 26 éves Pál grófot az 
antifasiszta ellenállás részvevője-
ként egy akció során nyilas rendőr-
nyomozók lőtték le. Mire véget ért 
a háború, Zichy Anasztázia grófnő 
magányosan szenvedte el a birtok 
államosítását és a kastélyból való 
kilakoltatását. A kastélyban ekkor 
lakásokat alakítottak ki. Lakói éle-
tük legszebb emlékei között tartják 
számon a madárdalos helyet. Mára 
a szánalmas állapotú kastély felett 
már csak a madárdal maradt a régi.
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A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
adott otthont a II. Székesfehérvári székely 
bálnak. Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan a 
bál bevételéből ezúttal is több jótékonysági 
célt kívánnak megvalósítani a szervezők.  V. L.

A Kárpát-medencei 
magyarság ünnepe

Orbán Andrással együtt mentünk ki lánya, Zsu-
zsa sírjához, aki megálmodta és megalapozta a 
halmozott fogyatékkal élők alapítványát

A bérlakás kis foglalkoztatója, ahol pszichológusok, pedagógusok, gyermekgyógyászok tanít-
ják a sérült gyermekeket

Nagy zoltáN Péter

1996-ban Székelyudvarhelyen öt gyermekkel 
indult neki az alapítvány és Orbán Zsuzsa az új 
életnek. A gyermekek azóta felnőttek, de ott 
vannak az alapítvány szárnyai alatt. Nyugodtan 
kimondhatjuk, nincs is hova menniük!

A kommunizmus bukása Romániá-
ban a halmozottan sérült gyerekek-
nek semmi jót nem hozott, maradt 
minden a régiben. Az alultáplált 
kicsiket kórházi melléképületekben, 
gyakran az ágyhoz kötözve tartották. 
Az 1996-ban létrehozott Orbán Ala-
pítvány az udvarhelyszéki régiónak 
biztosított egy külön kis világot, 
ahol a más iránytűvel megáldott gye-
rekek élhetnek alapvető jogaikkal: 
ehetnek, otthon lehetnek, szükség-
leteiket végezhetik, tanulhatnak.
Orbán Zsuzsa alapítványi gondolata 
a saját sorsából volt levezethető, 
hiszen már fiatalon regisztrálták 
nála az izomsorvadást. Zsuzsa 
tolószékbe kényszerült, és onnan 
egyenes út vezetett a szándékhoz: 

Lélek született
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Az adományok eljutottak az „ősi magyar haza” legkeletibb végébe 

A magyarlakta hon keleti csücskében hálásan fogadták az adományokat

tihanyi taMás

Március hetedikén, kedden megérkeztek Székelyföldre 
azok a nagyrészt Fejér megyei adományok, melyeket a 
Baptista Szeretetszolgálat szállított az egykori történelmi 
Magyarország legkeletibb és legmagasabban fekvő 
településére.

Történetünk oka egy őszi földrengés miatt 
megrepedt kémény: január 9-én egy kipat-
tanó szikra lángba borította a kommandói 
iskola kiszáradt faszerkezetét. Hiába ér-
keztek bravúrosan a havas szerpentinen 53 
perc alatt a helyszínre a Kézdivásárhelyről 
induló a tűzoltók, az éjszakai mínusz 37(!) 
fokos hidegtől megfagyott a víz, amivel a 
tüzet akarták eloltani. A helyiek szerencsé-
re addigra megakadályozták, hogy az egész 
iskola leégjen, de a kár így is tetemes lett: 
odaveszett a könyvtár kilencezer kötettel 
együtt, az informatikai labor tizenöt számí-
tógéppel, az archívum az 1920 óta gyűjtött 
minden dokumentummal, egy raktár 
sportfelszerelésekkel és népi viseletekkel, 
az illemhely, a kazánház, a tanári szoba, 
az igazgatói iroda, a konyha és három osz-
tályterem. A megmaradt épületrészben az 
oktatást egy hét kényszervakációt követően 
mostoha körülmények között január 16-án 
kezdték újra, és várták a segítséget. 
A jelképes segélykiáltás után számos ma-
gyarországi és erdélyi településen kezdtek 
gyűjtőakcióba. Az elsősorban Seregélyesen, 
Csókakőn, Székesfehérváron, Pákozdon 
felajánlott könyveket, sportszereket, játéko-
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segíteni azoknak, akik már nem 
kellenek másoknak. Először öt ilyen 
kisgyermeket mentett ki a kórházak 
fogságából, és édesapja, édesanyja 
segítségével maga mellé vette őket, 
gondozta, etette, ápolta az elhagya-
tott teremtéseket. 1998-ban egy ki-
rándulás alapozta meg az alapítvány 
jövőjét, ugyanis Zsuzsa kirándulni 
vitte a halmozottan fogyatékos gyer-
mekeket, akikhez újabb gyerekek 
csatlakoztak szüleikkel együtt. E 
kirándulás után beindult a támoga-
tás, és egyben az igény is arra, hogy 
az Udvarhelyszéken élő gyermekek 
rehabilitációja, tanítása, foglal-
koztatása az Orbán Alapítványnál 
történjen. Abban az időben a román 
állami szervek is ide integráltak 
gondozásra szoruló magyar anya-
nyelvű gyerekeket. Időközben az 
alapítvány kinőtte magát, mivel a 
gondozottak hiába érték el a felnőtt 
kort, az alapítvány szárnyai alatt 
maradtak. A birodalom szűk lett. 
A román törvények 2015-ben úgy 
változtak, hogy az önmagát kinőtt 
alapítvány nem rendelkezhet jogok-

kal, ezért már semmilyen támogatást 
nem kapnak a román államtól. Hogy 
a székely magyar közösség gondo-
zottjai is élhessenek, támogatásokra 
van szükség Udvarszékről, Székely-
földről és Magyarországról!
Zsuzsát súlyos betegsége tavaly 
szeptember 15-én, 39 évesen elvitte e 
világból. Tolószékét és a birodalmat 
húga, Ági vette át, akinél 18 éves ko-
rában fedezték fel az izomsorvadást. 
Nővére kérésére átvette az alapít-
vány irányítását, s mára ő gondosko-
dik huszonnyolc segítővel nyolcvan 
ember rehabilitációjáról. Vágyuk egy 
olyan épület, ahol mindenkinek jut 
élettér. De csak a magyar adako-
zókra szorítkozhatnak. A lányok 
édesapja, Orbán András elmondta, 
ez az alapítvány Zsuzsa lelke volt, 
ami húsz éven át éltette. Csak a 
helyszínen értettük meg, hogy 1996-
ban nem pusztán alapítvány, hanem 
lélek született. 

Aki az Orbán Alapítványról többet akar 
megtudni, rálelhet az információkra az 
orban.ro oldalon.
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kat, számítástechnikai eszközöket március 
7-én rakodták ki a Baptista Szeretetszolgálat 
járműveiből illetve az Alba-Posta Kft. irányí-
tója, a velencei Nagy György teherautójá-
ból, aki felajánlásként a szállítmány egy ré-
szének csaknem 900 kilométeres utazását, 
célba juttatásának költségeit is állta. 
„Nagy országot foglaltak egykor ősapáink!” – 
sóhajtott Opra Béla iskolaigazgató, amikor 

erről, azaz a megtett távolságról beszéltünk. 
Aztán megkönnyebbülten összegezte az 
eddig érkezett adományok tételeit, hiszen 
immár elmondható, hogy Kommandóban 
ismét elegendő könyv van, annyi, hogy még 
a környező magyar ajkú településeknek is 
jut belőle. Most már a legfontosabb az anya-
giak előteremtése lenne az építőanyaghoz, a 
leégett iskolaszárny újjáépítéséhez. 

A Nagy-Bászka mentén fekvő ezerlelkes fa-
lut – ahol egy kilenc évvel ezelőtti végzetes 
medvetámadásról is hallani, ahol jellemző 
kontrasztként kétmillió forintért akár 
házat lehet venni és ahol magyarországi mil-
liárdosok is felbukkantak – szinte teljesen 
magyarok lakják, és bár fogyatkoznak az 
elvándorlás miatt, arányuk még mindig 
kilencvenöt százalékos. Iskolája, az egykori 
jótevőről, a munka- és megélhetésteremtő 
Horn Dávidról elnevezett intézmény száz-
három gyermeknek biztosít magyar oktatást 
– és nyilvánvalóan erőt a megmaradáshoz.
Miután elfogadom a frissen sütött fánkot, 
és munkatársaimmal bejárom a nagy 
magyarok arcképeivel díszített tantermeket, 
arra gondolok, hogy valóban komoly veszte-
ség érte Kommandót azon az éjszakán. De 
a konok helyiek összefogtak, megmentet-
ték, ami menthető volt, és most láthatják, 
hogyan válik kézzelfogható segítséggé a 
távoli Magyarország magyarjainak szeretete. 
Miként lett ez a szállítmány is jelképe an-
nak a tiszteletnek és hálának, amit a keleti 
bérceken évszázadok óta élő, a kipusztulás-
sal dacoló székelység iránt érez a trianoni 
határok közé szorított nép.
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Mikor láthatjuk?

A tervek szerint a negyvenöt perces 
előadás kétszer kerül bemutatásra a 
nemzeti ünnepen. Délelőtt negyed 
tizenegykor és délután négy órakor 
láthatja majd a közönség a Városház 
téren felállított színpadon.

Sláger lesz a tizenkét pont

A produkcióban rendkívül színvonalas 
és egyedei zenei betétek hangzanak 
majd el. Az előadás zenei vezetője 
Cserta Balázs. 
„Nagyon sokféle zene szólal meg, és 
rengeteg zenei fejlesztést köszönhe-
tünk Balázsnak. Említsük meg, hogy 
a Nemzeti dalnak tavaly mutattuk 
be a fehérvári változatát, ez most 
egy kórus előadásában valósul meg, 
illetve idénre a tizenkét pontnak 
egy ritmikus, dallamos népszerűsítő 
feldolgozását is elvégeztük, hogy 
tényleg sláger, bestseller legyen. 
Modernizált, rapre hajazó, de mégis- 
csak sláger, amit felnőtt és diák 
vegyes kórus énekel refrénszerűen. 
A diákok pedig skandálják a tizenkét 
pontot, amit a fehérvári ifjúság most 
már biztosan tudni fog.” – tudtuk 
meg Matuz Jánostól.

Az iskolások már lelkesen próbálnak

Fegyelmezetten követik Matuz Jánost

koVács V. oRsolya

Javában zajlanak az utcaszínház próbái. A mint-
egy százfős szereplőgárdát néptáncosok, kórus, 
általános és középiskolások alkotják. A diákok 
egyik próbájára látogattunk el a napokban.

Péntek délután négy óra körül 
belépve a Bory Jenő Általános 
Iskola tornatermébe az egész heti 
tanulásban megfáradt tanulókra 
számítanánk. Helyettük azonban 
egy csapat lelkes, energikus és 
élénk fiatal pattan fel századszor is, 
hogy elpróbálja az idei március 15-i 
utcaszínház jeleneteit. Nemcsak a 
szöveget, a koreográfiát gyakorol-
ják egyre nagyobb összhangban, 
de arra is igyekeznek tornatermi 
körülmények között felkészülni, 
hogyan közlekednek majd fel-le a 
nyolc méter széles színpadhoz veze-
tő lépcsősorokon. 
Általános iskolások, középiskolá-
sok, felnőttek, kórus és táncosok 
alkotják majd az Őrzők című 
előadás mintegy százfős szerep-
lőgárdáját. Rendezőként Matuz 
János, a Vörösmarty Színház mű-
vészeti intendánsa tartja kezében a 
produkciót, aki nagy büszkeséggel 
beszélt a gyerekek lelkesedéséről: 
„Általános iskolásokkal nem dolgoztam 
még. Nekik ez mindenképpen újdonság, 
hiszen ez más, mint egy iskolai ünnep-
ség, másképpen nyúlunk a történelem-
hez. Sokat próbálok, és úgy tudom, az 
iskolában is fő napirendi ponttá vált a 
48-as műsorra való készülés. Ez nagy 
élmény az életükben, nem is feladat, 

Utcaszínházi előadás március tizenötödikén

Fo
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló

hanem egy nagy játék, és aki benne 
van, nagyon örül, hogy csinálhatja. El 
nem fáradnak, hihetetlen módon ins-
piratívan nyúlnak hozzá a darabhoz. 
És rendkívül fegyelmezettek, miközben 
tele vannak játékkedvvel!”

Piros betűs történelem

Az előadásban azt a folyamatot 
szeretnék ábrázolni, ahogyan 
az iskolai oktatásban a tanárok 
segítségével a gyerekek számára 
élményszerűen megelevenednek a 
történelem hősei. Több korosztály 
játssza egymásnak adva a törté-
netet. Elsőként ötödikesek idézik 
meg az eseményeket. A Bory Jenő 
Általános Iskola növendékeinek 
felkészülését Horváthné Puru Olga 
is segíti Matuz Jánossal karöltve. A 
tanárnő szerepet is vállalt a darab-
ban, besegített a forgatókönyvbe. 

Belépnek a történetbe a középisko-
lás diákok, és felnőttek is játszanak 
majd. 
„Azt a folyamatot szeretnénk idén 
ábrázolni, ahogyan a történelem szájról 
szájra hagyományozza a piros betűs 
ünnepei mögötti rejtett történetet. Ezek 
olyan történetek, amik nem véletlenül 
piros betűsek. Mindegyiknek a mélyén 
valahol egy nagyon intenzív és nagyon 
fontos emberi eseményláncolat zajlik. 
Ezt szeretnénk érzékletes módon 
átadni a közönségnek.” – fogalmazta 
meg Matuz János, aki szeretné, 
ha a végeredmény nem pusztán 

modern lenne: „A 48-as eseménylánc 
ikonográfiája bizonyos szempontból 
letisztult. Lehet, de nem szükséges 
mindig farmerban játszani 48-at. Ez 
egy modern, de egyúttal hagyományőr-
ző ünnepség lesz. Nem véletlenül 
táncolják az Alba Regia Művészeti 
Oktatási Intézmény középiskolás 
diákja Majoros Róbert vezetésével 
a produkció táncos részét. Nekik a 
hagyományőrzés nagyon fontos misz-
sziójuk, és ők is szerves részei ennek 
az előadásnak.”

Rutinos középiskolások

A szereplőgárdában a középiskolás 
diákokat azok a gyerekek képvi-
selik, akik több városi műsorban 
dolgoztak már együtt Matuz János-
sal, és a Vörösmarty Színházban az 
elmúlt másfél évben több színpadi 
produkcióban is feltűntek. Ők adják 
a törzsgárdáját ennek az előadásnak 

is, ők viszik a nehezebb, bonyolul-
tabb ábrázolást igénylő szerepeket. 
Erre a produkcióra is fáradhatat-
lanul készülnek a szereplők: „Heti 
két-három próba, amit mi tartunk, és 
rengeteg alkalom, amit az iskola ehhez 
hozzátesz.” – emelte ki Matuz János, 
majd elárult egy „műhelytitkot”: Pe-
tőfi szerepében az I. István Gimná-
zium diákját, Jenei Marcit láthatjuk.



11közéleti hetilap FehérVárKultúra

A tragédia elkerülhetetlen

vakler lajoS

A Vörösmarty Színházban bemutatták Márton László 
Carmen című darabját. A magyar drámairodalom 
egyik rendkívüli tehetségű képviselőjének műve 
Horváth Csaba rendezésében két alkotó ember csupa 
nagybetűs egymásra találása.

A Márton-mű – mint valamennyi általa 
papírra vetett dráma – rendhagyó és 
egyedi. Az alkotó ember bizonyosságai-
val, kétségeivel együtt is izgalmas átirat, 
mélységekkel és magasságokkal.
„Első ízben dolgozom Horváth Csabá-
val, nagyon tetszettek a korábbi munkái. 
Remekül megértjük egymást. Végignéztem 
a próbákat, s imponáló az a módszer, 
ahogyan az egyes mozdulatokat elemzi és a 
mozdulatokból összerakja a cselekményt, a 
dramaturgiát. Ez nagyon nagy biztonságot 
ad a színészeknek. A test cselekményesí-
tését gondolja végig minden alkalommal, 
jelenetről jelenetre, és meggyőző, hogy 
ebből viszonylag rövid idő alatt látványos 
eredmények születnek.” – mondta el 
lapunknak Márton László.
Horváth Csaba rendezőként egy olyan, 
eddig ismeretlen világot hozott Fehér-
várra, amely a formabontó mozgás-
kultúra megismerésére sarkall, annak 
lélekemelő, gondolkodásra késztető ho-
zadékával együtt: „Magának a műnek van 
egy filozófiai síkja, egy kozmikus dimen-
ziója. Alkalmas arra, hogy az absztrakciót, 
a mozgást, a vizualitást segítségül hívjuk 

Carmen a Vörösmarty Színházban
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vakler lajoS Szabó Petra 

Néptáncos sikerek Dönthettek a fehérváriak

A Pulutyka fiataljai megérdemelték a bizalmat Jövő kedden folytatódik az Esti beszélgetések sorozata

A tavasz újabb néptáncos sikereket hozott. A 
Százhalombattán megrendezett hagyományos 
Tóth Ferenc Gyermektánc-koreográfiai verseny 
döntőjében ismét székesfehérvári elismerések-
nek örülhettünk. 

A Fölszállott a páva feledhetetlen 
országos sikere után az Alba Regia 
Táncegyüttes Pulutyka csoportja 
által eltáncolt két koreográfia is 
elnyerte az Örökség Nívódíjas 
Gyermektánc-koreográfia díjat. 
Az együttes művészeti vezetője, 
Majoros Róbert által megálmodott 

Tárlatvezetésre várták az érdeklődőket A DÖNTÉS 
kiállításon a Csók István Képtárban. A program 
során a résztvevők megismerkedhettek a tárlat 
mondanivalójával, céljaival és a művészekkel.

Az előtérben gyülekeztek az érdek-
lődők kedden délután, majd közö-
sen léptek a félhomályban rejtőzkö-
dő fenevadak közé, és pillanthatták 
meg a fényben büszkén domborító 
hősöket és a hófehér kápolnában 
lévő szenteket. A tárlatvezetés során 
Tóth Péter kurátor mesélt a részt-
vevőknek arról a döntésről, ami a 
kiállítás megtekintése után szüle-
tik. A kiállítás célja ugyanis arra 
sarkallni a látogatót, hogy döntsön a 
szépség, jóság, igazság, szentség és 
a megalkuvás, a bűnök között. 
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az ábrázoláshoz. Túl Carmen történetén 
Márton László ezt úgy írta meg, hogy van 
egy általánosabb, filozofikusabb jelentése. 
Éppen ezért nagyon inspiratív, hogy azon 
a nyelven szólaltassuk meg, amelyben szá-
momra az anyanyelv, a mozgás, a képiség 
jelentősége az elsődleges.”
A címszerepet játszó Petrik Andrea 
Carmenje a maga kihívó valóságával 
teljesen azonosult a rendezői elképze-
lésekkel: „A társaim többdimenziós szí-
nészek, számukra a mozgás a formanyelv. 
Nekem ez eleinte okozott nehézséget, de 
mivel Horváth Csaba remekül vezetett be 
bennünket a mozgásra épülő dramaturgiá-
ba, a végére eltűntek a kétségeim.”
A Don Josét alakító Krisztik Csaba 
a köznapi lét felé óvakodó, döntésre 
kényszerített, sarokba szorított em-
ber szerepében nyújt maradandót: 
„Minden pillanat kivételes. Az elengedés, 
a megtartás, a szeretet, a szerelem és az 
irgalom közötti folyamatos hezitálás, és az, 
hogy Don José végül képtelen lemondani 
arról az egészen különleges csodáról, amit 
Carmen megtestesít. Ez az érzés minden 
és mindenki felett áll, és egészen speciális, 
hogy José teljesen az ellenkezőjét éli, az 
ellenkezőjében hisz. Ő a szabályszerűségek 
és a felépített valóság embere, s abban akar 
megfelelni. Ez a küzdelem felőrli, s a másik 
oldalra kerülve elsodorják az események. 
Carmen által belekóstol egy olyan szabad-
ságba, amit nélküle bizonyosan nem ismert 
volna meg.”

két koreográfia, az Egy kis hazai 
táncok Mezőföldről és a Rábaközi 
apróságok egyaránt elnyerte a ran-
gos szakértői zsűri tetszését. 
A másik elismerést Majoros An-
dor művészeti vezető érdemelte 
ki. Az 1993-ban alapított, az Er-
kel-díjas Martin György tánctörté-
nész és néprajzkutató nevét viselő 
néptáncszövetség elnökségi tag-
jává választott szakember sokat 
tehet azért, hogy az ország egyik 
legjobb népi együttese továbbra is 
éljen a szakmai kihívások nyúj-
totta lehetőségekkel, és öregbítse 
hírnevét.

A kurátor személyes tapasztalatai-
ról is mesélt. Két kárpátaljai iskolá-
ban járt, ahol a gyerekeknek képek 
alapján és saját szavaival mesélte el 
a tárlat anyagát. 
Ezekkel az élményekkel ingyen is 
találkozhat az, akinek a Vörös-
marty Mihály Könyvtárba szóló 
olvasójegye van. A jövő héten 
folytatódik a kiállításhoz kötődő 
esti beszélgetések sorozata a Csók 
István Képtárban. A március 
14-én, kedden 18 órakor kezdő-
dő beszélgetés vendége ezúttal 
Somogyi Győző Kossuth-díjas 
festőművész, grafikusművész, 
Csepin Péter, a Bakonyi Porosz-
kálók hagyományőrző kapitánya 
és Ádám Barnabás ezredes, a 
Honvéd Koronaőrség parancsno-
ka lesz.
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Évezredek óta böjtölünk
Böjttörténeti érdekességek Mózestől napjainkig

A fogyasztói társadalom köztudatában – ahogy annyi 
minden – a böjt fogalma is kiüresedett, és csupán a testi 
megtisztulást, a tavaszi méregtelenítést jelöli. Nem volt ez 
mindig így, hiszen a böjt szinte minden olyan kultúrában, 
melynek köze volt a spiritualitáshoz, szerepet kapott. A 
testi szükségletek megtartóztatása, ezáltal önmagunk 
megtagadása már a kezdetektől az Isten felé való nyitást 
jelentette. Böjt ma is van, keresztény értelemben a 
lemondás ma is az Úr felé való nyitottságot segíti, várako-
zást és felkészülést a beteljesedésre.

Amíg itt volt a vőlegény

A böjt a zsidó kultúrában is felkészü-
lést jelentett valamilyen különleges 
eseményre, amely Isten jelenlétét, 
segítségét megkívánta. Az önmegtar-
tóztatás különös jelentőséget kapott 
az Egyiptomból való menekülés utáni 
időszakban. Mózes, mielőtt a Tízparan-
csolatként ismert törvényt megkapta, 
negyven napig böjtölt, ahogy Jézus 
is, mielőtt tanítani kezdett. Ő sem a 
zsidók között elterjedt, heti gyakorlat-
tá vált szokás miatt tette ezt, hanem 
azért, hogy teljes szívvel elkötelezze 
magát az Úr akaratának, és elmélyülés-
sel, Istennel való párbeszéddel készül-
jön arra, amire hivatott. Erre az időre 
a zsidó kultúrában a böjt inkább vált 
külsőséggé, és inkább szólt a társada-
lom többi tagjának, mint Istennek. A 
Krisztus előtti századokban a farize-
usok például heti kétszer tartóztatták 
meg magukat az ételtől, és Isten előtti 
érdemnek tartották a böjtöt. Ezt Jézus 
és tanítványai nem követték, Jézus 
szerint ugyanis a böjt jelentőségét 
veszti, amikor az emberek figyelmét 
tartják fontosnak, és a böjtölő csupán 
azon igyekszik, hogy minél többen 
lássák lemondását. Jézust maguk a 
farizeusok vonták emiatt kérdőre. Ő 
így válaszolt: „Képesek volnátok böjtre 
fogni a násznépet, amikor még vele 
van a vőlegény? Eljönnek a napok, 
amikor elviszik a vőlegényt, akkor 
majd böjtölnek.” Ezzel Jézus a minden-
kori tanítványait is meg akarja tanítani 
arra, hogy a keresztény istentisztelet 
és kegyesség nem szomorkodásból 
és önsanyargatásból áll, hanem egy 
menyegző számunkra, ahol egyesülhe-
tünk a vőlegényünkkel, ezért az egész 

Munkaszüneti nap lett nagypéntek

Az Országgyűlés kedden a Fidesz-KDNP képviselő-
inek javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította 
nagypénteket, így idén április tizennegyedikétől 
négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

A parlament 163 igen szavazattal támo-
gatta Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes valamint Balog Zoltán és Varga 
Mihály miniszterek erről szóló egyéni 
képviselői indítványát. Két független 
képviselő, Fodor Gábor (Liberálisok) 
és Szabó Szabolcs (Együtt) tartózko-
dott.
A nagypéntek a keresztény liturgiá-
ban a húsvét előtti péntek, melyen a 
keresztények Jézus Krisztus kínszenve-
déséről, kereszthaláláról és temetéséről 

MEGHÍVÓ
A SZÉPHŐ Zrt. Társasház-kezelési Osztálya 2017. március 22-én 17 órakor  
székesfehérvári számvizsgálók és társasházi tulajdonosok részére fórumot tart 
az alábbi témákban:

1. Katasztrófavédelmi előírások társasházak esetében.
Mikor felel meg társasházunk a katasztrófavédelmi előírásoknak?
Előadó: Székesfehérvári  Katasztrófavédelemi Kirendeltség

2. Melyek a társasház éves beszámolójának kötelező elemei?
Tudjunk meg többet társasházunk helyzetéről az éves beszámoló alapján!
Előadó: Schneider-Zaj Marietta közgazdász társasházi könyvelő 
SZÉPHŐ Zrt.

3. Szabálytalan fűtési rendszer átalakítások hatása a Társasház egészére.
Előadó: Horváth István hőszolgáltatási üzemvezető 
SZÉPHŐ Zrt.

Kérdések-válaszok

Jelenlévők a SZÉPHŐ Zrt. részéről:

Dr. Vajda Ádám jogi és üzemeltetési igazgató
Vörös István hőszolgáltatási igazgató
Dr. Németh Mátyás ügyvéd
Hegedűs Sándor társasház-kezelési osztályvezető
Társasházi ügyintézők

Helyszín: SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. Nagytanácsterem

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az alábbi elérhetőségeken:
06-22/541-300/3013 
06-70/645-7911
szakonyine.anita@szepho.hu

életünk örömöt és boldogságot kell 
sugározzon a környezetünkben.

Böjt, ami szabadságot ad

Jézus kereszthalála és feltámadása után ro-
hamosan növekedett a keresztények száma, 
ezekben az „ősgyülekezetekben” ismerték 
meg és gyakorolták a Jézus tanításán alapu-
ló életformát. Itt már megjelenik a böjt, mint 
az imát kísérő felajánlás. Böjtöltek fontos 
döntések meghozatala előtt és után is. Pál 
megtérésekor három napig böjtölt, ezáltal el-
méje szabaddá vált, szíve nyitottá, és készen 
állt rá, hogy Isten szavát kövesse. Miért? A 
böjt fontosságát egyszerűen fogalmazza meg 
a szakirodalom: a jóllakott test elnehezül, és 
eltompítja vele együtt a szív éberségét is. A 
böjt viszont segít felismerni a test és a szív 
negatív hajlamait, fölszabadítja a testet, sza-
baddá és függetlenné teszi az anyagiaktól.

Nagyhét és önmegtartóztatás

A nagyböjtöt az Érdy-kódexben negyvenlő-  
böjtként említik, ami az egyházi évben ham-
vazószerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus 
negyven napi böjtölésének, majd kínszen-
vedésének emlékezetére szentelt időszak. 
A negyvennapos böjt a negyedik századtól 
fokozatosan alakult ki. A római egyházban a 
hetedik század elején vált szokássá a hamvazó-
szerdával kezdődő böjt. Ezt a szokást II. Orbán 
pápa 1091-ben iktatta törvénybe. A középkori 
alapítványi és kolostori templomokban a 
böjt az allelujatemetéssel vette kezdetét, s ezt 
hetvenedvasárnap előtti szombaton tartották. 
Azonban a böjt kezdete általában hamva-
zószerda volt, amit a farsang utolsó napja, 
húshagyókedd előzött meg. A 8-9. században 
Jézus pusztai böjtölésére emlékezve alkonyatig 
tartott az ételtől való önmegtartóztatás. Három-
száz évvel később már rugalmasabb lett a böjti 
fegyelem, és előbb a kemény fizikai munkát 
végzők, később egyre többen kaptak enged-
ményt. A betegek, a szegények és a koldusok 
számára a hústilalmat is feloldották. Ebben az 
időszakban a húsvéti ünnepkörtől függetlenül 
vezeklésként, büntetésként is előírhattak egy-
egy személy számára tíz- vagy húsznapi kenyé-
ren és vízen való böjtölést. Vagyis a böjt inkább 
a lemondással járó testi nélkülözés megismeré-
sét segítette, ami nem minden esetben egyezett 
az Isten felé való nyitottság szándékával. A 
16. században már csak huszonegy éves kor 
felett kellett böjtölni, és elfogadott lett a napi 

kétszeri étkezés, ami a 18. század körül már 
napi háromszori étkezésre bővült.

Böjt és reformáció

Kálvin kifejezetten szót emelt a negyvenna-
pos böjt babonás megtartása ellen. Szerinte 
világos, hogy Krisztus nem azért böjtölt, 
hogy másoknak példát adjon, hanem az 
evangélium hirdetésére készült, mint ahogy 
Mózes a törvény átvételére. Kálvin óv a 
böjttel kapcsolatos képmutatásoktól és 
visszaélésektől. Megtiltják a húsevést, és 
közben a legízletesebb ételekből lakmároz-
nak – mondja egyik értekezésében. A korai 
huszadik század Magyarországán az evan-
gélikusok imádságaikban, énekeikben így 
fejeződött ki a húsvétvárás: böjt idején min-
den családnál minden este az időszaknak 
megfelelő egyházi éneket énekeltek. Voltak 
gyülekezetek, melyekben minden reggel volt 
könyörgés az iskolában, mielőtt elkezdődött 
volna a tanítás. Leginkább az asszonyok és 
a felnőtt lányok vettek részt ezeken a kö-
nyörgéseken. Nemcsak az imádság, hanem 
a tányéron lévő étel is jelezte, hogy már böjt 
van. Gyakran főztek sós vízben nagy szemű 
magyar babot, amit lófogú borsónak is 
neveztek, sőt lutheránus babnak is.

Nem csak kenyérrel

A böjt elsősorban nem a tápláléktól való 
megfosztottságot jelenti. Az Egyház 

előszeretettel ajánlja a kenyéren és 
vízen való böjtölést, aminek szimbo-
likus jelentése is van: sorsközösséget 
vállalunk így a szegényekkel, mert a 
kenyér és a víz a szegények eledele. 
A kenyér ezen felül az életet és az égi 
kenyeret is jelképezi, a víz pedig a lelki 
tisztulás és szintén az élet jelképe. Ezen 
kívül választhatunk bármilyen más 
böjtformát is, de az Egyház inkább arra 
figyelmeztet, hogy a böjti időben buz-
góbban gyakoroljuk a szeretet tetteit, és 
vállaljunk valamilyen önmegtagadást. 
Erről szól Izajás próféta is, amikor az Úr 
szavait közvetíti a böjtről: „Ha eltávolí-
tod körödből az igát, az ujjal mutogatást 
és a gonosz beszédet, ha odaadod az 
éhezőnek kenyeredet és jóllakatod az 
elnyomottat, akkor felragyog a sötét-
ségben világosságod, és homályod déli 
verőfényre változik. Maga az Úr vezérel 
szüntelen, s még a kietlen helyeken is 
felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan 
leszel, mint az öntözött kert és mint a 
vízforrás, melynek vize nem apad el 
soha.”
A II. Vatikáni Zsinat a böjt fontosságát 
hangsúlyozva – az Úr példája nyomán 
– önfegyelemre, mértékletességre és 
engesztelésre inti a híveket. Ez ma az 
irányadó a Katolikus Egyházban. Az 
önálló kezdeményezésre, a szabadon vá-
lasztott lemondásra, a szeretet cseleke-
deteinek gyakorlására ösztönöz minket.

emlékeznek meg – emlékeztetnek az 
előterjesztők indítványukban, hozzá-
téve: a munkaszüneti nap nagypéntek 
méltó megünneplését segíti elő.
Balog Zoltán tájékoztatása szerint 
a nagypéntek Európában tizennégy 
országban ünnep. A miniszter kitért 
arra is, hogy a munkaszüneti napok 
száma nem feltétlenül befolyásolja egy 
ország gazdasági teljesítményét. Pél-
daként említette, hogy Németország-
ban tizenhét munkaszüneti nap van, 
Bulgáriában tizenhat, Szlovákiában 
tizenöt, Horvátországban tizennégy, 
Ausztriában, Csehországban illetve 
Lengyelországban tizenhárom, Dániá-
ban, Franciaországban és Belgiumban 
tizenkettő, míg nálunk nagypéntekkel 
együtt is csak tizenegy.
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A város országgyűlési képviselője, Vargha Tamás nem fakadt dalra, de az Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar és az énekművészek közös produkcióját nőnapi meglepetésként adta át a 
fehérváriaknak

Rosta Józsefné (képünkön jobbra, alul) egy volt a több száz asszony közül, akik nagy izgalom-
mal várták a koncertet. Mint mondta, a karácsonyi koncertre is eljött, és a nőnapi köszönté-
sen is részt vett. Hozzátette: nagyon szereti ezeket a programokat, és a lehető legtöbb ilyen 
rendezvényre ellátogat.

koVács V. oRsolya

Novák rita

Ingyenes pályaorientációs programon vehetnek 
részt a székesfehérvári tanulók áprilistól. 
Fűrész István tanácsadó lapunknak elmondta: 
a program lényege, hogy nem a tanulmányi 
eredményekre, hanem az önismeretre, vérmér-
sékletre, a személyes jellemzőkre koncentrálva 
deríti fel, milyen pályák illenek az adott fiatal 
egyéniségéhez.

Április 10-én adja át Cser-Palkovics 
András polgármester a székesfe-
hérvári iskolák számára azt a prog-
ramot, mely segítségével személyre 
szóló pályaválasztási tanácsadáson 
vehetnek részt a tizenhárom év fe-
letti tanulók. A körülbelül kétórás 
elfoglaltságot igénylő lehetőség 
során egy személyes tanácsadóval 
való beszélgetés mellett számító-
gépes kérdőívek kitöltése segíti a 
fiatalokat a döntésben. 

Nőnapi koncerttel ajándékozta meg a város 
a székesfehérvári hölgyeket. Az Alba Regia 
Sportcsarnokban az egykori táncdalfesztiválos 
slágerek csendültek fel újra.

Zsúfolásig megtelt kedden az Alba 
Regia Sportcsarnok, pedig a Szim-

Ingyenes pályaorientációs program a fehérvári fiataloknak

Szimfonik táncdalfesztivál
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Miért jobb a független tanácsadó?

Fűrész István megfogalmazta: a legszerencsésebb, ha a pályaorientációs programon 
való részvételt egy független tanácsadó támogatja. Mivel a kérdőíveket a tanulók az 
iskolájukban töltik majd ki, jó eséllyel egy őket nagyjából ismerő tanár segíti majd 
őket ebben. „Igazából szerencsésebb lenne, ha egy másik iskola tanárával, egy telje-
sen független személlyel dolgoznának együtt ilyenkor. Aki szeretné jobban beleásni 
magát a lehetőségekbe, jó ha tudja, hogy az Óbudai Egyetemnek 2015 óta működik 
pályaorientációs pontja, és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum is működtet 
pályaorientációs pontot a Budai úton.”

A Diáktanács is hasznosnak ítélte

Keddi szakmai napján a Székesfehér-
vári Diáktanács elnöksége beszámolót 
tartott a kipróbált programról. A néhány 
órás elfoglaltságot jelentő tevékeny-
séget hasznosnak ítélték meg, kiemelve 
azt a tényezőt, hogy a számítógépes 
program mellett egy szakmai tanácsadó 
is segít. A programot átláthatónak 
ítélték, egyszerű kezelési felülettel. 
A többlépcsős rendszer az önismereti 
kérdésekkel indít, vizsgálja a személyi-
ségjegyeket és feltérképezi a képessé-
geket. Az 5-6 ajánlatot, amit a program 
kínál, kezelhető számú pályának ítélték 
meg, és örömmel vették, hogy utólag 
részletes összegzést is kézhez kaptak 
az eredményről, a pálya kívánalmait 
és lehetőségeit összevetve a diák ké-
pességeivel. Mészáros Attila alpolgár-
mester hozzátette, hogy folyamatban 
van az orientációs munkában résztvevő 
pedagógusok képzése, valamint hogy 
a jövőben minden 7. és 10. osztályos 
fiatal számára szeretnék biztosítani a 
tanácsadásban való részvételt.

„Pályaorientációval több szervezet 
foglalkozik, ki-ki a saját érdekeltsége, 
feladatrendszere szerint. A kamara, 
cégek, iskolák is, de ők főleg a csoportos 
technikákat használják, rendezvényeket 
tartanak. Ilyen a Pályaválasztási Expo 
vagy a Szakmák éjszakája. A döntést 
azonban valójában az egyén hozza meg, 
ezért szükség van személyre szóló ta-
nácsadásra is. A személyes tanácsadás-
sal egybekötött kétórás felmérés célja az 
ember–pálya-megfelelés feltárása. Az 
információk gyűjtése során pedig nem 
elsősorban pályaismereti, hanem önis-
mereti tények feltárását támogatják a 
szoftverek. Az embert és a pályát hason-
lítják össze, természeti törvényekre ala-
pozva, nem a tanulmányi eredményekre. 
Hiszen a vérmérsékletünket nem tudjuk 
megváltoztatni, ehhez igazodni kell a 
pályaválasztás során. Fontos felmérni 
többek között a stresszhez, a kudarchoz 
való viszonyt. A pályaismereteket – ha 

kell – lehet fejleszteni.” – tudtuk meg 
Fűrész Istvántól.

Hogyan épül fel a program?

A CHOISES nevű szoftvert egész 
Európában használják. A kanadai 
fejlesztésű program elsősorban olyan 
iskolarendszert feltételez, melyben 
már be van építve az oktatásba a 
pályaorientáció. Magyarországon ez 
nem jellemző, bár van lehetőség rá, 
de nincs hozzárendelve kötelező óra-
keret. Ezért általában a pedagógusok 
lehetőségeibe annyi fér bele, hogy 
elviszik a diákokat a pályaválasztási 
expóra. Ezért volt szükség saját fej-
lesztésként feltáró programokra. 
„Kérdőíveket készítünk, melyekben 
eldöntendő, rangsorolást kikényszerítő 
kérdések vannak. Végeredményként nem 
egy konkrét pályát ajánl a program, de a 
köznevelési életkorban ez még nem is cél. 
Egy homogén pályaválasztási rangsort 
kap a diák, egy olyan pályacsoportot, 
ami az adott egyén számára a legmeg-
felelőbb.” – foglalta össze a lényeget 
Fűrész István. 
A programcsomag ajánlást is tud 
adni, a képernyőn és kinyomtatva is 
kap visszajelzést a fiatal, hogy egy 
adott pálya miért ajánlott neki. A 
saját magáról megadott paraméte-
rekről kap egy listát, hogy melyek 
alapján bizonyul alkalmasnak egy 

adott feladatkörre, és melyek szerint 
nem. Ez tanulságos lehet azért is, 
mert segíthet megérteni, miért nem 
való neki az a munkakör, vagy éppen 
azt: miken kell változtatni, ha egy 
bizonyos pályára szeretne menni.

fonik táncdalfesztivált már má-
sodik alkalommal hirdette meg a 
város. Az első ingyenes programon 
ugyanis alig fért be a közönség. 
Most a nőnap alkalmából lépett fel 
újra a zenekar és az énekescsapat. 
A hölgyeket a város országgyűlési 
képviselője, Vargha Tamás köszön-
tötte: „Amikor legutóbb találkoztunk, 

megállapítottuk, hogy kicsi lesz a 
csarnok, és amíg meg nem épül az új, 
addig az a megoldás, hogy a koncertet 
meg kell ismételni a nagy sikerre való 
tekintettel. Erre nem találhattunk 
volna jobb alkalmat, mint a mai nap, 
hiszen a hölgyek ünnepének előestéjén 
vagyunk.” 
A táncdalfesztivál születésének 
ötvenedik évfordulója kapcsán 

az egykori sikerszámokból 
állított össze egy koncertre valót 
a székesfehérvári Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar. Többek 
között olyan népszerű sztárok 
előadásában hallhattuk újra-
hangszerelve a régi-új dalokat, 
mint Malek Andrea, Gájer Bá-
lint, Szulák Andrea vagy Farkas 
Gábriel.
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Nemzeti ünnep és tavaszköszöntő táncház
Programok március 10-től 19-ig 

Szabó Petra

Március 10.
A székely szabadság napja ingye-
nes Hungarica-koncerttel
16 óra, maroshegyi székelykapu – 
Országzászló tér – Országalma
Pontos program:
16 óra: Maroshegy, székelykapu: 
székely és magyar nemzeti zászlók 
kitűzése
16.05: Boór Ferenc: megemlékezés 
a székely mártírokról
16.10: Székelyföld határait kirajzoló 
mécsesfüzér gyújtása
16.15: Fejsze: imádság Székelyföld 
önrendelkezéséért – Mi atyánk, 
Istenünk!
16.15: Székely himnusz
16.45: Országzászló tér: gyülekező 
– székely népdalokat énekel Láposi 
Gabriella. Az egybegyűlteket kö-
szönti: Tóth Nóra és Kónyi-Kiss 
Botond.
17 óra: Vonulás az Országalmához
17.15: Országalma: ünnepi beszé-
dek
17.30: Országalma: a Hungarica 
zenekar akusztikus koncertje

Experidance: Gyöngyhajú lány
15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Omega-musical.

Gyereksarok

A Barátság mozi műsora

Márciusi bábszínház
Március 12. 11 óra, Koronás 
Park
Gulyás László: Vándormu-
zsikus, avagy a régi világ 
hangszereinek meséi

Tavasztündér 
Március 18. 10 óra, Vörös-
marty Mihály Könyvtár 
Gyermekkönyvtára
Tavaszi virágok készítése 
krepp-papírból.

Kukori és Kotkoda 
17 óra, KÖFÉM Művelődési 
Ház
Zenés mesejáték.

Szegény Tóbiás 
Március 19. 11 óra, Igéző
A Szabad Színház élő zenés 
bábelőadása.

Márciusi bábszínház
Március 19. 11 óra, Koronás 
Park
Álomzug Társulás: Békame-
nyecske.

Testről és lélekről
Március 11. 20.15, március 
13. 18 óra
Magyar játékfilm.

Paterson
Március 10. és 14. 18 óra
Feliratos amerikai film.

Kojot
Március 10. 20 óra
Magyar dráma.

A művészet templomai –  
Botticelli: Dante pokla
Március 11. 16 óra
Feliratos olasz-német isme-
retterjesztő film.

A régi város
Március 11. 18 óra, március 
13. és 14. 20 óra
Feliratos amerikai filmdrá-
ma.

Kincsem
Március 15. és 18. 16 óra, 
Magyar történelmi ka-
landfilm.

Jackie
Március 16. 18 óra
Magyarul beszélő ameri-
kai-chilei-francia életrajzi 
dráma.

T2 Trainspotting
Március 16. 20 óra, március 
18. 18 óra
Magyarul beszélő angol 
dráma.

Némaság
Március 17. 17.45, március 18. 
20 óra
Feliratos olasz-mexikói-ame-
rikai történelmi dráma.

Tékasztorik
Március 17. 20.30
Magyar vígjáték. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

SZENZÁCIÓS, ÚJ PROGRAMUNK / 2017
LÉZEREMBER vezet be a futurisztikus világba! 
HALÁLGÖMB  5 motoros extrém száguldása a szétnyíló vasgömbben!
THE FLYING SERGIO braziliából, szenzációs légtornászok a kupolában!
RICHTER FLÓRIÁN a magyar cirkusztörténet első és egyetlen                    
       Arany Bohóc díjasa és négylábú sztárjai!
EGZOTIKUS ÁLLATOK  – elefánt, tevék, zebrák, lámák kavalkádja!
RICHTER KEVIN a világon először 20 lóval vágtázik a porondon! 
JOY COSTA a nemzetközi cirkuszok ünnepelt bohóca! 
RICHTER ANGELINA és SZANDRA  az elefánt közös új produkciója!
É S  M É G  S O K - S O K  M E G L E P E T É S !
A műsor t fantasztikus zenekar kíséri!

SZÉKESFEHÉRVÁR
Vásártéren

március 22–26-ig

ELŐADÁSOK KEZDETE:
22. (szerda) 1800

23. (csütörtök) 1800

24.  (péntek)     1500, 1800

25. (szombat)  1500, 1800

26. (vasárnap) 1100, 1500
N Y Í LT  N A P

10-12 óra között

című kiállítás kapcsán

Esti beszélgetés
A DÖNTÉS

 2017. március 14., kedd 18.00 óra
Csók István Képtár

(Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1., I. emelet, kiállító tér)

www.adontes.hu | www.szikm.hu | facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum

A rendezvény regisztrációs jegy 
váltásával díjmentesen  

látogatható.

Jelentkezés a 22/315-583 telefonszámon vagy
 a titkarsag@szikm.hu e-mail címen.

Szigli László-emlékkiállítás 
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Tárlat a művész munkáiból. 
Barátai, ismerősei, tisztelői 
nevében Arató Antal emlékezik 
Szigli Lászlóra.

Menszátor Héresz Attila: Katatón 
kántáló
19 óra, Igéző
Katatón kántáló című estjén ma-
gyar klasszikusok verseit hallhat-
juk, melyeket gitáron előadott saját 
dalaival fűz hangulatos irodalmi 
estté.

Március 11.

Videoton–DVTK 
15.30, Pancho Aréna

Tavaszköszöntő táncház 
17 óra, Táncház
Táncház kézműves foglalkozással, 
gyermekjátszó, táncmulatság. 

Március 12.
Tavaszváró babaruhabörze 
8 óra, Videoton Étterem
Ruha, cipő, játék, babakellék.

Hattyúfivérek – bábelőadás 
11 óra, Igéző

Évadnyitó a katonai emlékparkban
9.45, KEMPP
A MATASZ-emlékfutás résztvevői meg-
érkeznek az emlékparkba, ezt követően 
kezdődik 10 órakor az ünnepség, mely-
nek során átadják a Katonai Emlékpar-
kért emlékérmet, majd kiállítás nyílik 
„Együtt – szövetségben” – NATO-szer-
vezetek Magyarországon címmel. A kiál-
lítás megnyitója után a résztvevők sétát 
tehetnek a parkban a KEMPP applikáció 
segítségével, majd megtekinthetik a 
„Kalandút” Raptor Laser tag (lézerharc-) 
pályát és a Barátság kemencét.Fo

tó
: S

im
on

 Er
ik

a a
rc

hí
v



15közéleti hetilap FehérVárProgramajánló

Ünnepi megemlékezések a városban

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

+3630 606 3565
invert@invert.hu

www.invert.hu

TÁRSASHÁZI
KÖNYVELÉSI

PROGRAM
GYORSAN

EGYSZERŰEN

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Szé-
kesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulaj-
donát képező 7329 hrsz-ú ingatlanon található Székesfehérvár, 
Sóstói Kilátó kilátótornyának távközlési célú bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálko-
dási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2. iro-
dában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 
8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 16. csütörtök 12 óra.

106x74mm, az 1/8-ad álló: 51x52mm.

Zemlényi Eszter és a Simplicissi-
mus Kamaraegyüttes Vivaldi-estje 
18 óra, Csók István Képtár
Az est résztvevői számára A DÖN-
TÉS című kiállítás térítésmentesen 
megtekinthető.

Március 13.
Újratervezés – a keresztény élet- 
öröm távlatai. 
17.30, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Janka Ferenc filozófus, teológiai 
tanár előadása.

Beszélgetés Buda Ferenccel 
18 óra, Királykút Emlékház
Vendég a Kossuth-díjas költő.

Március 14.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Marton Veronika: I. András király 
korabeli imák című előadása.

Március 15.

Kalandozás a márciusi ifjak nyo-
mában
14 óra, regisztráció a Tourinform 
Irodában, találkozó az Ország-  
almánál
A séta során a résztvevők meg-
ismerkedhetnek a reformkori 
Székesfehérvár szellemiségével, 
városképével valamint a ’48-as 
márciusi forradalom helyi esemé-
nyeivel. 

Őrzők
10.15, Városház tér
Látványos utcaszínházi elő-
adás a Városház téren fehérvári 
diákok, kórusok és ifjú néptán-
cosok részvételével. (Bővebben l. 
cikkünket a 10. oldalon!)

Március 17.
Mikrofontól a keresztig
18 óra, Nemzedékek Háza
Bakonyi István: Mikrofontól a 
keresztig című új könyvének zenés 
bemutatója. A szerző Boka, avagy 
Bokányi Zsolt történetét dolgozta 
fel. A könyvbemutatón a főhőssel 
beszélget a szerző.

Március 18.
Fehérvári utazás kiállítás
10 óra, Hiemer rendezvényközpont
Több mint ötven kiállító az ország 
minden részéből. Utazási kedvez-
mények, játszóház, állatsimogató, 
finom falatok, tombola várja az 
érdeklődőket.

Jean Genet: Cselédek 
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása. 

Boka és a Klikk 
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Rock ‚n’ roll-est.

Március 19.
Nóti-kabaré
19 óra, A Szabadművlődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Március 14.
9 óra
Jubál Károly-emléktábla (Jókai u. 16.)
Házigazda: Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium

’48-as emlékmű (Halesz)
Házigazda: Széchenyi István Műszaki Szakkö-
zépiskola

9.30
Bem József tábornok mellszobra (Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagisko-
lájának udvara)
Házigazda: Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Farkasvermi Úti Tagiskolája

10 óra
Rónay Jácint-emléktábla (Ady E. u.)
Házigazdák: Vasvári Pál Általános Iskola, Városi 
Levéltár és Kutatóintézet, Városszépítő és -Védő 
Egyesület

11 óra
Fekete Sas Szálló (Ady E. u.)
Házigazda: Ciszterci Szent István Gimnázium

Petőfi-szobor (János vitéz park)
Házigazda: Vasvári Pál Gimnázium
 
12 óra
Pelikán udvar (Kossuth u.)
Házigazda: Teleki Blanka Gimnázium és Általá-
nos Iskola

Kodolányi János Főiskola (Szabadságharcos u.)
Házigazdák: Kodolányi János Főiskola és a Kodo-
lányi János Gimnázium és Szakgimnázium

14 óra
A Penna Regia díj átadása
Helyszín: Vörösmarty Színház kávézója
Köszöntőt mond és a díjat átadja: Cser-Palkovics 
András polgármester.

Március 15.

9 óra
Huszártábor a Palotavárosban
(Rác utca és Halász utca közti füves terület)
Öltözet- és szerszámbemutató, lópatkolás, 
lovasbemutató, lovagoltatás és ágyúsimogató a 
Fehérvári Huszárok Egyesületével valamint az 
Első András Király Lovagrenddel, kreatív foglal-
koztatók, népi ügyességi játékok.

9 óra
Terembura Kulturális Egyesület
Forradalmi papírjátékok készítése, bajuszjáték.

Karzat Színház (12-13.30 óra között ebédszünet)
Tábori nyomda, jelmezes szituációs játék.
 
9–17 óra
Kreatív foglalkoztatók, népi ügyességi játékok
Kard, nemzetiszínű bokréta, trombita és pálcika-
báb készítése, ügyességi játékok.

9–18 óra
József-napi vásár a Városház téren
 
10.15
Őrzők 
Utcaszínház a Városház téren. Rendező: Matuz 
János, a Vörösmarty Színház művészeti inten-
dánsa

11 óra
Ünnepi megemlékezés a Városház téren és az 
Ady Endre utcában

A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar és a 
történelmi zászlók bevonulása
Himnusz
Ünnepi beszédet mond Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Cser-Palko-
vics András, Székesfehérvár polgármestere
A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar vezeté-
sével valamint a város és a megye zászlajának 
kíséretével az emlékezők átvonulnak a Fekete 
Sas Szállóhoz.
Koszorúzás a Fekete Sas Szállónál (Ady Endre u.) 
Szózat

16 óra:
Őrzők
Utcaszínház a Városház téren. Rendező: Matuz 
János, a Vörösmarty Színház művészeti inten-
dánsa
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A Vörösmarty Rádió műsora március 11-től 17-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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: Lengyel 
Dénes – Magyar 
regék és mondák

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. 

2017. 3. 12. Vasárnap 2017. 3. 13. Hétfő 2017. 3. 14. Kedd 2017. 3. 15. szerda 2017. 3. 16. CsütörtöK 2017. 3. 17. pénteK

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, 
többszöri kapcsolás a 
Fehérvári Kolbásztöltő 
Fesztivál helyszínére.

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsa. Témák: 
műsorajánló, 
kalendárium, névnapok

08:40 Vendég: Kaufer Tamás
10:10 Készülünk a 

méregtelenítésre. 
Vendég: Lénárt Gitta 
és Antal Vali

12:10 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos. 

13:40 Ép testben jó lélek. 
Vendég: Pletser Ádámmal 

14:10 Gondolkodjunk! 
Vendég: Törteli Zoltán 

15:10 A technológia és a világ 
csodái: Gemeiner Lajos

16:10 Filmkocka. Vendég: 
Pavlics Tamás

18:10 Fehérvár Aréna 
– sportműsor. 
Szerkesztő: Somos 
Zoltán, Kaiser Tamás

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

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 Gyerekszemmel a világ 
Vendég: Rebi és Dodó

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

2017. 3. 11. szOMBat

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 

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: Lengyel 
Dénes – Magyar 
regék és mondák

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 Zsoltés 
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. Lengyel 
Dénes – Magyar 
regék és mondák

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 Műsorvezető: Bóna Éva
 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: Lengyel 
Dénes – Magyar 
regék és mondák

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: Lengyel 
Dénes – Magyar 
regék és mondák

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Kallós Zoltán

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra. Vendég: 
Németh Ádám 

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár – 

Naturtex-SZTE-Szedeák	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 12. 21:05 Szolnoki Olaj – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

2017. 3. 11. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Fa 
Nándor 1. rész 

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás. Vendég: Fa 
Nándor 2. rész 

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Udvardi János

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Fa Nándor köszöntése a 
Városházán 1-2. rész 

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás.	Vendég:	Bőke	Béla

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Muksó, a szaxofon királya
16:40 VI. Jótékonysági estély
17:10 A Fehérvár TV 

archívumából
17:40	 IV.	kolbásztöltő	fesztivál
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Nagy Judit
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 A szomszéd vár – 

turisztikai magazin
19:50 Verdi – életrajzi 

sorozat. 5. rész (12)
21:00 Mits Jazz Band
21:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! – 

ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 3. 12. VASárnAp 2017. 3. 13. Hétfő 2017. 3. 14. Kedd 2017. 3. 15. SZerdA 2017. 3. 16. CSüTörTöK 2017. 3. 17. pénTeK

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.	

Vendég: Nagy Judit
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Fa 
Nándor 1. rész 

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Fa 
Nándor 2. rész 

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Filmválogatás a Fehérvár 
TV archívumából 

14:10	 Szécsi	Pál	emlékest
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég: Nomad zenekar
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Fehérvár	KC	–	Siófok	

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:10 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Peet Project

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Verdi – életrajzi 

sorozat. 6. rész (12)
21:05	 Szolnoki	Olaj	–	Alba	

Fehérvár kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:25 A hét hírei 
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 A Fehérvár TV 

archívumából
10:45 A szomszéd vár – 

turisztikai 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 

egész órakor Híradó 
1-kor ismétlése

14:50 Aqvital FC Csákvár 
– Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Peet Project

17:00 A szomszéd vár – ism. 
17:30	 A	DÖNTÉS	–	Mohácsi	

busók	Székesfehérváron	
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendégek: Enyedi 
Ágnes, Enyedi Tamás, 
Salamon	Soma

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Alba	MÁV	Előre	–	

Telekom Veszprém U23 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár!
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 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendégek: Enyedi 
Ágnes, Enyedi Tamás, 
Salamon	Soma

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Dávid	

Renáta. Vendég: 
Kalányos Tamás

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Portrék	a	Királykúton	

– Török Máté
21:10	 Videoton	film	

Kárpátaljáról          
21:30 Gorsium Együttes – 

tavaszköszöntő	buli	a	
Gorsium együttessel

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 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Dávid	
Renáta. Vendég: 
Kalányos Tamás

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ampli Ferenc

18:30 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

 Március 15-ei 
ünnepi események 
az	elmúlt	évekből

19:00 Hírek
19:05 „Most vagy soha!” 

– Március 15.
	 Ünnepi	műsor,	

megemlékezések 
Székesfehérváron

19:50	 A	DÖNTÉS	–	Esti	
beszélgetések

20:50	 Videoton	film	
Kárpátaljáról     

21:10	 Nyergestető	1849.	–	
dokumentumfilm

21:35 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

 Március 15-ei 
ünnepi események 
az	elmúlt	évekből

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 „Most vagy soha!” 

- Március 15.
	 Ünnepi	műsor,	

megemlékezések 
Székesfehérváron

22:50 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05 „Most vagy soha!” 

– Március 15.
	 Ünnepi	műsor,	

megemlékezések 
Székesfehérváron

10:50	 Videoton	film	
Kárpátaljáról

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek 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: 
Ampli Ferenc

17:00 „Most vagy soha!” 
– Március 15

	 Ünnepi	műsor,	
megemlékezések 
Székesfehérváron

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Kallós Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 „Ó, felvirradt a szép 

óra!” – a Vox Mirabilis 
Kamarakórus koncertje 

21:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése
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Előző rejtvényünk első feladványában a lap egyik cikkével kapcsolatos kérdésre 
kerestük a választ. Székesfehérváron lépett fel Gergely Róbert színművész, aki hosszú 
évek óta sikeres produkcióját adta elő: Szécsi Pál-slágerekkel bűvölte el a közönséget. 
Arra voltunk kíváncsiak, milyen meglepetés érte a művészt az előadás előtt? A helyes 
válasz: Meglátogatta az édesanyja.
Második feladványunkban arra vártuk a választ, milyen tyúkokkal kapcsolatos far-
sangzáró hagyománnyal űzik a telet az egyik Fejér megyei faluban? A megfejtés: Mohai 
tikverőzés.
Harmadszorra pedig azt szerettük volna tudni, hányadik Fehérvári Versünnepet rende-
zik meg az idén tavasszal? A kérdésre adott helyes válasz pedig: nyolcadik.

Idén is megtartották Fehérváron a Székely bált. Ahogy az már hagyomány, a bevé-
telt olyan szervezetnek ajánlják föl, akik Erdély területén, vagy Erdéllyel kapcsolat-
ban fontos ügyért dolgoznak. Kit támogat idén a Székely bál? Az első megfejtésből 
kiderülhet.
Fontos dátumot követően jelenik meg magazinunk, amelyben Vakler Lajos jegyzete 
köszönti az ünnepelteket. Milyen világnaphoz kapcsolódik a harmadik oldalon 
található publicisztika? A választ a második megfejtésből tudhatják meg.
Harmadik feladványunk szintén dátumhoz kötődik. Egyik leghíresebb zeneszer-
zőnk jubileumát ünnepeljük idén Fehérváron is. Mi a programsorozat neve? Kiderül 
a harmadik válaszból!
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Zsuzsa, Laci és Frufru, a kecskelány

A sajt olajban tárolva szinte bármeddig eltartható

Csabi kecskékre váltotta a számítógépet

lászló-takács kRisztina

Évek óta egyre nagyobb a sajtválaszték a 
fehérvári termelői piacon, mondhatni minden 
negyedik-ötödik stand sajttal megpakolva 
várja a vásárlókat. A sajtosok mégsem tekintik 
konkurenciának egymást, hiszen ez is egy olyan 
műfaj, amit az egyéni adottságok határoznak 
meg, vagyis ahány termelő, annyi sajt, ahány 
vevő, annyi ízlés, és akkor a kecskék, juhok, 
tehenek és egyéb tejelő állatok étkezési 
szokásait még meg sem említettük! A dolog 
olyannyira működik, hogy délre már megcsap-
pan az asztalokon elhelyezett mennyiség, s ha 
harangszóra érkezik a későn kelő, bizony már 
csak a maradékból válogathat. Én is így jártam. 
De azért nem olyan rosszul, mert ilyenkor van 
idő beszélgetni. Észre sem vesszük, és a sajttól 
eljutunk egészen a sajtkészítők boldogságáig.
 
Kiből lesz sajtkészítő?

A legtöbben érett fejjel tanulták 
meg lépésről lépésre a sajtkészítés 
fortélyait, és ma sem bánják, hogy 
egy addig ismeretlen szakmára 
váltottak. Drávainé Schváb Zsuzsa 
például évekig dolgozott postai 
alkalmazottként, de amikor a 
postán elvárás lett, hogy biztosítá-
sokat, befektetéseket ajánljanak az 
éppen levelet feladó vagy csekket 
befizető embereknek, úgy érezte, 
ez már nem az ő világa. Most saját 
sajtjaikat árulják a termelői piacon 
férjével, és mivel a sajt története 
ennél messzebbre nyúlik vissza, 
meghívnak tanyájukra, hogy ma-
gam is lássam, honnan ered a sajt, 
és hogyan teremtett egy egészen 
más világot számukra.

Egy szerencsés találkozás

Kiss László fotós kollégámmal 
pályafutásunk során több érdekes 
találkozásnak voltunk már szemta-
núi, most azonban ő is szereplővé 
vált. „Csak nem?!” – kiáltott fel Laci, 
amikor a tanyán megpillantotta 
Zsuzsát. „Mondtam én, hogy még 
találkozunk!” Mint kiderült, ez a 
mondat néhány éve hangzott el a 
postán, amikor amúgy sem szófu-
kar fotósunk beszélgetésbe kevere-
dett a szőke postai alkalmazottal. 
„Laci éppen csekket adott fel, és 
közben olyan jól elbeszélgettünk, hogy 
elárultam neki: már csak néhány nap, 

Sajttól kerek a világ
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és munkahelyet váltok, egészen másba 
kezdek.” Mint megtudtam, ennek 
az egészen új dolognak köze van a 
postához is, ugyanis itt találkozott 
Zsuzsa férjével, Drávai Lászlóval. 
„Én befektetést ajánlottam neki, ő 
pedig saját készítésű sajtjait nekem. Így 
ismertem meg őt, és nem csak Laciba, 
de a sajtkészítésbe, az állattartásba is 
beleszerettem.” 
Az utóbbi héten kiskecskék szü-
lettek, a házaspár éjjel-nappal ké-
szenlétben volt. Bár kevés tapasz-
talatuk van a szülés levezetésében, 
harminc egészséges gida vett körül 
bennünket a csóri tanyán, miköz-
ben Zsuzsa a kezdetekről mesélt: 
„Az első év nagyon nehéz volt, hiszen 
háromszázhatvanöt napon át minden 
hajnalban fel kell kelni, ellátni az 
állatokat, nincsen születésnap, névnap, 
se húsvét, se karácsony. Emlékszem, 
karácsony este kilenckor még mindig 
az állatokat láttuk el, a gyerekeink 
pedig otthon vártak bennünket. Ekkor 
már nagyon fáradt voltam, de Laci tar-
totta bennem a lelket, és emlékeztetett 
rá, hogy milyen szerencsések vagyunk, 
hiszen otthon meleg étellel, szeretettel 
vár a családunk.” 
Zsuzsa sohasem gondolta volna, 
hogy érett fejjel, két gyermekkel 
találja meg a párját, Lacit, akinek 
szintén vannak gyermekei. A 
fiatalok is segítenek a gazdaságban, 

sőt egy falubeli fiú, Csabika is részt 
vállalt a teendőkben. Ő úgy kevere-
dett a Drávai-tanyára, hogy egyszer 
bejött, hogy megnézze az állatokat. 
Megmutatták neki, hogyan kell 
bánni a tehenekkel, majd kérte, 
hadd tanulja meg a kecskéket is. 

Csabi tizennégy éves, tavaly nyár 
elejéig rengeteget számítógépezett, 
de amióta Drávaiékat ismeri, a szá-
mítógép kimarad az életéből, mert 
inkább az állatokkal tölti az időt a 
szabadban. „Friss a levegő, aranyosak 
az állatok, kedvencem is van, Folti.” – 
mutat egy foltos kecskére.

A családhoz tartoznak

„Minden állatnak adunk nevet, akinek 
éppen nem találunk megfelelőt, azt 
elnevezzük Névtelennek. A név azért 
fontos, mert úgy gondoljuk, hogy ha 
egy állatot elnevezünk, azt nem vágjuk 
le. Következésképpen mi nem vágunk 
állatot, hanem gondozzuk és hasznát 
vesszük. Ez a haszon a tej és a sajt.” – 
magyarázza Drávai László. 
A Drávai-tanya egyébként sok 
mindenben egy kicsit másképpen 
működik az átlagosnál. Nyitott ka-
pukkal várnak minden érdeklődőt, 
és a céljuk, hogy élményt nyújtsa-
nak az idelátogatóknak. „Lehet az 
az élmény egyszerűen az, hogy a ven-
dég lekeféli az állatok bundáját, vizet 
ad neki vagy megpróbálja megfejni. Az 
aktivitás a lényeg.” 
Laci nyomdában dolgozott, amikor 
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Olyan nincs, hogy egy sajt megromlik, idővel csak egyre jobb lesz!

Anikó sajtválasztéka a legkényesebb ízlést is kielégíti

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

a szomszédja megkérdezte tőle, 
nem akar-e egy kecskét az udvará-
ba. Mivel nem volt drága, gondol-
ta, miért is ne? Mivel azonban a 
kecske társas állat, egész álló nap 
zajongott, mert kereste a párját. 
Nem volt mit tenni, kellett szerezni 
még egy kecskét. Innen pedig nem 
volt megállás: ahogy szaporodott 
az állatállomány, úgy nőtt a tej 
mennyisége, s a fölös tejből egyre 
több sajt készült. Végül Laci úgy 
döntött, komolyra fordítja a dolgot, 
tanyát bérel, feladja addigi munka-

helyét, és gazdálkodásból él. Most 
Zsuzsával készítik a sajtokat, mi-
közben járják a piacokat. „Szűken, 
de megélünk. Fel tudtunk venni egy 
fiatal hölgyet, aki segít a mindennapi 
teendőkben.” 
A tanya tehát fejlődik, és a házas-
pár további terveken, pályázato-
kon töri a fejét. „Tudod milyen jó 
a szalmabálák tetejéről nézni este a 
csillagokat? Vagy milyen gyönyörű a 
napfelkelte, ahogy eléri a fény a Ko-
pasz-hegy oldalát?” – meséli csillogó 
szemmel Zsuzsa. – „Ez mind-mind 

megfizethetetlen, ezt szeretnénk meg-
osztani másokkal is. Ezért szeretnénk 
egyszer saját földet, ezért dolgozunk 
minden nap.” 
Mi lesz a gyerekekkel? Ők is „meg-
fertőződtek”? – kérdezem. „Igen, azt 
hiszem, a szülők nyugalma és derűje a 
gyerekekre is átragad. Érdekes, hogy a 
nagyfiam azt mondta, ő nem szeretne 
állattartással foglalkozni. Aztán megis-
mert egy lányt, hozzájuk költözött, de 
nem kerülhette el a sorsát, mert a lány 
édesapja is gazdálkodással foglalko-
zik.” – meséli nevetve Zsuzsa.

A sajt a városban is „megterem”

A Palotai úti Kálvária melletti 
utcában van egy szép családi ház. 
Kívülről nem gondolnánk, de ez az 
épület nem csupán a Nagy család 
tagjainak, hanem egy sajtműhely-
nek is otthont ad. Amikor Nagyné 
Lingli Anikó nem a Jancsárkert pi-
acon árulja termékeit, akkor ebben 
a műhelyben készíti finomabbnál 
finomabb tehénsajtjait. A tér nem 
nagy, de annál profibb, pedig Ani-
kó sem sajttal a kezében született, 
ő is érett fejjel vágott bele a sajtké-
szítésbe: „A férjem profi kosarasból 
lett vállalkozó, neki segítettem a vállal-
kozásában, amikor megfogalmazódott 
bennünk, hogy nekem is kéne valami, 
amivel szívesen foglalkozom, és amit 
vállalkozásként lehet üzemeltetni. Így 
jutottunk el a sajtkészítéshez.” – meséli 
Anikó, miközben a felhevített üstben a 

már beoltott, savótól elvált tejfehérjét 
egy úgynevezett hárfával aprítja fel. 
Korán reggel kezdett, mert a tejnek 
idő kell. Parenyica típusú sajt készül 
éppen, amit jól lehet ízesíteni, és szinte 
mindenki szereti. „A sajtkészítés nem 
olyan nehéz, mint ahogy elsőre gon-
dolná az ember. Az interneten nagyon 
sok recept elérhető, az oltóanyagot is, 
ahogy minden szükséges kelléket, köny-
nyű beszerezni.” – magyarázza Anikó. 
Az időt és az energiát azonban rá kell 
szánni, mire az ember kikísérletezi és 
eléri az optimális állagot, ízt. Mégis 
megéri a befektetést – és ez esetben 
sem az anyagi haszonról beszélünk: 
„Jól érzem magam ebben a műhelyben, 
mert a sajtkészítés izgalmas, mégsem 
stresszes elfoglaltság. Szándékosan 
nem munkáról beszélek, hiszen nekem 
ez a hobbim is.” 
Anikó az érlelt sajtok készítésé-
re tette fel a hétköznapjait: van 
füstölt, klasszikus gyúrt parenyica 
vagy éppen fűszerekkel ízesítve, 
kerek formába öntve. Készít parme-
zán és camembert jellegű sajtot is. 
Mind-mind ott sorakozik a műhely 
sajthűtőjében, tizenkét fokon érle-
lődnek. Mellékesen megjegyezve 
egy borhűtőt is be lehet erre a fokra 
állítani, vagyis aki szeret a bort, és 
a sajtot sem veti meg, akár együtt is 
tárolhatja – igazán optimális páro-
sítás ez. „Szoktuk borral is párosítani 
a sajtunkat, ízlelgetni, melyik milyen 
borhoz illik. Mindig van új a nap 
alatt sajtban is, az, hogy milyen lesz 
a sajtunk, függ a tej minőségétől, az 
oltóanyagtól, az ízesítéstől, az érleléstől 

és tőlem is, mert rajtam múlik, mit 
hozok ki belőle. Ettől kézműves. Nem a 
mennyiség, a minőség számít!” – sum-
mázza Nagyné Lingli Anikó. 
Mindeközben – magam sem hiszem 
el – Anikó meghívására belekóstol-
hattam a sajtkészítés folyamataiba, 
és elkészítettem életem első sajt-
korongját. Persze ezzel még nem 
ér véget a munka, hiszen a koron-
gokra súlyt helyeznek, ami napokig 
préseli ki a sajtból a benne maradt 
savót. Ezután jöhet a sófürdő, majd 
az érlelés vagy füstölés. Ami a piaci 
standra kikerül, abból nincs kispó-
rolva sem a tej, sem a gondoskodás, 
és mindbe bele van oltva egy kicsi 
abból a szeretetből, amivel készítet-
ték. Az enyémbe némi büszkeség 
is került, mert két órával korábban 
nem gondoltam volna, hogy egyszer 
még a saját sajtomat helyezhetem 
családi asztalunk közepére.



tesco.hu
VÁSÁROLJON ONLINE!

A szolgáltatás csak a kijelölt területen érhető el.

Online Bevásárlás

RENDELÉSÉT EGÉSZEN 
AJTAJÁIG VISSZÜK
ÍGY A CIPEKEDÉST IS MEGSPÓROLHATJA
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Milyen esélyeink vannak Székesfehérvá-
ron, ha felnőtt fejjel döntünk úgy, hogy 
feladva eddigi tapasztalatainkat, új szakmát 
választunk? El tudunk-e majd helyezkedni, 
ha megszerzünk egy új végzettséget? Erről 
kérdeztük Kulcsár Szilviát, a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum főigazgatóját. 

Mennyire jellemző jelenség Székesfe-
hérváron, hogy felnőtt fejjel választa-
nak az emberek új szakmát?
Mióta a kormányzat az előző év 
során ingyenessé tette a máso-
dik szakma megszerzését, azóta 
nagyon népszerűek lettek a 
különböző nappali vagy akár esti 
képzéseink is a másodszakma 
megszerzésére. Jelenlegi létszáma 
a centrum intézményeiben a fel-
nőttoktatásban résztvevőknek kö-
zel ezeregyszáz fő. Sokan vannak 
a felnőttoktatásban résztvevők 

Érdemes-e felnőttként szakmát váltani?

Kitartóan tanulnak a felnőttek

Aki felnőttként, család, munka 
mellett dönt úgy, hogy vállalja a 
tanulást, annak általában komoly 
célja van vele. Ennek megfelelően 
kellően motivált. Ezzel együtt még 
a Szakképzési Centrum igazgató-
nőjét is meglepetésként érték az 
alacsony lemorzsolódási mutatók: 
„Akár negyven-ötven százalékra is 
fel voltam készülve. Ehhez képest 
tíz százalék körül alakul az átlagos 
lemorzsolódás. Ez kiemelkedően jó, 
még a nappali rendszerben is sokkal 
magasabb lemorzsolódási mutatóval 
rendelkezik egy-egy iskola.” –mond-
ta el lapunknak Kulcsár Szilvia.

.

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 Piacfelügyelő-
ségen (22-314-156) vagy Mika László piacfelügye-
lőnél lehet a 06-70-66-99-157-es telefonszámon.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

Várjuk jelentkezését:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

• Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040) 
OKJ-s tanfolyamainkra, továbbá 
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

Összeszerelő 

pozícióra keresünk 

munkavállalókat 

Székesfehérvárra! 
Adecco Székesfehérvár

Tel.: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Volfrám-, Fogyóelektródás hegesztő
• Tűzvédelmi főelőadó • Emelőgép-ügyintéző

• Targoncavezető • Emelőgépkezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
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Kulcsár Szilvia szerint érdemes második 
szakmát választani

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.

közül, akiknek nincs még végzett-
ségük, első szakmát szereznek. 
De nagyon sokan vannak azok is, 

akik érettségivel rendelkeznek, 
és emellett tanulnak valamilyen 
szakmát. 2015 szeptemberében 
indultak el a felnőttoktatási kép-
zéseink, mára pedig ott tartunk, 
hogy sok helyen felvételit kell 
íratni a bekerüléshez, mert nincs 
elég hely. 
Milyen szakmákat választanak legin-
kább másodszakmának?
Nagyon népszerű a Széchenyiben 
folyó elektronikaitechnikus-kép-
zés vagy a CNC-gépkezelő. Sokan 
választják a pénzügyi-számviteli 
ügyintéző szakot az I. Istvánban, a 
Hunyadiban, és kedvelt a logiszti-
kai és szállítmányozási ügyintézői 
illetve a kereskedelemhez kapcso-
lódó szakmák. Nagyobb érdeklő-
désre tart még számot a vendég-
látás területe: pincér-, cukrász-, 
szakácsképzés.
A munkáltatók nyitottak arra, hogy 
felvegyék a végzetteket?

Székesfehérváron jó pár vállalat 
küzd munkaerőhiánnyal. Éppen 
ebből látszik, hogy szükség van az 
átképzésre. Emellett a szakmával 
nem rendelkezők bevonása lenne 
igazán a cél. Egyébként ha vala-
kinek nincs konkrét elképzelése, 
csak azt érzi, hogy valahogy nem 
jó helyen van, szeretne valami 
mást tanulni, számára is van 
megoldás. Jelenleg is folytatunk 
pályaorientációs tevékenységet, 
áprilistól pedig a centrum mind a 
tizenegy intézményében lesz erre 
lehetőség.
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Szabó Petra

Inspiráció az Utazás kiállításon

F. Szegő Krisztina a VR-szemüveget mutatta be Az óriások augusztusi hangulatot varázsoltak

Idén immár negyvenedik alkalommal rendezték 
meg az Utazás kiállítást a Hungexpón, Buda-
pesten. Az ország legjelentősebb turisztikai 
seregszemléjének külföldi díszvendége Orosz-
ország volt, a belföldi pedig Győr. Kulturális 
díszvendégként Pannonhalma mutatta meg ma-
gát, míg kiemelt úti célként a Kanári-szigetek 
csábította a résztvevőket. A 304 kiállító között 
Székesfehérvár idén is szerepelt az Inspirá-
ciók 2017 elnevezésű standjával. Elutaztunk, 
megnéztük, kérdeztünk. F. Szegő Krisztinával, a 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Idén milyen újdonságok várták az 
érdeklődőket?
A kulturális kínálat került fókusz-
ba. Az Inspiráció nevet kapta a 
stand – szeretnénk inspirálni a 
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Horoszkóp
március 9. – március 15.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nagyszerű lehetőségek várnak Önre a héten a 
szakmai fejlődés terén. Ha tanulmányokat folytat, 
most azzal is könnyen boldogul, és minden esélye 
megvan, hogy sikeres vizsgát is tegyen.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Fontos, hogy a héten ne hagyja magát felidegesíteni és 
értse meg, egyszerűen más passzban van a többiekhez 
képest. Persze, Ön most szárnyalna, száguldozna, míg 
a többiek földhöz ragadtak és csigalassúnak érzi őket 
önmagához képest.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt a remek lehetőség, hogy bebizonyítsa, képes 
egész héten a legjobb formáját hozni és még a 
külső, akadályozó erők hatására sem torpan meg, 
hanem töretlenül halad előre. Merjen cselekedni és 
kezdeményezni! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hajlamos elfeledkezni arról a tényről, hogy Ön nem 
azért van, hogy másokat vég nélkül szolgáljon. Már-
pedig a párkapcsolatában, házasságában is ez teszi, 
miközben háttérbe szorítja saját igényeit.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nagyszerű, tevékeny és gördülékeny hét elé néz, de 
aztán éri egy kis érzelmi sokk. Próbálja meg nem 
személyes támadásnak illetve sértésnek élni meg! 
Legalábbis a családi vitákat semmiképpen se vegye 
magára!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bizonyos tekintetben úgy érzi, hogy a kedvese kihasz-
nálta. De ha jobban belegondol, rá kell jönnie, hogy 
csak olyat tett, amibe Ön is beleegyezett. Ha ennek 
ellenére is szereti, de mégis neheztel rá, akkor egysze-
rűen érje el, hogy újra meg akarja Önt hódítani.

8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

Tavaszi megújulás a Hotel Aquamarinban az egészség jegyében!
Töltődjön fel tavasszal a friss napsugarak energiájával és élvezze 

a saját kutunkból feltörő gyógyvíz jótékony hatását szállodánk medencéiben! 
FOGLALÁSI KÓD: FVH0309

3 nap / 2 éjszaka szállás erkélyes szobában • bőséges svédasztalos félpanziós ellátás • üdvözlő 
ital • 2 beltéri gyógyvizes medence, egy szabadtéri hidroterápiás medence • finn szauna, 
ÖKO szauna, sószoba, ivókút használata • Wi‑Fi, parkolás

21 500 Ft / fő / 2 éjszaka*

* közvetlen foglalás esetén min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben 
Felhasználható: 2016. június 2‑ig (Kivéve kiemelt időszakok!) Hétvégén (péntek és/vagy 
szombat éjszaka) egyszeri 6 000 Ft felárral, foglaló szükséges! • A kiajánlott ár az ÁFA‑t 

tartalmazza, az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj – 18 év felett)!

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Várkörút 40.   Tel.: 22/321-871, 331-997, 321-821 
www.fehervartravel.hu R0
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 KÖRUTAZÁSOK
városlátogatások, „üdülés és kultúra” programok, egzotikus utazások

Autóbuszos utazásainkból:                                 FEHÉRVÁRI INDULÁS
Párizs, Versailles, Loire-völgye I-II. 6/7 nap 3*, reggeli 108.400 Ft
Benelux országok és a Rajna-vidék 8 nap 3*, reggeli 145.700 Ft
Erfurt, Weimar, Wartburg vára 4 nap 4*, reggeli 71.100 Ft
A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig 4 nap 3*, reggeli 55.600 Ft
Róma, az örök város 6 nap 4*, félpanzió 124.700 Ft
Dél-Itália haladóknak I-II. 8/11 nap 4*, félpanzió 159.000 Ft
Repülős utazásainkból:                                                       + reptéri illeték
Nagy szicíliai körutazás 8 nap 4*, reggeli 226.500 Ft
Párizs, Versailles, Disneyland II. 5 nap 3*, reggeli 146.500 Ft
Madeira, az örök tavasz szigete 8 nap 3*/4*, félpanzió 227.000 Ft

Keresse akciós utazásainkat a Fehérvári Utazás Kiállításon!

Kérje katalógusunkat: 130-féle program 531 időpontban!

5*-OS INDULÁSI GARANCIA

hozzánk látogatókat. Fehérváron 
olyan tartalommal, színvonallal, 
igényességgel találkozhatnak, ami 
biztos vagyok benne, hogy inspirál-
ja őket.
Technikai eszközökkel is készültek…
Rutinos kiállítók lévén tudjuk, 
hogy egy stand sikere azon múlik, 
mennyi interaktivitás, érdekes-
ség van benne. Társkiállítóként 
a Pákozdi Katonai Emlékpark 
lézerlövészettel készült, mi pedig 
egy virtuális valóságot bemuta-
tó, úgynevezett VR-szemüveget 
hoztunk magunkkal, amivel egy 
3D-animációt nézegethetnek a lá-
togatók. Elhoztuk az óriásbábokat, 
akikkel szelfijátékot is kitaláltunk 
az érdeklődőknek.
Idén milyen kulturális kínálatra lehet 
számítani Fehérváron?
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Inspiráció 2017

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ha üzlettel foglalkozik, vagy most készül befektetni, 
akkor tegye bátran, mert a csillagok ezt a tevékenysé-
get most különösen támogatják. Nagy sikerrel kezd-
het most bele bármilyen új dolgoba, a saját vállalkozás 
elindításra is rendkívül kedvező ez az időszak. 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Úgy érzi, a szerelmi élete túlzottan egysíkúvá vált. 
Márpedig az unalmas napokat és automatikus moz-
zanatokat, sem Ön, sem a kedvese nem szívleli. Talán 
ez csak annak a jele, hogy ideje volna frissíteniük a 
kapcsolatukon. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nincs más dolga, mint folyamatosan újabb célokat 
tűzni ki maga elé. Most nem szabad pihennie, ez a 
cselekvés és az önmegvalósítás ideje. Illetve bármi-
lyen függőben lévő ügye is legyen, most érdemes 
azokat tisztáznia. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egyre másra érik az új kihívások, és még ennek ellenére 
is hajlamos lesz a héten bizonytalankodni. Nem igen 
tudja majd, hogy mit is szeretne, és mibe vágná 
szívesen a fejszéjét. Már csak azért se, mert a túlzott 
óvatossága visszatartja.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Most érdemes sokat dolgoznia, mert nemcsak az 
energiája van meg hozzá, hanem az elvégzett munka 
után szinte biztosan elkönyvelhető a siker is. Több 
lehetősége is lesz arra, hogy bemutassa egyedi 
képességeit. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mindig eltalálja ki mit vár Öntől, mi lesz a következő 
kérésük. Könnyűszerrel  megérzi, ki mit szeretne 
hallani, kérni Öntől. Ez akár még az Ön malmára is 
hajthatja a vizet és meggyőzheti őket arról, amiről 
szeretné. 

Érdeklődés és foglalás: 
Hőforrás hotel és üdülőpark
5700 Gyula,  Rábai M.u.2.
Telefon: 36-66/ 463722, 463740
szallasrendeles@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

3nap/ 2 éj csomagajánlatunk: 18.000.-Ft/fő/2éj
• Félpanziós ellátással, 1 napi fürdőbelépővel a Gyulai Várfürdőbe
• SZÉP kártyát elfogadunk!

Tavaszi program hétvége Gyulán a Hőforrás hotelben

Szeretne kimozdulni  és részese lenne egy vidám, ínycsik-
landó hétvégi programnak? Foglalja le kedvezményes cso-
magajánlatunkat és vegyen részt a VII. Gyulai Kolbász-és 
sódarmustra  programjain  2017. 03. 31. – 04. 02. között.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

En
g.s

z.: 
U-0

012
48

ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855
www.abctravel.hu
Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

Előfoglalási kedvezmények, kiállítási akciók

• tengerparti nyaralások
• társasutak, körutazások
• városlátogatások
• hajóutak
• egynapos kirándulások

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A 
SZÉKESFEHÉRVÁRI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON!

Ezen a téren nagyon jól állunk. 
Ebben az időszakban jelenik meg 
az éves programfüzet, amiben a 
teljes éves eseménynaptár helyet 
kap. A másik „láb” a kulturális 
intézményeink kínálata, beleértve 
a színházat, az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekart és a Szent István 
Múzeumot, hiszen több országos 
vonzerővel bíró időszakos kiállítást 
is bemutatnak, mint például A 
Döntés. Időrendben haladva kez-
dünk a Floraliával, ami tavaly nagy 
sikerrel debütált, utána Székesfe-
hérváron a Játékfesztiválra várjuk 
a családokat. Aztán jönnek a nyári 
zenei programok. Nem kell bemu-
tatni a Fezent, és az Alba Regia Jazz- 
fesztivál is rendkívül népszerű lett 
az utóbbi években. Ezt követi az 
augusztusi Királyi Napok, az évet 
pedig az Advent zárja, de alig akad 
olyan hétvége a városban, amikor 
ne lenne program.
Hogyan alakult Fehérvár turizmusa az 
elmúlt időszakban?

Tovább tart a növekedés és a 
lendület. Megszerették Székes-

fehérvárt, most már benne van a 
fejekben, hogy érdemes megnézni 

a várost. Nagyon jó a hangulat, 
szép a belváros, egy nyárestén ki-
fejezetten mediterrán hangulatot 
varázsolnak a teraszok, a fények. 
A kiállítóhelyek látogatószáma 
növekedett és az érkező csoportok 
is sokasodtak, de a turizmus első 
számú mutatója, a vendégéjsza-
kák száma is növekedett. A tavalyi 
évet tizenegy százalékos növe-
kedéssel zártuk, ami az országos 
átlag fölött van.
Minek köszönhető ez az eredmény?
Ez az a lendület, ami a belváros 
felújítása után elindult. Tudjuk, 
hogy a legjobb „marketingeszköz” 
a látogató, aki pozitív élmények-
kel, tapasztalatokkal tér haza. Ők 
generálják a további érdeklődést. 
Ezt mi a szakma részéről is érez-
zük, hiszen ahogy bekerültünk 
a köztudatba, kedvező eredmé-
nyekkel gazdagodtunk. Például 
2015-ben Székesfehérvár díszven-
dégként lehetett jelen az Utazás 
kiállításon, de ugyanebben az év-
ben vehettük át Az év Tourinform 
irodája díjat a legnagyobb szakmai 
fórum előtt. Elindult egyfajta 
odafigyelés, erre a hullámra pedig 
már könnyebb ráülni.
Honnan érkeznek a legtöbben?
A legtöbb látogatónk Budapest-
ről és Pest megyéből érkezik 
illetve a környező megyékből. 
A tavalyi Királyi Napok alatt a 
Székesfehérvári Turisztikai Kft. 
látogatói analízist készített, ez 
alapján is megmutatkozott, hogy 
Komárom-Esztergom, Veszprém 
és Győr-Moson-Sopron megye 
az, ahonnan kifejezetten sokan 
jönnek. Próbálunk fókuszálni a 
határon túliakra: tavaly a szlovák 
piacra dolgoztunk, idén Erdélyt 
célozzuk meg. Az a célunk, hogy 
Magyarországról, határon innen 
és túlról is minél többen célzottan 
érkezzenek Székesfehérvárra. 



Nyitva tartás:  
szombaton és vasárnap  
10-től 17 óráig.

Fehérvár  
MédiacentruM

aLBa
PLaZa

MédiatáMogatóK:

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

rendezők: Hiemer rendezvényközpont és Lénia 2 Kft.

a KiáLLítás megteKiNtése iNgyeNes!

Bejárat a Jókai utcából, a gesztenyés udvar felől.

Fehérvári 
Utazás Kiállítás

2017.márCiUs18-19.
HiemerreNdezvéNyKözpoNt

több mint 50 kiállító az ország minden  
részéből és szlovákiából

ingyenes játszóház és gyermekmegőrző

ingyenes vásári tombola,
remek nyereményekkel

ingyenes családi belépőjegy a Hetedhét 
Játékmúzeumba, és a döntés című 
kiállításra, minden látogatónak

Bor és ételkóstolók, finom falatok

a KiáLLítás díszveNdégei:
Fehérvár travel Utazási iroda
Nyugat-Balaton régió
szilicei-fennsík szlovák Karszt Nemzeti park
thermal Hotel Balance**** Lenti
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Varázslatos porcelánok a babaházakban

Balla Gabriella tartott előadást a régi idők porcelánművészetéről

Ezekről a porceláncsigákról nevezte el Marco Polo az egyetlen átlátszó kerámiát porcelánnak

Az arany díszítések égetés után mattá váltak, ezért polírozni kellett őket

koVács V. oRsolya

A pohárhűtő táltól a csokoládés csészén át 
az éjjeli edényig megszámlálhatatlanul sok 
használati tárgy készült porcelánból az elmúlt 
évszázadokban. Ezek icipici másolatai pedig 
bekerültek a játékbabák szobáiba is. Ezekkel 
ismerkedhettek a látogatók a Játékszalon leg-
utóbbi előadásán a Hetedhét Játékmúzeumban.

Kicsiknek és nagyoknak: porcelán 
játékszerek Moskovszky Éva 
gyűjteményében címmel tartott 
előadást Balla Gabriella művé-
szettörténész, porcelánkutató, az 
Iparművészeti Múzeum Kerámia- 
és Üveggyűjteményének gondo-
zója kedden délután a Hetedhét 
Játékmúzeumban. A fehérvári 
játékmúzeum porcelánkincse 
rendkívül gazdag. Nagy számban 
vannak jelen a gyűjteményben 
olyan rendkívül szép darabok, 
melyek hagyatékkal kerültek be 
a múzeumba Moskovszky Éva 
halála után. Ezeket a különleges 
darabokat időszaki kiállításon már 
korábban is láthatta a nagyközön-
ség 2003-ban. 
A keddi diavetítéssel kísért 
előadáson rendkívül szemléletes 
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Miért készültek a baba-
porcelánok?

A játékbabáknak szánt apró étkész-
letek és más porcelán használati 
tárgyak nem csupán a szórakoztató 
időtöltést szolgálták a kislányok 
számára. Ezeknek a készleteknek 
a segítségével tudták játékosan 
megtanulni az illedelmes viselke-
dés szabályait, az asztali etikettet. 
Elsajátították a tárgyak kifinomult 
használatát, azt, hogy szeretettel és 
óvatosan bánjanak ezekkel a kényes 
holmikkal.

módon hasonlíthatták össze az 
érdeklődők a felnőtt használat-
ra szánt porcelán edényeket a 
játékbabáknak készült, ugyano-
lyan részletgazdagsággal megal-
kotott miniatűr remekekkel. Balla 
Gabriella nagy precizitással sorra 
vette a porcelángyártás történe-
tének legfontosabb állomásait, 
megismertetve az érdeklődőkkel 
a drezdai, a meisseni, a bécsi és 
természetesen a herendi ma-
nufaktúrák megalakulásának 
történetét, legszebb alkotásaikat. 
Előadását apró titkokkal is fűsze-
rezte. Mesélt például Conrad von 
Sorgenthalról, aki a bécsi udvari 
alkalmazásában a porcelángyártás 
mellett a posztó és a tükörgyárat 
is igazgatta. Ő volt az első, aki 
akadémiára küldte a porcelán-
festőket, hogy minél precízebb 

munkát adhassanak ki a kezük 
alól. Az üzletekben pedig komoly 
besúgóhálózatot üzemeltetett: 
„Felfogadott embereinek ki kellett 
hallgatnia a vevők beszélgetéseit, és 
így kideríteni, mi érdekli őket, mi 
tetszik a vásárlóknak és mi nem. 
Mondhatjuk, hogy komoly piackuta-
tást végzett már akkoriban.” – me-
sélte Balla Gabriella.

Különleges edénytípusok

Nem is hinnénk, hányféle min-
dennapi és nem mindennapi 
használati tárgy készült finom 
porcelánból az évszázadok során. 
Étkészletek, tálalóedények vagy 
éppen teáskészletek, ecet- és 
olajtartók mellett olyan egyedi 
remekek is kerültek ki a ma-
nufaktúrákból, mint például a 

pohárhűtő tál. A tál szélén olyan 
fogazatot alakítottak ki, melybe a 
pezsgőspohár talpát biztonsággal 
beakaszthatták, a jéggel feltöl-
tött edény pedig gondoskodott 
arról, hogy a pezsgő sokáig hideg 
maradjon a pohárban. Hason-
ló elképzelések szerint készült 
fagylaltos edényke is, amit szintén 
jéggel lehetett feltölteni. 
De készült a 18. században valódi 
dizájnremekként csokoládés csé-
sze remegő kezűeknek. Kétoldalt 
is füllel látták el, szűk szája volt, 
hogy ne hűljön ki túl hamar a 
benne lévő csokoládé. Alatta tá-
masztéknak kis porcelán kosárkát 
helyeztek el, ez arra szolgált, hogy 
a csésze semmiképpen se borul-
jon fel. 
És vajon milyen célt szolgáltak 
azok az első látásra teáscsészének 
tűnő alkalmatosságok, melyek 
fülén egy apró madárka ül? Ezek 
bizony éjjeliedények voltak, me-

lyeknek finom kidolgozású másai 
megtalálhatók a Moskovszky-gyűj-
temény babáinak hálószobáiban 
is. A kismadár pedig azért került 
rá, mert a biliből használat közben 
hallatszó csilingelő hangot a 
gyerekek a madarak csivitelésével 
azonosították.
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Egy felelős állattartó nem hagyja magára a kiskutyáját az utcán még pár percre 
sem – a hír hallatán nagyon sokaknak ez volt az első gondolatuk, és ennek Face-
book-poszt képében többen hangot is adtak. Igazuk van. Megtanultuk, hogy az ajtót 
zárva kell tartani, és azt is, hogy az autókban nem hagyunk értéket, idegeneket 
nem engedünk be a házba. A kutya nem ember, pláne nem gyerek, ezért semmilyen 
formában nem lehet a két élőlényt összehasonlítani – egyedülállóknak, ne adj isten 
gyermektelennek pláne nem ajánlatos – még akkor sem, ha egy kutyával meg lehet 
osztani a lakásunkat, a szobánkat, az ágyunkat, az ételünket, az örömünket, a bá-
natunkat, a szeretetünket, az egész életünket. Akinek kutyája van, sosincs egyedül, 
például úton a boltba sem. Póráz a kukatároló edény oldalára jól megkötve, biléta 
névvel és telefonszámmal a nyakban – ábécébe be, hat éve így megy ez. A tolvaj 
lekötözte a pórázt és elvitte a kutyát, úgy mint más az ékszert, a tévét, a szerszámot 
vagy a telefont. Az Embernek csak a nagyjából tízezer forint lebegett a szeme előtt, 
amit kaphatott volna az Állatért cserébe.

Tor és pálinka Jól teljesítettek a fehérvári diákok

Ebül szerzett jószág
A város büszke a diákok teljesítményére

Nesi, a megmentett kiskutya és gazdája, Gerván Jánosné

Takács Gábor mosolya az egyik legemlékeze-
tesebb esetének köszönhető

vakler lajoS Szabó Petra

Novák rita

Múlt hétvégén rendezték meg a Toros- és 
Pálinkafesztivált Székesfehérváron. Az 
idei gasztronómiai seregszemlére több 
mint száz kiállító hozta el termékeit. Az 
ínycsiklandó magyaros ételek és italok, a 
kulináris repertoár széles skálája mellett 
a szervezők gondoskodtak a kulturális 
sokszínűségről is. Három napon át rangos 
előadók szórakoztatták a látogatókat.

Hatodszor adott otthont Szé-
kesfehérvár a fesztiválnak. A 
találkozóra a hazai húsipari 
kistermelők, pálinkafőzdék, 
borkülönlegességek és kézmű-
ves termékek készítői hozták 
el hagyományos portékájukat. 
Marjanovic Anett, a rendező 
cég képviselője elégedett a ren-
dezvény látogatottságával:
„A legtöbb kiállítóval, kisterme-
lővel és őstermelővel több éve 
kapcsolatban vagyunk. Minden 
fesztivál előtt jó néhány hónapos 
gyűjtőmunkát végzünk, hogy fel-
kutassunk újabb manufaktúrákat, 
pálinkafőzdéket, sajtkészítőket, bo-
rosgazdákat, akiket meghívhatunk 
erre a rendezvényre. Ők adják 
a minőséget, mi a lehetőséget. A 
vásárlóval, a fogyasztóval együtt 
így mindenki jól jár.”
Gasztroforradalom ide vagy 
oda, a jófajta magyaros kol-
básznak, szalonnának, sonká-
nak nincs párja, és titka sincs. 

Nemzetközi versenyeken sikerrel szerepelt 
diákokat fogadott Székesfehérvár polgármes-
tere a Városházán.

Egy online tudáspróba megnyerése 
után a Comenius Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Gimnázium huszon-
négy diákja képviselte Magyarorszá-
got január 26-án Strasbourgban az 
Euroscola versenynek köszönhetően 
az Európai Parlamentben. A fiatalok 
a parlament épületében egy angol 
nyelvű vitanapon vettek részt, ahol 
szekciókra bontva, bizottságokba 
szerveződve vitatták meg az unió je-
lenét és jövőjét tizennyolc tagállam 
diákjaival együtt.

Bolt elé kikötött kutyát loptak el Fehérváron 
vasárnap. A rendőrök a bejelentéstől számított 
negyedórán belül visszaadták a kis házi ked-
vencet nyugdíjas gazdájának.

Nesi, a bolognese kiskutya nem a 
gazdájával, hanem egy hajléktalan 
emberrel indult sétálni vasárnap 
kora délután. A gazdája a bolt 
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Sebestyén Antal a munkára 
esküszik: „Igazából nincsen titok. 
Saját sertésállományt nevelünk 
és vágunk. Tudjuk, hogy mivel 
etetjük a jószágot, nem használunk 
adalékanyagot, állományjaví-
tót. Ehhez járul a hagyományos 
elkészítési mód, amit alföldiként 
nagyszüleinktől, szüleinktől meg-
tanultunk. A mai napig így készül 
a sonka, a kolbász, a szalonna – a 
Békés megyére jellemző ízesítéssel. 
Só, paprika, csípős paprika, bors, 
köménymag. Nálunk, az Alföldön 
minden községnek megvan a maga 
fűszerezése. Mi szabadkígyósit 
csinálunk. Ami a különbség, az az 
érlelés és a füstölés. Titok tehát 
nincs, csak sok-sok munka.”
Az agárdi lett 2016-ban is a leg-
nagyobb nemzetközi versenyen 
az év pálinkafőzdéje. Termé-
keik változatlanul a legjobbak 
közé tartoznak. A minőség 
alapfeltétele a hozzáértésen túl 
a kiváló alapanyag, ami megha-
tározza a nemes nedű közked-
veltségét is. Balla György nem 
véletlenül hisz a minőségben: 
„Ahhoz, hogy prémium minő-
ségű pálinkát tudjon kóstolni 
a fogyasztó, folyamatosan kell 
dolgozni a gyümölcsösökben és a 
párolókban egyaránt. Ez komoly 
szakmai tudást és elkötelezettséget 
kíván, hiszen a magyar pálinka 
nemzetközi hírnevét csak így lehet 
megőrizni.”

előtt hagyta őt, a férfi pedig elvitte 
onnan – pénzt akart a kutyáért 
cserébe. Gerván Jánosné elmesélte, 
hogy hat éve minden nap együtt 
járnak az ábécébe, ráadásul most 
csak ásványvízért ugrott be a bolt-
ba, de mire visszatért, kedvencének 
hűlt helyét találta. Az asszony, 
miután észrevette, hogy nincs meg 
a kiskutya, szemtanút keresett a 
környéken. Egy férfi látta, amint 
valaki elsétál Nesivel. Az asszony 
a tolvaj után eredt, a férfi pedig a 
gazda kérésére a rendőrségtől kért 
segítséget. A rendőröknek még a 
bejelentés előtt feltűnt egy általuk 
már jól ismert férfi, aki egy pici 
hófehér kutyával sétál, így miután 
megtudták, hogy kutyalopás tör-
tént, könnyen megtalálták a tolvajt 
és a házi kedvencet is. 
Az asszony örömében sírva fakadt, 
amikor a rendőrök ölében meg-
látta a kiskutyáját. Takács Gábor 
főtörzsőrmester volt az egyik, aki 
segített visszaszerezni az ebet. A 
körzeti megbízott elmesélte, hogy 
eddigi pályafutása egyik legjobb 
munkája volt ez az eset. Az asszony 
azt mondja, amióta a gyerekei 
kirepültek a fészekből, egyedül él, 
ha Nesi nem lenne, magányosan 
töltené mindennapjait. Így nagyon 
hálás volt a rendőröknek azért, 
hogy visszaszerezték a kedvencét. 
A kutyatolvajt előállították a Szé-
kesfehérvári Rendőrkapitányságra. 
Ellene lopás szabálysértése miatt 
indult eljárás.

A Vörösmarty Mihály Ipari 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola két tanulója kiváló helyezést 
ért el épület- illetve bútorasztalos-
ként a tavalyi göteborgi EuroSkills 
versenyen. A fiatal szakmunkások 
Európa-bajnokságán hazánkat a 
bútorasztalos szakmában Liszi 
Roland képviselte, aki kiválósági 
érmet kapott, épületasztalos szak-
mában pedig Stadler Bence ezüst- 
éremmel térhetett haza. A követke-
ző kihívás számukra Abu Dzabiban 
a szakmák olimpiájának is nevezett 
WorldSkills világbajnokság lesz.
A diákok ajándékot kaptak a 
Városházán tett látogatásuk során, 
ahol beszámoltak a külföldi tapasz-
talataikról.
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Egy szemlélő szemléltető
Képzeljünk el egy szépen rétegelt kőzetet 
színekkel, barázdákkal! Egy szilárd anyagot, 
amit folyton formál az idő. Most képzeljük 
el, hogy ez a kőzet a Fehérvár Médiacentrum, 
melynek alaprétegétől valamivel feljebb egy 
szép, barna színű sáv húzódik, mely újra és 
újra visszatér a felsőbb rétegekben is. Ez a 
szín Preszter Elemért, a Fehérvár Televízió 
operatőrét jelképezi. Hobbijáról, a horgá-
szatról ugyan nem esett szó, de beszélgettünk 
helyi értékekről, elfogadásról, hivatásról.

Mennyire vagy „ősfehérvártévés”?
Harminc éve foglalkozom televí-
ziózással, itt kezdtem a Fehérvár 
Televízióban, de nem tartoztam az 
alapítók közé, mert pár évvel ké-
sőbb érkeztem. Azóta kisebb-na-
gyobb törésekkel – volt, amikor tíz 
év is kimaradt – a szerkesztőség-
hez tartozom. Valahogyan mindig 
visszatértem, azt hiszem, immár 
harmadszor.
Otthonos hely ez neked?
Fehérvári születésű vagyok, itt 
nőttem fel, egyértelműen kötődöm 
a városhoz. Amikor az országos 
televízióknál dolgoztam, időköz-
ben arra is rájöttem, hogy a helyi 
televíziózásnak teljesen más a 
lényege.
Miben más?
Olyan témákat dolgozunk fel, 
amiket mások nem biztos, hogy 
elkészítenének. Például egy 
budapesti stáb nem fog eljönni 
ide arról forgatni, hogy a helyi 
hajléktalanok hogyan élik az életü-
ket. Fehérvári történetek ezek, 
olyan témák, melyek fontosak, 
tudnunk kell róluk, át kell adnunk 
másoknak. És ez elhivatottságot 
kíván tőlünk. Az, hogy például a 
helyi múzeum raktáraiban milyen 
érdekes tárgyak találhatók és arról 
mit lehet tudni, a mi kötelessé-
günk bemutatni. Nekem ez adja a 
motivációt a mindennapi munká-
ban és a nagyobb produkciókban 
egyaránt.
Fehérvár történelmi múltját tekintve 
nagyváros, de mai közegét tekintve 
– és most nem a százezres lakosság-
számról beszélek – inkább kisváros, 
mert olyan könnyen összeérnek a 
szálak. Vannak, akik úgy érzik, emiatt 
nincsenek itt nagy lehetőségek.
Igen, de ez nem a szellemi, hanem 
inkább az anyagi, a szakmai 
lehetőségekre vonatkozik. Az, 
hogy nekünk szerényebb a ka-
meratárunk, esetleg szerényebb a 
fizetésünk egy országos tévéstáb-
hoz képest, nem jelenti azt, hogy 
szellemileg nem rendelkezünk 
mélységekkel. Mindenhol meg 
kell találni azokat az értékeket, 
amelyek feldolgozhatók. Ezt na-
gyon szépen bizonyította például 
Pesovár Feri bácsi, akit 1959-ben 
„büntetésből” helyeztek ide a 
múzeumba, gondolván, hogy itt 
Fejér megyében egy néprajzosnak 
aligha teremhet babér. Nos, a Feri 
bácsi öt-tíz év alatt bebizonyította, 
hogy itt nemhogy semmi nincs, 
hanem gyönyörű szép néprajza 
van a megyének, amit évtize-
dekig tart feldolgozni. Én ilyen 
szempontból értem illetve érzem 
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Preszter Elemér, a Fehérvár Televízió operatőre

az értékeket. Ráadásul ezek az 
én értékeim is, hiszen fehérvári 
vagyok.
Harminc éve már, hogy az értékeket 
a lencsén keresztül szemléled. Ez a 
vizuális érdeklődés gyerekkorban is 
meghatározó volt számodra?
Tanítok egy középiskolában 
tizennégy és tizennyolc év közötti 
fiatalokat, akiknek többsége nem 

tudja, mi akar lenni. Mindig el 
szoktam nekik mondani, hogy én 
huszonéves koromig nem tudtam, 
mi szeretnék lenni. Sok mindent 
akartam: zenész, majd ügyvéd 
lenni, de vonzott a színpad is. 
Aztán a húszas éveim elején döb-
bentem rá, hogy a mozgóképes, 
filmes világ az, ami nekem való. 
Egyébként teljesen átlagos gyerek-
korom volt, azt leszámítva, hogy 
ének-zenei általános iskolába 
jártam. Erre a mai napig büszke 
vagyok, hiszen hallás- és látásmó-
dot is adott nekem, amit nagyon 
jól tudok használni a filmkészítés 
során. Szerepeltem színpadokon, 
néptáncoltam az akkori Fejér 
Megyei Néptáncegyüttesben, de 
versmondóként, zenészként is a 
kultúra közelében, annak interp-
retátoraként jelen voltam.
Szereplőből végül átkerültél a kamera 
másik oldalára.
Ez a habitusomból adódott, ugyan-
is nagyon szeretek megfigyelni 
dolgokat, majd ezt egy kicsit meg-
próbálni máshogyan láttatni. A 
tanítás is úgy jött, hogy szeretem 
átadni, amit tudok, mint ahogy a 
televíziózásban is szeretem átadni 
azt, ahogy én látom a történése-
ket, azt a témát, amit feldolgozunk 
éppen. Úgy fogalmaznék, hogy a 

szereplési vágyam átformálódott: 
nagyon szeretek megmutatni 
másokat, miközben a kamera len-
cséje fizikálisan elválaszt, mégis 
egy picit összeköt.
Ez biztonságot ad vagy inkább egy 
izgalmasabb nézőpontot?
Valamikor úgy gondoltam, hogy 
biztonságot ad, ma viszont már 
nem törődöm a biztonsággal. 

Nekem ma már nincsen veszíteni 
valóm: ha valaki szeret, szeret, 
ha nem, azon úgysem lehet 
változtatni, ezért elfogadom. Ez 
nem azt jelenti, hogy nem akarok 
megfelelni mindenkinek, csak 
tudom, hogy vannak és lesznek 
is olyanok, akiknek semmi áron 
nem fogok tudni megfelelni. Ezen 
nem fogok keseregni. Régen, 
amikor olyan emberrel kerültem 
szembe, aki alapvetően nem sze-
retett engem, nagyon el voltam 
keseredve, ma viszont el tudom 
fogadni.
Ez a szemlélet a korral jár?
Ezt nem tudom megmondani, de 
az biztos, hogy huszonöt évesen 
nem egészen így gondolkodtam. 
Igaz, akkor is szerettem kívülről 
nézni a történéseket, nem volt 
lételemem, hogy mindig minden-
ben részt vegyek, és ott zsizsegjek 
az első sorban.  
Fiatalon ki számított szakmai etalon-
nak?
Felnézek Zsigmond Vilmosra. 
Tisztelem, becsülöm Szabó István 
rendezőt, akiket személyesen 
nem, csak a munkásságukon 
keresztül ismerek, ismertem. Szá-
momra azok az értékek fontosak 
igazán, amelyek ezeket a munká-
kat áthatják. Fiatalon az akkori 

mestereink olyan értékekre hívták 
fel a figyelmünket, mint a szakmai 
alázat, a nyitottság minden irány-
ba. Ezt úgy értem, hogy nem lehet 
mindig csak a jó dolgokat feldol-
gozni, már csak azért sem, mert 
ma már nincs jó dolog és rossz 
dolog: Shakespeare is leírja, hogy 
a világban nincs se jó, se rossz, 
csak a gondolat teszi azzá. Az 
elfogadás is nagy érték számomra, 
de nem a vaktában való elfogadás, 
mint ahogy az ma, a szuperlibera-
lista korban divat. Éppen tegnap 
a diákjaimmal beszélgettem erről: 
az oroszlán megeszi a gazellát – ez 
a természet törvénye. De a gazella 
megpróbál elfutni az oroszlán elől, 
nem hagyja magát.
Ezek az értékek olyan alapvetések, 
amiket az ember nem szed csak úgy 
az utcán össze. Milyen családból 
jössz?
Olyan családból származom, ahol 
senki még a közelében sem volt 
sem a televíziózásnak, sem a film-
nek, sem általában a művészetek-
nek. Az én családom egy tejesen 
egyszerű – ahogy akkor neveztük 
– proletárcsalád volt: iparosem-
berek, beosztott alkalmazottak, 
adminisztrátornők, pénztárosok, 
satöbbi. Erre egyébként szakmai-
lag egy picit büszke vagyok, mert 
magamtól kerültem a pályára.
Csodabogárnak számítottál?
A családomban teljesen egysze-
rű emberek vannak, de mindig 
nagyon elfogadóak voltak velem 
szemben, és támogattak, talán 
büszkék is voltak rám. Van olyan 
nagynéném, aki a mai napig azért 
nézi a tévét, mert ki van írva a 
nevem.
És mi a helyzet a következő generá-
cióval?
Egy fiam van, aki ma már felnőtt 
ember, önálló, és éli a maga életét. 
Amíg tudtuk, terelgettük, de nem 
irányítottuk. Pechemre – vagy nem 
pechemre – de az ELTE Bölcsész-
karán filmtörténet-filmelmélet 
szakon végzett. Nem én akartam, 
ártatlan vagyok! Vélhetően az 
otthon beszívott levegő tette, hi-
szen az ember hazaviszi a dolgait 
akarva, akaratlanul. Áron fiam 
talán ebből meríthetett.
Rád hasonlít?
Többször beszélgettünk felesé-
gemmel, Ágnessel, hogy sze-
rencsére mindegyikünktől a jó 
tulajdonságait örökölte. A mai 
napig meg tudunk beszélni vele 
bármit, tudatosan alakítottuk ki, 
hogy nem szidtuk, de nem is di-
csértük agyon, hanem mindig arra 
törekedtünk, hogy megbeszéljük 
a dolgokat. Mindig tudtam, hogy 
a fiam hol van, mit csinál, kivel 
van, mi érdekli, mert elmondta. 
Alapvetően azt vallom – és ez 
ugyanúgy vonatkozik a tanításra 
is – hogy nem pedagógusnak 
kell lenni, hanem embernek 
kell maradni. Az emberséget, a 
méltósággal való közeledést egy 
kétéves is éppen úgy megérzi, 
mint egy kamasz, vagy egy érett 
ember. Nyitott, érzékeny, mások 
iránt fogékony, másokat megértő 
embernek kell lenni. 
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A Vendée Globe teljes átéléssel

Több mint kétszázan hallgatták Fa Nándor élménybeszámolóját

Kérdezni sem nagyon kellett, Fa Nándor csak mesélt, csak mesélt...

„Számomra csak az óceán létezett”
saMu Miklós

A Vendée Globe a földkerekség legnehezebb 
vitorlásversenye, mely számos próbatétel elé 
állítja még a leggyakorlottabb kapitányokat 
is. Fa Nándor igazi hősnek számít, hiszen már 
másodszor teljesítette a megmérettetést. Kedden 
este a székesfehérvári hajós mesélt a Városháza 
Dísztermében a Vendée Globe érdekességeiről, s 
mindenről, ami mögötte van.

Több mint negyvenezer kilométeres 
táv, embert próbáló nehézségek, s 
nem mellesleg mindenféle külső 
segítség nélkül körbehajózni a Földet 
egy hatvan lábas (tizennyolc méteres) 
hajóval – röviden így összegezhető a 
világ legnehezebb vitorlásversenye. Fa 
Nándor nem kevesebbre vállalkozott 
tehát az elmúlt év novemberében, 
minthogy megannyi akadályt leküzd-
ve körbehajózza a Földet – pályafutása 
során immáron ráadásul harmadszor! 
Egyik legemlékezetesebb útja éppen 
az első indulásához kapcsolódik, 
amikor az 1992-93-as menet során a 
legjobb nem franciaként az ötödik 
helyen ért célba 128 nap után. A 
mostani Vendée Globe-on 63 évével 
a második legidősebb volt a mezőny-
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„Egy gyönyörű városban 
élhetek, köztetek!”

Az élménybeszámoló lezárásaként 
eddigi pályafutását is összegezte 
Fa Nándor: „Gyönyörűséges élettel 
áldott meg a sors. Számtalan olyan 
élményt szereztem, amit nem szeret-
nék újraélni – például majdnem ne-
kimenni egy jéghegynek – de örülök, 
hogy megtörténtek. Pályafutásom 
alatt roppant gazdag ember lettem az 
élményeim által, nem véletlen, hogy 
többet éltem hatvanhárom év alatt, 
mint más tenné több száz esztendő 
alatt. A vitorlázás mellett roppant 
hálás vagyok a szárazföldi életért is, 
hiszen csodálatos családdal vagyok 
megáldva, emellett egy gyönyörű vá-
rosban élhetek, köztetek! Rengeteget 
tapasztaltam, de még sok van hátra!”

Hamarosan itt a nyár,
márciusban is vár a Cutler Fehérvár! 
Csak a Cutler Fehérvár! www.cutlerfehervar.hu

ben. Spirit of Hungary nevű hajójával 
vágott neki a nemzetközi versenynek. 
A székesfehérvári vitorlázó ezúttal is 
bravúrosan szerepelt: 93 nap, 22 óra, 
52 perc és 9 másodperc alatt teljesítet-
te a Vendée Globe szóló földkerülő vi-
torlásversenyt. Célba érkezésekor Les 
Sables-d’Olonne kikötőjében tízezres 
tömeg ünnepelte február 8-án. Vala-
mivel déli tizenkét óra előtt lépte át a 
hivatalos célvonalat. A beérkezést kö-
vetően az öröm diadalittas pillanatai 
következtek családja, barátai valamint 
szurkolói körében, a magyar Him-
nusszal és persze az elmaradhatatlan 
pezsgőlocsolással. Erről a Fehérvár 

Médiacentrum helyszíni tudósításából 
olvasóink első kézből értesülhettek.
Kedden este a Városházán köszön-
tötték Székesfehérvár földkerülő 
hajósát, aki élménybeszámolót is 
tartott a több száz fős közönségnek. 

A programra zsúfolásig megtelt a 
Díszterem, a megjelentek pedig per-
cekig felállva tapsolták Fa Nándort, 
aki miután megköszönte a gesztust, 
meghatódva így szólt: „Ezért érdemes 
valahova odaszületni!”.
Székesfehérvár polgármestere rövid 
köszöntőjében Fa Nándor teljesít-
ményét méltatta. Kiemelte, hogy a 
város közössége már nagyon várta a 
vitorlázó hazaérkezését és élménybe-
számolóját. Érdemei elismeréseként 
Cser-Palkovics András Polgármesteri 
Elismerő Emlékéremmel tüntette 
ki Székesfehérvár Díszpolgárát, az 
óceáni szólóvitorlázót.

A beszélgetés előtt Palkovics Lajos, 
a Fehérvári Polgárok Egyesületének 
elnöke és Schultz György, a Jan-
csárkert Piac és Közösség Egyesület 
elnöke is köszöntötte Fa Nándort. 
Ezután Kaiser Tamás sportriporter, 
lapunk munkatársa beszélgetett a 
Vendée Globe mezőnyében nyolcadik 
helyen célba érkező, a Földet már 
ötödször megkerülő Fa Nándorral, 
aki kalandjairól és a versenyen 
szerzett tapasztalatairól is mesélt a 
népes hallgatóságnak. A közel másfél 
órás beszélgetés során a Királyok 
Városába varázsolta a Vendée Globe 
semmihez sem hasonlítható, páratlan 
hangulatát. Felelevenítette, hogy a 

sors véletlenszerűségének köszönhet-
te élete harmadik Vendée Globe-ját. 
2010-ben kezdett el motoszkálni ben-
ne a gondolat, hogy még dolga van az 
óceánon. A viadal rajtjáig az elmúlt 
években minden egyes óceáni útját 
felkészülésnek, edzésnek tekintette a 
világ legnehezebb vitorlásversenyére. 
A hivatalos rajt felemelő érzésként 
maradt meg számára, hiszen több 
százezren ünnepelték a mezőny 
huszonkilenc indulóját.
A több hónapos út során – ahogy 
azt hajónaplójában is megírta – két 
hétbe tellett számára, mire megszok-
ta az egyedüllétet. „Általában öt-tíz, 
jó esetben húsz perceket tudtam csak 
aludni. Amint behunytam a szememet, 
rögtön álmodtam, s ezekben az álmokban 
emberek szerepeltek. Két hetet követően 
a Kanári-szigeteknél már álmaimban is 
egyedül voltam. Ez volt a fordulópont, 
hiszen ezután még jobban a feladatomra 
tudtam koncentrálni. Onnantól kezd-
ve szó szerint csak az óceán létezett 
számomra.” 
Fa Nándor a versengés menetéről 
is őszintén vallott. Mint mondta, 
minden versenyző le akarta győzni a 
másikat, de az út során egyre inkább 

társakként tekintettek egymásra, 
akikre lehetett számítani a bajban. 
A bő három hónapos út alatt nagyon 
kellett figyelnie az étkezésre, ami sok-
szor a védekezést is jelentette egyben 
a borzasztó hideg ellen. 
A kilencvenhárom nap során az 
emberek, a barátai, s legjobban a 
családja hiányzott számára. Élmény-
beszámolójában arról is mesélt, hogy 
szerettei hangja hallatán úgy érezte 
magát, mintha „megmelegedett volna 
a levegő”, addig nem fázott az egyéb-
ként hideg szélben sem. 
A közönség emellett megismerhette 
az étkezéseket, a mindent kibíró 
ruházatot és az alvás nélküli min-

dennapok részleteit. A beszélgetés 
közös fotózással zárult a városháza 
előtt, ahol kifeszítették azt a nyolc-
szor négy méteres Székesfehérvár 
feliratú magyar zászlót, ami Fa Nán-
dort fogadta a Les Sables-d’Olon-
ne-i kikötő mólójának óceán felőli 
csúcsán.



29közéleti hetilap FehérVársPort

Justin Edwardsék megint nekimennek a Szolnoknak. Kétszer már legyőzték a szezonban...

A birodalom visszavágna
soMos zoltán

Az utóbbi évek domináns hatalma kosár-
labdában a Szolnoki Olaj, amit nem mindig 
könnyű elviselni Fehérváron. A tavalyi bajnoki 
döntőben is ők nyertek, idén azonban már 
megfricskázta riválisát az Alba a bajnokságban 
és a kupában is legyőzve. Szombaton Szolnokon 
jön a következő összecsapás.

Előfordult az elmúlt években, 
hogy az Adria Ligában vitézkedő 
Szolnok úgy kapcsolódhatott be a 
magyar bajnokságba, hogy egyet-
len játszott meccs nélkül annyi 
pontot kapott, mint az alapszakasz 
győztese. Az is tény, hogy anyagi 
erőforrások tekintetében sem na-
gyon vehette fel a versenyt senki a 
Tisza-partiakkal az utóbbi időben, 
és jól is használták keretük erejét, 
hiszen sorra nyerték a címeket. 
Ahogy minden ligában, a „hivatalos 
nagycsapattal” szemben kialakult 
egy ellenállás, a többi csapat szur-
kolói örülnek, ha kikap a favorit, 
még akkor is, ha a legyőző sem 
a legnagyobb kedvencük. Tavaly 
a kupadöntőben a Körmendnek, 
idén az Alba Fehérvárnak gratu-
láltak nagyon sok helyről, hiszen 
mindketten a Szolnokot győzték le, 
és ez bizony nem volt mindennapos 
történés. Kérdés, a bajnokságban 
megint vissza tud-e vágni az Olaj, 
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Pelczéder Orsolya a Dunaújváros ellen is jól játszott, nyolc gólja azonban kevés volt a sikerhez

Jobb hajrák kellenek!
kaiseR taMás

Nem megy az Alba Fehérvár KC-nak a hajrá. Deli 
Rita együttese ebben a szezonban több olyan 
meccset is játszott, mely az utolsó pillanatok-
ban főlt el. Ezekből pedig sajnos rendre rosszul 
jött ki a gárda.

A hétvégén a megyei rangadón, 
vagyis az Alba Fehérvár–Dunaújvá-
ros-mérkőzésen az utolsó percekre 
maradt a döntés. Pedig menet 
közben mindkét gárda vezetett 
több góllal is, így tulajdonképpen 
bármelyik együttes eljuthatott vol-
na oda, hogy megnyugtató előnnyel 
érkezik a hajrába. Ehhez – nem 
mellékesen – kellett a két játékve-
zető, vagyis Oláh Viktor és Bonifert 
Ferenc ténykedése is. A találkozót 
fújó bírópáros finoman fogalmazva 
sem könnyítette meg a két csapat 
dolgát, következetlenül, rengeteg 
hibával vezették a meccset. Tegyük 
hozzá, hogy összességében a fehér-
váriak kárára tévedtek többet, ami 
egy olyan derbin, amin csak egy 
gól dönt, nem éppen egészséges. 
Ennek ellenére higgadtabb játékkal 
nyerhetett volna a Fehérvár, de a 
Dunaújváros koncentrált jobban 
a végjátékban, és 27-26-ra győzött 
Székesfehérváron. 
Sajnos ebben az idényben nem 
ez volt az első olyan mérkőzése a 
fehérváriaknak, amikor az elrontott 
hajrán ment el a meccs. Ilyen volt a 
Kisvárda elleni őszi bajnoki, ahol az 
egyenlítésért támadhatott a csapat 
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mely már átesett egy edzőváltáson 
a szezonban, vagyis megélt komo-
lyabb hullámvölgyet is. Az biztos, a 
címvédő egyik legnagyobb riválisa-

ként tekint az Albára, nemcsak a 
kupadöntő miatt. 
A Fehérvár – ellentétben a Szol-
nokkal – nagyon kiegyensúlyozott, 

remek szezont fut. Szórakoztató, 
látványos és eredményes kosárlab-
dát játszanak Shepardék. Kedden 
a Vasast gázolták el a fővárosban 
(106-59), és önbizalommal telve 
utazhatnak a szombati rangadóra. 
De a kupadöntő megmutatta, elle-
nük nem enged meg gyengeséget 
magának az Olaj, itt a presztízs is 
a tét, és ennek megfelelő a hoz-
záállás! Éppen ezért óriási meccs 
várható a Tiszaligetben, számunkra 
szokás szerint nem éppen bará-
ti hangulatban, ami ugyanúgy 
inspirálhatja, mint blokkolhatja 
is a fiatal légiósokat, akik először 
tapasztalják. De reméljük, nem az 
atmoszféra, hanem a tudás dönt 
majd, és az Alba most is kihozza 
magából a legtöbbet! 
 „A legutóbbi meccseink alapján lehet 
mondani, hogy van okunk optimizmus-
ra, mert jól játszik a csapat, de most 
a magyar bajnokhoz utazunk, itt csak 
az számít, mit mutatunk Szolnokon. 
A kupadöntőn belevittek minket egy 
lassabb, kontrollált játékba, ami nem 
ugyanaz, mint amit mi szeretünk. 
Nekünk a gyors, sok támadásos játék 
a sajátunk. Biztos vagyok benne, hogy 
ezúttal is nagyon nagy csata, igazi 
rangadó lesz Szolnokon!” – adott 
előrejelzést a bajnokságot fölénye-
sen vezető Alba mestere, Dzunics 
Braniszlav.

az utolsó másodpercekben, mégsem 
sikerült a jó megoldást választani. 
Vagy említhetnénk a Mosonma-
gyaróvár elleni 20-20-as Magyar 
Kupa-meccset is, melyen a döntet-
len kiesést jelentett. De az EHF-ku-
pában is nagy árat fizetett a csapat 
a Brest Bretagne elleni két döntet-
len alkalmával otthagyott egy-egy 
pontért: a Fehérvár továbbjutásába 
került az a bizonyos két hajrá. 

Deli Rita többször is hangsúlyozta, 
hogy nagyon közel vannak egymás-
hoz az NB I-ben az együttesek, így 
– főleg a bajnokság előrehaladtával 
– egyre több ilyen szoros találkozó-
ra lehet számítani. És ha a csapat 
oda akar érni legalább a ötödik 
helyre, akkor a folytatásban erre 
jobban oda kell figyelni. 
A hétvégén akár újabb kiélezett 
meccs jöhet, hiszen szombaton 18 

órától a Siófok lesz az Alba Fehér-
vár vendége. Az ősszel már kétszer 
találkozott egymással a két gárda, a 
bajnokságban Siófokon a házigaz-
dák nyertek öttel, míg a kupában, 
Fehérváron Pelczéderék győztek 
hárommal. Ebből kiindulva valóban 
kinézhet egy újabb szoros hajrá. Ha 
így lesz, akkor ezúttal higgadtan, 
koncentráltan, jó döntéseket hozva 
kell letudni az utolsó perceket!
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Cél a bajnoki cím és a csapatbajnoki dobogó

Négy plusz egy versenyzővel vág neki a szezonnak a Motoaction Monpet Team

kaiseR taMás

soMos zoltán

A székesfehérvári motocross-egyesületet 
2008-ban alapította Matern Balázs. A korábbi 
fehérvári motorversenyző azzal a céllal hozta 
létre a klubot, hogy szeretett sportágát népsze-
rűsítse. Az egyesület keretein belül 2010-ben 
alakult meg a Motoaction Monpet Team azzal 
a céllal, hogy meghatározó tagjai legyenek a 
magyar motocross-társadalomnak. A csapat 
Székesfehérváron tartotta szezonindító sajtó-
tájékoztatóját, melyen bemutatták a színeikben 
induló versenyzőket, és természetesen elhang-
zottak az idei célkitűzések is.

„Négy olyan versenyzőnk van, akik 
rendszeresen rajthoz állnak majd a magyar 
bajnokság és a Kupasorozat versenyein. 
– kezdte Matern Balázs csapattulaj-
donos. – Szőke Márkot emelném ki, aki 
magyar bajnok motocrossversenyző, ő 
indul majd az MX1-es élsport kategóriá-
ban az ob-n és a kupasorozatban is. Ragats 
Roland lesz az MX2-es versenyzőnk – ez 
egy kisebb köbtartalmú motorkategória – ő 
is ott lesz majd az élsport kategóriában 
az ob-n és a kupasorozatban. A másik két 
versenyzőnk – Rácz Zoltán és Horváth 
Renátó – a másodosztályban indul, ez 
ugyan gyengébb, de népesebb kategória, 
mint az első osztály.”
A Motoaction Monpet Team pilótái 
idén öt országos bajnoki futamon 
valamint öt Kupasorozat-fordulóban 
indulnak majd, de az egyesület ott lesz 
a csapatbajnokságon is, így összesen 

Új magyarok

Van egy kosárlabdázó a sok százezer 
között, aki elég ügyes volt hozzá, hogy 
Európában magasabb szinten is játsszon. 
Amerikai, s mint ilyen, amint kiderült, 
hogy nem lesz NBA-játékos, ment, amer-
re látott – illetve amerre megfizették. 
Biztosan megszolgálta az árát, hiszen 
mindig volt csapata az utóbbi években, 
ha nem is mindig ugyanaz. Az ajánlato-
kat meghallgatja, aztán profihoz méltó 
módon dönt, és szolgálja klubját. 
Van egy labdarúgó a sok millió között, 
aki szintén nem hazájában, Brazíliában, 
hanem honfitársai ezreihez hasonlóan 
külföldön játszik. Speciel hosszú évek 
óta Magyarországon, Székesfehérvá-
ron, ahol – mint mondja – új otthonra 
lelt. Persze őt is meg kell fizetni, ebből 
él, pénzért (is) játszik. És az amerikai 
kosarashoz hasonlóan soha nem lenne 
válogatott abban az országban, ahol szü-
letett. Innen nézve érthető, ha örömmel 
lesznek máshol azok – csak éppen amíg 
Paulo Vinícius (péntektől honfitársunk) 
esetében hihető, hogy érzelmi motiváció 
is számára Magyarország képviselete, 
addig vajon DeAndre Kane, aki épp 
most igazol Oroszországból Spanyolor-
szágba, vajon miért akarja a mi címeres 
mezünket?
Egyáltalán nem vagyok honosításelle-
nes, de talán érezhető a különbség.

Amíg itt játszott, sokszor pacsizhatott a fehérvári szurkolókkal

„Remegett a gyomrom a fehérvári meccsek előtt”
tóth Dániel

Kevin Wehrs közel egy hónapra visszatért 
Székesfehérvárra. A tavaly óta ameri-
kai-magyar kettős állampolgárságú hátvéd 
válogatott kerettagokkal szeretne edzeni a 
világbajnokságra készülő nemzeti együttes 
áprilisban kezdődő összetartása előtt.

Száztizennégy EBEL-mérkőzés, 
negyvenkilenc pont. Kevin Wehrs 
két szezon alatt produkálta ezt 
a Fehérvár AV19 jégkorongcsa-
patában. Az amerikai születésű 
hátvéd 2014-ben érkezett a 
koronázóvárosba, és gyorsan 
alapemberré nőtte ki magát 
az együttesben. Tavaly nyáron 
azonban úgy érezte, váltania 
kell. Az időközben a magyar 
válogatottban is bemutatkozó 
és a szentpétervári A csoportos 
világbajnokságon magabiztos 
teljesítményt nyújtó bekkre 
felfigyelt a Villach, Greg Holst 
mester pedig Karintiába csá-
bította Wehrst. Az alacsony 
termetű védő ebben a szezon-
ban huszonkét pontig jutott 
új csapata színeiben, tehát 
mondhatjuk, hogy hozta a tőle 
várható teljesítményt – a Sa-
soknak azonban nem sikerült a 
rájátszásba kerülés. 
„Remek társakkal dolgozhattam 
együtt Ausztriában, ami minden-
képpen pozitívum, viszont legin-
kább mégis csalódottságot érzek.” 
– kezdte értékelését a huszon- 
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tizenegy verseny vár Szőke Márkékra. 
A csapatbajnokságra kiemelten készül 
a Motoaction Team, hiszen 2016-ban 
– ha csak kevéssel is – de leszorult a 
klub a dobogóról. Matern Balázs idén 
mindenképpen a pódiumon akarja 
látni versenyzőit: „A szezon végeztével 
négy egészséges versenyzőt szeretnék 
látni, akik sérülések nélkül teljesítik a 
futamokat – számomra ez a legfontosabb! 

Az eredmények csak ezután következnek 
a fontossági sorrendben, de természetesen 
vannak elvárásaink. Fő cél tehát a csa-
patbajnoki dobogó, Szőke Márktól pedig 
magyar bajnoki címre számítok.”
A szezonrajtig már nincs sok idő hátra: 
március 26-án Gyálon a Kupasoro-
zat első fordulójában állnak rajthoz 
először a Motoaction Monpet Team 
versenyzői.

nyolc esztendős jégkorongozó. 
– „Hatalmasak voltak az elvárások 
már a szezon előtt a csapattal 
szemben, és ez nem változott az 
idő múlásával sem. Nem sikerült a 

felsőházba kerülnünk, viszont a kö-
zépszakasznak a legjobb pozícióból, 
maximális bónuszponttal vághat-
tunk neki. De nagyon elrontottuk 
a végét.” 

Valóban, a Villach a rájátszásért 
vívott küzdelemben tíz mér-
kőzéséből hatot elveszített, és 
lemaradt a playoffról. „Próbáltuk 
fejtegetni ennek az okait, de sajnos 
nem sikerült rájönnünk, miért 
alakult így. A hoki egy furcsa játék. 
A világ minden tájáról igazoltak já-
tékosokat a csapathoz, hogy elérjük 
a célunkat, de ez nem sikerült, pedig 
tényleg erős garnitúra jött össze erre 
a szezonra Villachban.” – mondta 
Wehrs, akinek idén háromszor is 
volt alkalma „vendégként” jégre 
lépni az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokban. Sok öröme nem 
lehetett ezeken a találkozókon: 
egyszer rendes játékidő, két 
alkalommal pedig ráadás után 
tudott nyerni a Fehérvár AV19 az 
osztrák riválissal szemben. 
„Talán furán hangzik, de nagyon él-
veztem ezeket a meccseket. Jó volt 
újra ebben a közegben, ezek előtt a 
csodálatos szurkolók előtt játszani. 
Persze mindig remegett a gyomrom 
a székesfehérvári összecsapá-
sok előtt, de nagyon jól éreztem 
magam!” – elevenítette fel a két 
alap- és egy középszakasz-mér-
kőzést a válogatott játékos. 
Apropó, válogatott. Wehrs 
jelenleg a Fehérvár AV19 
együttesével készül, hogy minél 
jobb formában érkezzen meg a 
nemzeti csapat áprilisi edzőtá-
borába, hiszen nem titkolt célja 
kivívni a helyet a Kijevbe utazó 
keretben. 
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Jó kört kell futni

Lazovics góljai nagyon kellenek az utolsó körben is

néMeth kRisztián

A Diósgyőr elleni szombati hazai mérkőzéssel 
megkezdődik az utolsó kör a labdarúgó NB 
I-ben. A hátralévő tizenegy fordulóban hatszor 
láthatjuk „hazai” pályán a Vidit, amely a 
Budapest Honvéd csapatát legyőzve visszavette 
a tabella első helyét. A szombati bajnoki után 
három hetes szünet következik a válogatott 
meccsei miatt.

A tizenkét csapatos bajnokság szerep-
lői összesen háromszor találkoznak 
egymással a harminchárom forduló 
során. Ebből adódik, hogy a párhar-
cokban az egyik együttes kétszer 
játszik otthon. Ez történik szombaton 
Felcsúton, ahová ebben a szezonban 
másodszor látogat a DVTK.
A tabellára nézve aligha érheti szó 
az épülő sóstói „ház” elejét: Juhász 
Rolandék ugyan csak egy ponttal, 
de vezetik a bajnokságot, és a tavalyi 
ezüst után jó nyomon járnak az arany- 
éremhez vezető úton. 
Pályaválasztóként a Vidi rendelkezik 
a legjobb mérleggel: a Debrecen, az 
Újpest és a Paks is 5-1-el távozott 
a Pancho Arénából, öt csapatnak 
– köztük a Honvédnek – összesen 
tizennégy gólt rámoltak a piros-ké-
kek úgy, hogy egyet sem kaptak. A 
Ferencváros is csak egyetlen pontot 
tudott begyűjteni Felcsúton, ugyan-
akkor a Vasas és a Diósgyőr győzni 
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Már a rendezés is siker

Több száz tájfutó keresi fel Fehérvárt három hét múlva

Kettőből kettő

Pályázati lehetőség

Ez a budapesti dobogó, de Los Angelesben sem kellett lejjebb állnia Demeter Bencének

néMeth kRisztián soMos zoltán

Az ARAK rendezi április első hétvégéjén a 
Magyar Egyetemi–főiskolai Tájékozódási Futó 
Országos Bajnokságot. A versenyt a kivételes 
szépségű Gaja-völgyben és Székesfehérváron a 
palotavárosi tavaknál rendezik, csakúgy, mint az 
ob kísérőversenyét, az ARAK–VADEX Kupát. 

„Az egyetemi-főiskolai ob rendezése a 
legnagyobb sikerünk 2015-ben történt 
újjászerveződésünk óta.” – mondta el 
lapunknak Stein Barnabás, az ARAK 
tájfutó szakosztályának elnöke.
Április első hétvégéjén várhatóan 
mintegy kétszázan vágnak neki 
az ob-nek, a II. ARAK–VADEX 
Kupában pedig közel háromszázan 
indulnak. Utóbbit tavaly rendezték 
meg először, és annyira jól sikerült, 
hogy a fehérváriak felkérést kaptak 
az idei ob lebonyolítására.
A tervek szerint a látványos 
sprintversenyeket április elsején 

Repülőrajtot vett a Volán Fehérvár olimpi-
kon öttusázója, Demeter Bence, aki már két 
nemzetközi versenyt is megnyert az idén: előbb 
Budapesten, legutóbb a világkupában, Los 
Angelesben.

Hozhatnak új és újabb szabályokat, 
az öttusában továbbra is meghatá-
rozó egy versenynap végkimenetele 
szempontjából a vívás. Aki a páston 
remekel, az legfeljebb a lovaspályán 
szállhat el. Szerencsére Demeter 
Bencével utóbbi sem történt meg 
Amerikában. Ihletett formában ví-
vott – ahogy ő fogalmazott, „állapot-
ba került”, olyanba amikor minden 

Székesfehérvár önkormányzata pályázatot hirdet utánpót-
lás-nevelést végző székesfehérvári székhelyű, telephelyű 
sportszervezetek idei évi működésének támogatására. 

A támogatási rendelet alapján olyan 
pályázat támogatható, amelyben a pályázó 
arra vállal kötelezettséget, hogy Székes-
fehérváron és helyi lakosok bevonásával, 
részvételével utánpótlás-nevelést végző 
tevékenységet lát el. A pályázat benyújtásá-
nak határideje 2017. március 16. (csütör-
tök), 16 óra. A pályázatot papír alapon, 
zárt borítékban ügyfélfogadási időben kell 
benyújtani Székesfehérvár Polgármesteri 
Hivatala Civil-, Ifjúsági és Sportirodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1., fsz. 3.)

tudott a a Vidi vendégeként.
Az említett párharcok többsége 
itthon folytatódik a tavaszi, harmadik 
körben. A legnagyobb rangadókat 
egy kivételével itthon vívja meg a Vidi 
– a Honvéddal a fővárosban lesz az 
utolsó menet. A bravúros szezont futó 
Rossi-legények aligha várják majd jó 
szájízzel az utolsó fordulót, hiszen 
háromgólos vereséggel térhettek haza 
Felcsútról. Kapusuknak, Gróf Dá-
vidnak talán még májusban is előjön 
rémálmaiban az a bizonyos Lazo-
vics-gól, az az elegáns „löbbölés”, amit 

a krisztusi korban lévő szerb támadó 
vitt véghez múlt szombaton.
A most szombatra rendelt ellenfélnél 
egyre mélyebb a szakadék: a kiesés 
ellen küzdve az első három tavaszi 
fordulóban kikaptak. Horváth Feren-
cet – aki tavaly még a Vidit vezette a 
bajnoki ezüstre – kirúgták, Bognár Ist-
ván a téli szünetben, Elek Ákos pedig 
a napokban igazolt el Diósgyőrből.
Egyszóval a szombati mérkőzés más 
lesz, mint az előző kettő. Tekintettel 
arra, hogy mindkétszer kikapott a 
Vidi, ezt minden fehérvári szívből 

reméli… A júliusi bajnoki nyitányon 
Bognár duplájával 2-1-re nyert a 
DVTK Felcsúton, Diósgyőrben pedig 
2-0-s zakóba szaladtak bele Berg 
mester legényei.
A csorbát a három bajnoki pont 
itthon tartásával lehet kiküszöbölni 
szombaton délután fél négytől Fel-
csúton. Ez lesz a csütörtökön kineve-
zésre kerülő új DVTK-vezetőedző első 
mérkőzése. Reméljük, őt kevesebb 
öröm éri, mint a meccsre kilátogató 
székesfehérvári hölgyeket, akik a 
nőnap alkalmából ingyen tekinthetik 
meg a mérkőzést.

déltől Fehérváron, a Palotavárosban 
bonyolítják le. A rajt-cél az István 
Király Általános Iskola előtt lesz. A 
normál táv indulóinak másnap a fe-
hérvárcsurgói Gaja-szurdok biztosít 
festői környezetet az öt-tíz kilométe-
res versenytáv leküzdéséhez.
Április első hétvégéjén harminchá-
rom kategóriában állnak rajthoz 
a tájfutók. Fontos tudni, hogy az 
ARAK-VADEX Kupában mindenki 
rajthoz állhat, aki leadja nevezését 
az araknevezes@gmail.com e-mail-cí-
men, és ezúttal is hirdetnek csapat-
versenyt a fehérvári iskolák számára. 
Részletes kiírás az araktajf.blog.hu 
oldalon található.
A versenyek fővédnökei között 
van Cser-Palkovics András polgár-
mester, a védnökök sorában pedig 
Monspart Sarolta tájfutó világbaj-
nokot találjuk. Mészáros Attila 
alpolgármester várhatóan el is indul 
a versenyen.

sikerül, és szinte legyőzhetetlennek 
érzi magát az ember. Ez persze nem 
történik véletlenül. 
„Erősen a vívásra helyzetük a hang-
súlyt a felkészülésben. Az utóbbi időben 
felváltva járunk mi Pestre és a pestiek 
Fehérvárra közösen edzeni, de gyakorol-
tam vívókkal is.” – mondta Demeter, 
aki Los Angelesben a lovaspályán 
sem hibázott. A kombinált szám-
ban pedig nagyon jó volt, így a riói 
olimpia legjobbjait lehajrázva nyert. 
„Idei célom a világ- és az Európa-baj-
nokságon minél jobban szerepelni. 
Legközelebb egy németországi bajnok-
ságon versenyzem, és remélem, ez a jó 
évkezdet meghatározza a továbbiakat 
is!”
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ENERGETIKAI SZAKREFERENS 
SZOLGÁLTATÁS

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 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 SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár legnagyobb energia felhasználó és szolgálta-
tó 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 igény-
bevételével. 

Keressen bennünket:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u.1. 
Tel.: (22) 541-300 
e-mail: info@szepho.hu

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.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

38 m2 irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában 

(89 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m2) 

használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2);
• József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-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: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu


