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A mai ifjúságot is fűti a hév

A Haleszban lévő 
 ‚

48-as emlékműnél a Széchenyi szakgimnázium és szakközépiskola diákjai tartottak megemlékezést március 14-én. Az 
ünnepség során felidézték a szabadságharc utolsó felkelését, mely a Haleszban zajlott: mintegy kétezer fehérvári polgár szállt szembe a császári 
katonasággal 1849. augusztus 10-én. Az ő hősiességüknek állít emléket a gránitoszlopon álló turulmadár.

Merészek voltak a Vasvári Pál Gimnázium diákjai kedden, hiszen bár nagyon jó idő volt, kabát 
nélkül azért kicsit korai volt kimozdulni a szabadba. Ám láthatóan büszkén viselték ünnepi öltözé-
küket a János Vitéz parkban, a Petőfi-szobornál tartott megemlékezésükön. A program elején Hor-
váth József igazgató mondta el ünnepi gondolatait. A gimnázium tanulói a szobor előtt elevenítet-
ték fel névadójuk, Vasvári Pál életén keresztül március tizenötödike legfontosabb eseményeit. Az 
intézmény diákjai Nagy Judittal, a Szabad Színház vezetőjével készültek az ünnepre.

Élő zenével és klarinétkísérettel mutatták be látványos ünnepi műsorukat a kodályosok. Az 
iskola harmadik osztályos tanulói Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével történelmi életképeken 
keresztül idézték meg a forradalmi eseményeket, melyben a Pilvax, a polgári és a falusi miliő 
is megjelent.

A Tóparti diákjai korabeli versek és naplórészletek segítségével emlékeztek a forradalom ese-
ményeire és Jubál Károlyra, a székesfehérvári születésű tanáremberre, Kossuth gyermekeinek 
nevelőjére, akit a Makk-féle császárellenes forradalmi szervezkedésben vállalt vezető szerepe 
miatt végeztek ki

Az összeállítást szerkesztette: 
kovács v. orsolyA

Akik ismerik a székesfehérvári március tizen-
ötödikei megemlékezések hagyományait, már 
fejből tudhatták, merre induljanak az ünnep 
reggelén, ha a korai óráktól szemtanúi akartak 
lenni a forradalmi események felidézésének.

Huszártáborral indult a nap a 
Palotavárosban kilenc órától. A 
Rác utcai skanzen és a Halász utca 
közötti füves területen a fehérvári 
huszárok látványos lovasbemutató-
ja főleg a kisgyermekes családokat 
vonzotta. Az ágyúdörgéstől ösz-
szerezzenő kicsik hamar túltették 
magukat az ijedségen: a produkció 
után tülekedtek, sorakoztak, mert 
a délceg paripákra bizony ők is fel 
akartak ülni! Miközben ők még 
javában lovagoltak, a belvárosban 
már népviseletbe illetve korhű ru-
hákba öltözött szereplők toporog-
tak izgatottan a színpad körül.
Negyed tizenegykor megkezdődött az 
utcaszínházi előadás a zsúfolásig telt 
Városház téren felállított színpadon. 
Az előadás előtt még látszott ugyan 
némi megszeppenés az iskolások 
szemében, de ahogy megszólalt a 
zene és felhangzottak a jól begya-
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korolt sorok a szereplők ajkán, már 
teljesen átszellemültek. Az általá-
nos és középiskolások és tanáraik 
néptáncosok és kórus közreműködé-
sével színpadra állított Őrzők című 
előadása ismét bebizonyította: a mai 
diákságot is fűti a fiatalság lelkese-
dése – megindítóan hitelesen idézték 
fel a forradalmi eseményeket.

Az ünnepélyes megemlékezésre 
az Őrzők délelőtti előadása után 
a Városház téri színpadon került 
sor. Beszédet mondott Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke és Cser-Palkovics András 
polgármester. Ezt követően a 
Fekete Sas Szállónál ünnepélyes 
koszorúzást tartottak.
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A Vasvári Pál Általános Iskola, a Városi Levéltár és Kutatóintézet valamint a Városszépítő és 
-Védő Egyesület szervezett közös megemlékezést Rónay Jácint emléktáblájánál az Ady Endre 
utcában. Harmadikos és nyolcadikos tanulók adtak műsort, benne drámajátékkal, prózával, 
vers- és dalrészletekkel. A gyerekek élőben formálták meg a kokárdát és a nemzeti színű lobo-
gót, az előadásban közreműködött az iskola énekkara is. Horváth Péter, a levéltár munkatársa 
beszédében bemutatta Rónay Jácintot, Székesfehérvár szülöttét, aki kevéssé ismert, ám mégis 
fontos személyisége volt a forradalomnak.

Bem József mellszobránál, A Vörösmarty iskola Farkasvermi úti tagiskolájának udvarán is 
ünnepséget rendeztek március 14-én. A tanulók verssel, tánccal és énekkel is felelevenítet-
ték március tizenötödike értékeit, majd közösen koszorúztak a lengyel hadvezér szobránál. 
Ezt megelőzően az iskola szomszédságában található Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház 
udvarán felvonták a magyar nemzeti lobogót.

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor költeményeinek verses-zenés 
csokrával emlékezett meg kedden a Pelikán udvarban a reformkori eszmékről és a szabadság-
harc történéseiről.

A Fekete Sas Szálló előtt a ciszteres diákok a szabadság utáni vágy szimbólumává vált napról a 
történések emberi arcának bemutatásával emlékeztek. A történelmi cselekmények színpad-
szerű, interaktív megjelenítése mellett az ünnepi műsorban szóltak a Fekete Sas Kávézóban 
lezajlott eseményekről illetve a Say család korabeli és a századokon átívelő, a gimnáziumhoz 
kötődő viszonyáról.

A tökéletes otthon
nálunk kezdődik.
Tapasztalt hitelezési szakértőink várják Önt.
Teljes Hiteldíj Mutató (THM): 3,16%–5,53%*
Az igénybevételnek feltételei vannak: érdeklődjön személyesen vagy telefonon bankfiókjainkban.

*A feltüntetett THM a Bank 2017. 02. 15-én hatályos, jelzáloghitelekre vonatkozó Kondíciós Listája alapján az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került meghatározásra, a feltételek válto-
zása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tartalmazza a 
fedezeti ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díját.

Székesfehérvári fiók:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: 22/518-100 • www.oberbank.hu

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.
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A főiskola volt főépülete előtt tartott zenés-táncos megemlékezést kedden a Kodolányi Főisko-
la és a Kodolányi Gimnázium. A szabadságharcosok emlékművénél igazi forradalmi hangulatot 
teremtettek a színpadon a tizedikes diákok, akik néptánccal, prózával és egyedülálló módon 
rapzenével is emlékeztek és vontak párhuzamot a negyvennyolcas ifjak és a mai fiatalok 
között.

Március 14-én, kedden lázasan próbáltak a diákok a másnapi Őrzők című előadásra. A produk-
ciót Matuz János, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa rendezte, a szövegkönyvet is ő 
valamint a Bory Jenő Általános Iskola tanára, Horváthné Puru Olga írta.

A lányok is belekóstolhattak, milyen igazi huszárnak lenni!

Hatalmas tömeg töltötte meg a Városház teret délelőtt és délután is

A legkisebbek a huszárbemutató után közelebbről is megismerkedhettek a lovakkal
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A Palotavárosban rendezett Huszártáborban öltözet- és felszerelésbemutatókat, lópatkolást 
láthattak az érdeklődők

A József-napi vásárban az őstermelők és kézművesek portékáiból lehetett válogatni, a gyere-
keket pedig kreatív foglalkozásokkal várták: gyékénykardot, hozzá sodrott övet, kardtartót, 
büröktrombitát és csuhédíszes kokárdát is készíthettek, vagy akár az ólomkatona-öntést is 
kipróbálhatták a Városház téri játszóházakban

Az Őrzők keretjátékát egy történelemóra adta, melyen a gyerekek éppen 1848. március 15-e 
történéseiről tanultak. Az időutazás során a fiatalok felidézték a forradalmi napot. A fehér-
váriak előtt már jól ismert diákszínjátszók elevenítették meg az eseményeket: megjelentek a 
színpadon a jól ismert személyek – Petőfi Sándor, Jókai Mór, Szendrey Júlia – de a történelem 
olyan alakjai is, mint a titkosrendőr vagy az ügyeletes feljelentő.
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Burján Zsigmondé a Penna Regia díj

Ebben az évben is méltó kezekbe került az elismerés

Az ünnepségen a Kákics együttes zenés irodalmi műsorral emlékezett március tizenötödikére

A város vezetése köszöntötte a szabad sajtó napját és Székesfehérvár újságíró-társadalmának tagjait

vAkler lAjos

A szabad sajtó napjának ünnepén, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
előestéjén átadták Székesfehérvár legran-
gosabb újságírói elismerését. Az idei Penna 
Regia díjas Burján Zsigmond, a Fehérvár 
Médiacentrum munkatársa, a Fehérvár TV 
operatőre, forgatókönyvíró és filmrendező.

A Penna Regia díj megalapítása 
óta Székesfehérvár érdekében 
kifejtett munkája elismeréseként 
annak a sajtómunkatársnak 
adományozható, aki a város 
életének tárgyszerű bemutatá-
sával hozzájárul Székesfehérvár 
országos és nemzetközi megis-
mertetéséhez. A kitüntetést ez 
évben a közgyűlés egyhangú 
döntése alapján Burján Zsig-
mond vehette át. Az ünnepségen 
Cser-Palkovics András polgár-
mester méltatta a székesfehér-
vári újságíróközösség munkáját, 
és köszöntötte a kitüntetettet: 
„Székesfehérváron minden évben 
átadjuk a szabad sajtó napjára is 
emlékezve a város kitüntetését. 
Mindig van olyan személyiség, aki 
a nyilvánosságért sokat tesz. Most 
is így van ez: Burján Zsigmond 
személyében egy olyan ember kapja 
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a díjat, aki megfogalmazott olyan 
célokat, álmokat, amiket aztán meg 
is valósított. Ezek a célok, ezek 
az álmok Székesfehérvár törté-
nelmének dokumentumfilmek és 
nagyjátékfilm formájában történő 
bemutatását jelentették. Ilyen a Sik-
lósi Gyula régész, Székesfehérvár 
díszpolgára munkásságát feldolgozó 
dokumentumfilm-sorozat és a nagy 
háború fehérvári hőseinek emléket 
állító film. Burján Zsigmond ezek-
kel az alkotásokkal és több évtize-
des televíziós munkájával rászolgált 
erre a kitüntetésre.”
Burján Zsigmond a Fehérvár 
Televízióban kezdte munkás-
ságát, majd a Magyar Televízi-

óban kamatoztatta kivételes 
operatőri tehetségét. A 2000-es 
évek közepétől ismét a Fehérvár 
Médiacentrum munkatársa. Az 
elmúlt években a Székesfehérvár 
történetét feldolgozó trilógiájá-
val, majd az I. világháborút meg-
idéző Csak még egyszer előre! 
című nagyjátékfilmjével aratott 
megérdemelt sikert: „Egy nagyon 
hosszú folyamat eredménye, hogy 
itt vagyok. Hálás vagyok minden-
kinek, aki segített. A Penna Regia 
díj nagyon nagy meglepetés volt 
számomra, és természetesen nagy 
öröm. Az örömömbe egyetlen egy 
szomorúság vegyül, hogy Siklósi 
Gyula, az az ember, akinek köszön-

hetem, hogy ezen az úton el tudtam 
indulni, már nem lehet közöttünk.”
Az ünnepségen a székesfehérvá-
ri újságírótársadalom nevében 
Hagymásy András, a Fehérvár 
Médiacentrum igazgatója is üd-
vözölte munkatársait és Burján 
Zsigmondot: „Amikor a szabad 
sajtó napját ünnepeljük, gyakran 
beszélünk arról, hogy mennyire 
lehetünk elégedettek a rendszervál-
tás óta eltelt évtizedek eseményeit 
szemlélve, a magyar sajtó szabad-
ságát vizsgálva. Nem lehet egészen 
felhőtlen a mosolyunk, de mégis-
csak örülnünk kell annak, hogy ez a 
város, ez az ország lehetőséget biz-
tosít ilyen kiváló emberek számára, 
hogy ne csak a hétköznapi munká-
ban mutassák meg képességüket, 
tudásukat. Fontos, hogy lehetőséget 
kapjanak arra is, hogy a bennük 
rejlő tehetséget, szorgalmat az őket 
támogatók és a munkájukat segítők 
közreműködésével ilyen kiváló al-
kotások formájában mutassák meg, 
mint Burján Zsigmond, aki immár a 
negyedik filmmel tette le névjegyét 
Székesfehérváron.”



7közéleti hetilap FehérVárKultúra

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • Fax: 06-22-516-100 
• e-Mail: ujsag@FMc.hu • Felelős szerkesztő: nagy zoltán péter • teleFon: 06-30-530-23-77 •az e heti lapszáM szerkesztője: koVács V. orsolya • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése:  
terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: plt nyoMda VeszpréM • Felelős Vezető: horVáth gábor • terjesztő: plt • a FehérVár Megjelenik hetente 47 000 példányban • issn: 2061-2273

Élet és halál a Vezúv árnyékában

A Vezúv kitörése során három város pusztult el: Pompeji, Herculaneum és Stabiae. A vulkáni 
hamu és tajtékkő pedig eltemette Oplontist.

Poszeidón márvány szobra több órás kemény 
munka eredményeként került be a kiállító-
térbe a szállítókamionról

látrányi Viktória

Megérkeztek a felbecsülhetetlen értékű 
műtárgyak Tácra. Március végén nyílik a Pom-
peji – Élet és halál a Vezúv árnyékában című 
kiállítás Gorsiumban. A tárlat az egykor virágzó 
város katasztrófáját mutatja be a látogatóknak. 
Poszeidón közel egytonnás márvány szobra már 
a helyére került, s folyamatosan zajlanak az 
előkészületek.

Szigorú biztonsági intézkedések 
mellett érkezetek meg a Pompe-
ji-kiállításon látható műtárgyak 
Szegedről a Gorsium Régészeti 
Parkba. A nápolyi régészeti mú-
zeum gyűjteményéből származó 
százkét műtárgyat speciális, dupla 
falú dobozokban szállították Tácra. 
A legnagyobb figyelmet Poszeidón 
márvány szobrára kellett fordítani. 
A 217 centiméteres alkotást a kü-
lönleges szállítókamionról szegedi 
és helyi múzeumi szakemberek 
emelték le az olasz kurátorok jelen-
létében. A felbecsülhetetlen értékű 
szobor mozgatásához sok emberre 
volt szükség, ugyanis az közel egy 
tonnát nyom. Maga a szállítódoboz 
is óriási méretű volt, a főbejárat 
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Huszárok, hagyományőrzők 
és a Szent Korona

Az állásfoglalásra, döntésre késztető kiállításhoz kapcsolódóan érdekes emberek véleményét, 
gondolatait ismerhette meg a közönség kedden az esti beszélgetéseken. Ezúttal Somogyi Győző 
Kossuth-díjas festőművész valamint Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók hagyományőrző 
kapitánya és Ádám Barnabás ezredes, a Honvéd Koronaőrség Parancsnoka vendégeskedtek a 
Csók István Képtárban. A kortárs kiállításon látott alkotások és a tárlat üzenete ezúttal is kö-
zéppontba került, valamint a huszár hagyományőrzéssel, lovaglással, hadtörténettel és a Szent 
Korona őrzésének történelmével is foglalkoztak az esten.                                                                L. V.

előtt el is kellett távolítani a csoma-
golás egy részét. Az olasz múzeum 
munkatársai végig a helyszínen kö-
vették nyomon a kipakolást, hogy 
semmi baj ne érje a szobrot. 
A virágzó és élettel teli várost a 
Vezúv kitörése Kr. u. 79-ben egy 
nap alatt elpusztította. „A legtöbb 

tárgy Pompeji pusztulásakor került a 
földbe, de van egy-két olyan darab is, 
ami a dokumentáció szerint Hercu-
laneumból származik, ami szintén 
a Vezúv által ítéltetett annak idején 
pusztulásra.” – mondta el kérdé-
sünkre Nádorfi Gabriella, a Gorsi-
um Régészeti park vezetője. 

A műtárgyakat hétfőn kezdték 
el kicsomagolni és elhelyezni a 
kiállítótérben. A látogatóközpontba 
belépéskor az ókorba kerül az ér-
kező, ugyanis egy film segítségével 
tehet virtuális sétát Pompeji utcáin. 
A Vezúv kitörése is látható lesz 
a falakon. Tablókon olvashatunk 
Pompeji és az ásatások történetéről, 
négy monitoron pedig folyamato-
san a témához kapcsolódó filmek 
lesznek láthatók.
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szabó Miklós bence

Wéhli regős dóra

Már lehet pályázni a Városgondnokságnál 
növényekre – indul az idei Virágosabb, zöldebb 
Székesfehérvárért! akció. A közterületek és 
intézmények lakossági parkosítási törekvéseit 
már hetedik éve támogatja Székesfehérvár 
városa és a Városgondnokság. Az intézmények 
és társasházak mellett idén is pályázhatnak a 
családi házban lakók. Tízmillió forint a rendel-
kezésre álló keret, azonban ha több pályázat 
érkezik, a polgármesteri keret terhére növelik 
az összeget.

Aki a virágot szereti, rossz ember 
nem lehet – tartja a mondás. Már-
pedig a fehérváriak szeretik, ha szí-
nes, pompás növények és rendezett 
parkok veszik őket körül. Ráadásul 
a lakótelepeken élők is igyekeznek 
rendben tartani az épületek között 
megbúvó kis kerteket. Látszik ez 
abból is, hogy minden évben szép 
számmal indulnak a Városgond-
nokság pályázatán. Az immár hete-
dik alkalommal életre hívott akció 
célja a kulturált, vonzóbb városkép 
kialakítása. A növények kiválasz-
tásában és elrendezésében is segíte-
nek a Városgondnokság munka-
társai. A szükséges nyomtatványt 
személyesen a Városgondnokság 
Berényi úti épületében lehet átven-
ni, vagy a cég honlapjáról letölteni, 
és elektronikusan beküldeni.

Jövő héttől gyűjtik a zöldhulladékot Székes-
fehérváron. A szelektíven összeszedett füvet, 
gallyat a Depónia Nonprofit Kft. ingyenesen 
szállítja el, de csak akkor, ha megfelelő zsákban 
van, és jelöléssel van ellátva. 

„A zöldhulladék elvitelének ugyanis 
szabályai vannak, amit a lakosságnak 
be kell tartani. Amit kérünk, hogy 
az általunk kiküldött zöldhulladékos 
matricákat ragasszák a zsákokra vagy 
kötegekre, és ezeket helyezzék ki úgy, 
hogy az a forgalmat ne zavarja.” – 
fogalmaz Czentár Ottó, a Depónia 
Nonprofit Kft. szolgáltatási osztály-
vezetője. 
A matricából minden székesfe-
hérvári háztartás harminc dara-
bot kapott ingyenesen. Akinek 
többre van szüksége, vásárolhat 
még, vagy felhasználhatja a tavaly 
megvett matricákat is. A jelölést 
vagy egy áttetsző százhúsz literes 
zsákra vagy egy ötvenszer hetven 
centiméteres gallykötegre lehet 
felragasztani. Az ettől eltérő módon 
kihelyezett zöldhulladékot a cég 
nem szállítja el. 
Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján ez a gyűjtési program 
igen népszerű Székesfehérváron. 
Az egyes ciklusokban több száz 
tonna zöldhulladék gyűlik össze. A 
növényi eredetű hulladék szelektá-
lásának célja a természetes anyag 
hasznosítása, a lerakó terhelé-
sének csökkentése. A lakosság 

Aki a virágot szereti…

Komposzt készül a zöldhulladékból
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Tavaly közel hétszáz pályázó kapott növényt: májusban negyvenötezer egynyárit és tizenkétezer tő muskátlit ültettek ki a program keretén belül. 
Az őszi kiszállítás során pedig közel ötezer konténeres cserjét, négyszázötven fenyőt és majdnem tizenhétezer évelő növényt kaptak a pályázók. 
Az ültetéshez és a zöldterület gondozásához ezerkétszáz zsák ötven literes virágföldet és kétszáz kiló fűmagot is kaptak a pályázók.
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Mindig tartsuk be a zöldhulladék elszállítá-
sának szabályait!

Egynyári palántákra, évelő növé-
nyekre és díszcserjékre is lehet pá-
lyázni. Április 15-ig várják a jelentke-
zéseket. A növények közül május 
31-ig az egynyári palánták, a mus-
kátlik és virágföld kerül kiszállításra 
a pályázóknak, október 31-ig pedig 
széles választékban az évelők és a 

konténeres díszcserjék. A választha-
tó növények gyors kiválasztásában 
és a pályázat könnyebb kitöltésében 
segítenek a letölthető növénylisták, 
melyeken a tavasszal és ősszel kiszál-
lítható növények nevei szerepelnek 
magyarul és latinul is. 
Idén locsolókészletre is lehet pá-

lyázni! A társasházak, intézmények 
igényelhetnek locsolókészletet hu-
szonöt méteres vagy ötven méteres 
hosszúságban, fél colos locsolótöm-
lővel, csapvéggel, csatlakozókkal 
és locsolófejjel, melyek értékével 
csökken a rendelkezésükre álló 
ötvenezer forintos pénzkeret.

által termelt hulladék egy része 
ugyanis komposztálható szerves 
anyag, amiből mesterséges hu-
musz állítható elő. Ez a növények 
számára nélkülözhetetlen tápanya-
gokat tartalmaz. A Depónia ezért a 
Csala–Pénzverő-völgyi telephelyén 
korszerű technológiával komposz-
tálást végez, és az így előállított 
tápanyagot ömlesztett, zsákos 
formában értékesíti. 
A városban idén is március köze-
pétől december 15-ig kéthetente, 
minden páros héten szállítják el 
a zöldhulladékot. Az első gyűjtési 
nap március 21-én lesz.

A házi komposztálás szabályai
Minőségi komposztanyag előállítására a kertes házaknál, otthoni körülmények kö-
zött is lehetőség van. Néhány szabály betartásával minőségi tápanyagot állíthatunk 
elő. 

A komposztálás szabályai:

 öt centinél kisebb méretűre vágott alapanyagok

 megfelelő oxigénellátás 

 optimális nedvességtartalom

 megfelelő tápanyagtartalom (C/N-arány)

  minél többféle alapanyag 

 a komposzthalom  6-8 hetente történő átforgatása, összekeverése

Mi kerülhet a komposztálóba?

 konyhából származó gyümölcs, zöldség, tojáshéj, elszáradt virágok, szobanö-
vények hervadt levelei

 kis mennyiségben, feldarabolva gyapjú, pamut, lenvászon

 levágott fű a kertből, gyomok, gallyak, elszáradt, de nem beteg növényi 
részek
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noVák rita

Bemutatták hétfőn az új helyi menetrend terveze-
tét, melyet még március folyamán elfogadhat
Székesfehérvár közgyűlése.

Újra várja vendégeit a Pákozdi Katonai Emlék-
park. A Nemzeti Emlékhely nyolcadik évadát 
ünnepélyes keretek között nyitották meg.

A park mai formájának gondolatát 
a pákozd-sukorói csata százötve-
nedik évfordulója alkalmából a 
Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör székesfehérvári szervezete által 
életre hívott rendezvényen fogal-
mazta meg Gyuricza Béla egykori 
honvédelmi államtitkár. A Nemzeti 

Átszállás nélkül a kórházig és a vasútig

Évadnyitó a pákozdi emlékparkban
Várhatóan enyhülni fog a zsúfoltság a legnépszerűbb járatokon

A díjazottak egy csoportja: Vakler Lajos szerkesztő, Fülöp Gyula, a Szent István Király Múzeum 
egykori igazgatója és Molnár Artúr, a Fejér Megyei Hírlap fotósa

Kicsiknek és nagyobbaknak is remek szabadidős tevékenységet ígér a pákozdi katonai emlékpark
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A lakosság legjellemzőbb kérése az új 
menetrenddel kapcsolatban az volt, 
hogy minden városrészből átszállás 
nélkül lehessen eljutni a kórházig 
illetve a vasútállomásra. A járatbőví-

tések során ez is megvalósulhat. 
„Az első és legkorábban bevezetésre 
kerülő változás a szabadnapi járatsűrítés 
lesz, ez minden városrészt érint majd.” 
– fogalmazott Nagy Zsolt, a Polgár-
mesteri Hivatal Közlekedési Irodájá-
nak vezetője. Mindehhez összesen 
évi 323 ezer kilométernyi plusz utat 
kell megtenniük a buszoknak, a 
hozzá szükséges 180 millió forintos 
többletforrást az önkormányzat 
finanszírozza.
Az autóbusz-hálózat átalakításá-
ról tavaly nyáron hozott döntést a 
képviselő-testület. Novemberben a 
közlekedési szolgáltató reprezentatív 
felmérést is végzett az utasok köré-
ben utazási szokásaikról, menetrend-

del kapcsolatos igényeikről. Ezeket a 
véleményeket valamint a szolgáltató 
munkaerő-létszámát és a város finan-
szírozási lehetőségeit figyelembe 
véve született meg végül az új menet-
rend, mely március 24-én, pénteken 
kerül a testület elé.

Tervezzünk online!

A hétfői sajtótájékoztatón be-
jelentették: már Székesfehérvár 
is csatlakozott a Google Tranzit 
szolgáltatáshoz. Ennek segítségével 
a közösségi közlekedésben részt 
vevők online segítséget kaphatnak az 
útvonaltervezőben. 

Ezek lesznek az új járatok
32V, 32K: A kórházat a Fiskális, a Nagyszombati és a Kassai úttal is összekapcsolja
39K, 39V: Bekapcsolja a Bregyó közi sportcentrumot a közösségi közlekedésbe, 
közvetlen kapcsolatot alakít ki a kórház és a Fecskeparti autóbusz-állomás között
16A vonal meghosszabbítása: Feketehegyet összeköti a kórházzal illetve a Vár 
körúttal, így sűríti a járatokat a kórház és a vasút között
40, 41 Két ellenirányú körjárat lesz, egy adott irányban másfél óránként jár. Általa 
közvetlenül elérhető a kórház, a vasútállomás, az autóbusz-állomás és a belváros, 
és napi három helyett tizennyolc járat közlekedik majd Maroshegyen.
Fontos újdonság lesz, hogy sűrítik a 11A, 12A, 14, 22, 24 és 36-os járatok sza-
badnapi menetrendjét. Ezekkel 96 új járat közlekedik majd a törzsvonalakon, a 
belváros és a bevásárlóközpontok között, és nagyban csökkenhet szabadnapokon a 
gépjárműforgalom.

Emlékhely széles körű társadalmi 
összefogás eredményeként jöhetett 
létre – hangsúlyozta a létesítmény 
ügyvezetője. Görög István ezredes 
hozzátette, hogy közel tízéves mun-
ka eredményeként sok ezren vettek 
részt az idén is folytatódó „Hazafi-
ság iskolája” nevű programban. 
Vargha Tamás szerint nem vé-
letlen, hogy a nyitás a márciusi 
nemzeti ünnephez kapcsolódik 
minden esztendőben, hiszen a 
magyar szabadság ünnepének a 
jelmondata: „Tisztelet a bátrak-

nak!” – és ez lehetne a katonai 
emlékpark jelmondata is, hiszen 
itt minden a bátrakról és a hő-
sökről szól: „Ez a hely, ez a domb, 
a Mészeg-hegy minden szeglete 
emlékeztet a bátrakra, a hősökre. 
Ami az ide látogatókat fogadja, azt 
hirdeti, hogy az egyetlen magyaror-
szági katonai Nemzeti Emlékhelyen 
vagyunk, aki itt sétál, megszentelt 
földön jár.” 
A szombati ünnepségen adták át 
az emlékpark fejlődése érdekében 
végzett munka elismeréséül a Kato-

nai Emlékparkért emlékérmeket is. 
Az eseményen a médiakapcsolatok 
erősítéséért valamint az emlékpark 
megismertetésében végzett kiemel-
kedő tevékenységéért Vakler Lajos 
kollégánkat, a Fehérvár Médiacent-
rum szerkesztő-műsorvezetőjét is 
kitüntették. Az évad megnyitásával 
a park késő őszig minden nap 10 és 
18 óra között lesz nyitva. Az elmúlt 
esztendőkhöz hasonlóan ebben 
az évben is sok és érdekes prog-
rammal várják az új és visszatérő 
látogatókat. 
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Régi adósságot törlesztett a fehérvári művész-
társadalom: Kiss Dorottya és a Szabadművelő-
dés Háza munkatársai felhívására a Kisfaludi 
Közösségi Házban megrendezték azt az emlék-
kiállítást, mely Szigli László alkotásaival idézte 
meg a festőművész emlékét.

Három esztendeje, hatvannyolc 
évesen hunyt el Szigli László jogász, 
festőművész, aki azok közé az alko-
tók közé tartozott, kik elutasították a 
sablonost, a köznapit. Kiss Dorottya, 

Az öntörvényű zseni

Arató Antal, Kiss Dorottya és a legendás festőállvány

Zsúfolásig megtelt emlékezőkkel a Kisfaludi Közösségi Ház
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A gyöngyhajú lány balladája

Az Alba Regia Sportcsarnokban mutatták be Pozsgai Zsolt rendezésében A gyöngyhajú lány 
balladája című színpadi művet. A kerettörténet egy különleges szerelmet mesél el, miközben 
felcsendülnek az Omega legendás slágerei, és fontos szerephez jutnak az Experidance tánco-
sai is.                                                                                                                                                                V. L.

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. 

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) 

a székesfehérvári művészvilág alapos 
ismerője számára egy pillanatig sem 
volt kérdéses, hogy munkatársai-
val, barátaival együtt összegyűjtse 
a művész magángyűjteményekben 
fellelhető munkáit, hogy a képzőmű-
vészetet kedvelő székesfehérváriak 
a maga teljességében láthassák a 
Szigli-festményeket: „Szívügyünknek 
éreztük, hogy ezt a kiállítást létrehozzuk. 
A városban élő összes értelmiségi nagyon 
jól ismerte Szigli Lászlót. Én magam 
gyermekkorom óta ismertem és kedvel-
tem, hiszen a Móricz Zsigmond utcában 

nőttem fel, s ő is ott lakott egész életében. 
Nagyon fontos volt számomra és termé-
szetesnek éreztem, hogy a tőlünk telhető 
módon segítsük a kiállítás létrejöttét.”
A tárlatot Arató Antal ajánlotta a 
látogatók figyelmébe, felidézve az 
öntörvényű művész mindennapjait, 
megerősítve mindazt, amit a barátok, 
művésztársak maguk is megtapasz-
taltak napról napra az egyedi és ere-
deti gondolkodásmódjáról is ismert 
művésszel: „Szigli Laci művészetére 
elsősorban az epikus, mesélő kedvű 
alkotások sora volt a leginkább jellemző. 

Kevés cselekmény van a képein. Ami 
leginkább Szigli Lászlóssá teszi alkotá-
sait, az a saját, egyedi kifejezésmódja, 
az az elvont, szürrealista látásmód, ami 
valamennyi képén tetten érhető. Szim-
bólumai, azok megjelenítése, tablószerű 
elhelyezései valójában önvallomások, 
számvetések önmagáról és a világról, 
az emberekről. Ha egy repülő akroba-
tát ábrázol, aki nyújtja a kezét, az ő és 
mi, akik nem tettük, tesszük meg ezt a 
gesztust, sem érte, sem egymásért. Ez a 
közösségi mondanivaló az alapja minden 
ecsetvonásának.”
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Adott egy hangulatos pincehelyiség, egy 
lelkes, profi együttes – a Galiba Zenekar – és 
olyan emberek, akik szeretik a népzenét. A 
folkkocsma-programok sok nagyvárosban meg-
jelentek már, s egyre népszerűbbek. Második 
alkalommal szerveztek idén ilyen zenés prog-
ramot Fehérváron is. A tervek szerint havonta 
egyszer péntekenként várják majd a népzene 
kedvelőit folkkocsmába a Ribillióba.

A folkkocsma nem új keletű dolog, 
hiszen a fővárosban, nagyváro-
sokban több helyen tartanak jó 

A zsúfolásig megtelt Barátság moziban 
közönségtalálkozó keretében mutatták 
be Enyedi Ildikó Arany Medve díjjal 
kitüntetett filmjét, a Testről és lélekről 
című alkotást.

Enyedi Ildikó filmje egy szerel-
mes film. Egy rendhagyó, több 
mint különös szerelem történe-
te. A kontrasztok filmje, hiszen 
a semmi a felszínen–szenvedély 
a mélyben elve szövi át, amely-
ben az álomjelenetek valóságo-
sak, míg a nappali történéseket 
szigorú rend és személytelen-
ség övezi. Enyedi Ildikó, az 
Andrzej Wajda mesteriskolájá-
ban pallérozódott rendező cso-
dálatosan instruálja szereplőit, 
minden egyes jelenet tanúság-
tétel a hogyan élj-kérdéskör 
megválaszolására. Az álom és a 
valóság, a nappal és az éjszaka, 
a brutalitás és a kifinomultság 
váltakozásai teszik egyedivé ezt 
a filmet. 
Enyedi Ildikó gondolata, 
miszerint ”nem mindig abba 
szeretünk bele, akibe akarunk, de 
ha megtörténik, ne ellenkezzünk”, 
mindvégig igaz és tetten érhe-
tő. A rendező kétségei pedig 
nemcsak a siker miatt váltak 
okafogyottá: „Voltak kétségeim a 
film előkészületeinél, a forgatás-
kor is. Tartottam attól, hogy amit 
mi nagy szeretettel megcsinálunk, 

Folkkocsma: spontán és hagyományőrző

Testről és lélekről a mindenségnek

Folkkocsma a Galiba zenekarral

Élővé tették a hagyományt

 „Én én vagyok magamnak, s néked én te vagyok. Te én vagy magadnak. Két külön hatalom. S 
ketten mi vagyunk. De csak ha vállalom.”
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ami számunkra fontos, az kevesek 
számára lesz megfejthető. A leg-
nagyobb öröm most az, hogy úgy 
tűnik, könnyen megközelíthető 
filmet sikerült csinálni. Tehát nem 
kell komoly, nagy nézői figyelem, 
sem komoly hozzágondolás. A 
primer nézői élmény egybe esik 
azzal, amit mi szerettünk volna 
adni.”
A két főszereplő kiválasztá-
sa kulcskérdés volt. Borbély 
Alexandra Mária szerepében, 
míg Morcsányi Géza, mint 
Endre mutatja meg, milyen 
mélységeket is lehet megjárni 
hitelesen, érthetően. A rendező 
erről így vall: „Az ember elképzel 
valakit, elképzel egy személyt. A 
kezdetektől az volt az érzésem, 
hogy mindkettőjüket, Máriát és 
Endrét, a női és férfi főszereplőt 
valahogy nagyon jól ismerem. 
Nem összelegóztam őket – ami 
néha óhatatlanul is megtörténik, 
amikor az ember töri a fejét és 
felépít egy karaktert – hanem 
megpróbáltam olyan embereket 
keresni, akik másodsorban színé-
szek, elsősorban emberek, akiknek 
a lényege valahogy hasonlít arra, 
amit én elvártam a szereplők 
jellemvonásainak meghatározá-
sánál. Ilyenkor az ember megy az 
orra után, egy belső iránytű után, 
és lehet, hogy nem tudja pontosan 
megmondani, miért mond valakire 
igent, másokra pedig nemet, de az 
iránytű az nagyon pontos.”

hangulatú zenés összejöveteleket 
különböző együttesek. Fehérváron 
már öt-hat évvel ezelőtt szervezett 
hasonló programot a Galiba zene-
kar is. 
„A folkkocsma más, mint a táncházi 
programok, itt már nem a tánctanulás 
a fő cél, hanem a népzene és a tánc 
megélése, öröme. Ide a profi táncosok 
és azok, akik napi szinten foglalkoznak 
a néptánccal, kikapcsolódni jönnek. A 
civileknek pedig kuriózum a program. 
Örömüket lelhetik a népzenében, a 
zene melletti baráti beszélgetésekben.” 
–  mesélte az esemény kapcsán Csi-

kós Péter, a Galiba Zenekar tagja. 
A program egyébként a zenekar sa-
ját bulija, egy spontán, önfeledt est: 
„A folkkocsma pont arról szól, hogy 
nincs meghatározva semmi. Nyilván 
kérnek nótákat, mi pedig teljesítjük 
ezeket a kéréseket, s mellette amihez 
kedvünk van, azt játsszuk. Pontosan 
ettől válik jóvá, ettől válik élvezetessé 
az est, hogy mi is felszabadultan ját-
szunk, nincsenek megkötések.” – tette 
hozzá Csikós Péter. 

Persze a tánc is megjelenik a 
folkkocsmában, ha akad egy kis 
talpalatnyi hely, azt előbb-utóbb 
birtokba veszik a táncosok. Így 
nem csak nagyobb program kere-
tében – mint például egy táncház 
– lehet megélni a népzenét, de 
kisebb, baráti hangulatú összejö-
veteleken is. A spontán, zenélős, 
olykor nótázgatós, jókedvű buli üde 
színfoltja lehet a péntek estéknek 
Fehérváron is. 
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nagy zoltán péter

Vállalkozás a baptista imaház bővítésére

A Széchenyi utca felől ilyennek látjuk majd a megújulás utáni imaházat

A fehérvári baptista gyülekezett merész 
döntést hozott, amit a legutóbbi vasárnapi 
istentiszteleten szentesítettek is: kibővítik a 
szűknek bizonyult imaházat.

Már nyolcvanhatodik éve műkö-
dik a baptista felekezet Fehérvá-
ron. A Széchenyi utcában annak 
idején jól megfértek a hívek az 
épületben, de már tíz esztendeje 
annak, hogy szűknek bizonyult 
a gyülekezeti központ. Révész 
Lajos lelkész elmondta, hogy 
harmincöt éve letették az alapkö-
vet az elődök, ezért az új bővítés 
alkalmával inkább egy időkapszu-
lát nyitnak meg, amit a vasárnapi 
istentiszteleten meg is tettek. Az 
időkapszula biztosítja a baptis-
ta gyülekezet számára, hogy a 
jövőnek üzenjenek. A kapszula a 
felújítás befejezéséig nyitva áll a 
gyülekezeti tagok részére, majd a 
kibővített imaház egyik szegleté-
be huszonöt évre elzárják. 
Ugyan már tíz éve több csoport-
ban kénytelenek tartani a baptista 
istentiszteleteket, mert az imaház 
szűk, de a bővítésre eddig nem 
volt lehetőség. A Székesfehérvári 
önkormányzat a tulajdonában álló 
szomszédos beépített ingatlant a 
baptista egyház fehérvári gyüle-
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A Vörösmarty Rádió műsora március 18-tól 24-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

19:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Színes hírek, színes 
beszélgetések

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három 
testőr Afrikában

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. 19. Vasárnap 2017. 3. 20. Hétfő 2017. 3. 21. Kedd 2017. 3. 22. szerda 2017. 3. 23. CsütörtöK 2017. 3. 24. 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

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

08:40 Vendég: Garai Orsolya
09:10 Nőiség, nőknek, nőkért. 

Vendég: Bertók-
Varga Viktória

10:10 Méregtelenítünk. Vendég: 
Lénárt Gitta és Antal Vali

11:10 Minden a nyelvvizsgáról. 
Vendég: Fehér Ferenc

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

13:40 Ép testben jó lélek. 
Pletser Ádámmal 
Gemeiner Lajos beszélget

16:10 Filmkocka. Pavlics 
Tamással Gemeiner 
Lajos beszélget 

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

10:10 A Főnix Rock and Roll 
Sporttánc Egyesület. 
Benedek Dórával Mits 
Marci beszélget

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

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. 18. 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. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Színes hírek, színes 
beszélgetések

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három 
testőr Afrikában

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. 

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Jóban-rockban. 
Műsorvezetők: 
Bokányi Zsolt és 
Heiter Dávid Tamás 

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:40 A Fehérvár Médiacentrum 

műsorajánlója
19:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
 Színes hírek, színes 

beszélgetések
21:00 Hangoskönyv: Rejtő 

Jenő: A három 
testőr Afrikában

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 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. Benne: 
érdekességek, napi téma

16:10 Református hitélet. 
Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:40 A Fehérvár Médiacentrum 

műsorajánlója
19:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
 Színes hírek, színes 

beszélgetések
21:00 Hangoskönyv: Rejtő 

Jenő: A három 
testőr Afrikában

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 

19:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Színes hírek, színes 
beszélgetések

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három 
testőr Afrikában

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

kezete számára biztosította, ezzel 
elhárult a bővítés fizikai akadálya. 
„Nekünk minden olyan közösséget 
segítenünk kell, amelyik a városban 
ténykedik, és gazdagítja Székesfehér-
várt.” – mondta Cser-Palkovics 

András. A polgármester kiemelte: 
városunk azért maradhatott meg 
kétezer esztendőn át, mert az egy-
házak itt éltek és dolgoztak, gaz-
dagították múltunkat, magokat 
hintettek el a jövő biztosítására. 

A protestáns gyülekezetnél 
megnyitott időkapszulának talán 
többletüzenete van a reformáció 
ötszázadik évében. Ezért is telt 
meg zsúfolásig az imaház – és 
persze a szűk lehetőségek miatt. 
Az első vázlatok már elkészül-
tek, amit az istentiszteleten a 
baptista gyülekezet tagja, Pozs-
gai Angéla építész mutatott be, 
aki a tervek gondozását szolgá-
latnak tekinti. Az építész terveit 
úgy szeretnék kivitelezni, hogy 
az imaház folyamatosan tudjon 
működni, ezért három ütemet 
határoztak meg. Az elsőben az 
utcafronti homlokzat bővíté-
sét végzik el, ahol a fogadó- és 
közösségi helyiséget alakítják ki. 
A második ütemben építik hozzá 
az imaházhoz az önkormányzat 
által biztosított szomszédos 
ingatlan épületét, és alakítják ki 
ott a szakrális tér másik felét. A 
harmadik ütemben a jelenlegi 
imaház újul meg, s nyeri el belső 
kialakítása azt a formát, amit a 
bővítés biztosít. Az új imaház 
kétszintes lesz, így alapterülete a 
bővített részhez képest is majd-
nem duplájára nő. 
Révész Lajos lelkész bátornak ne-
vezte a vállalkozást, mert Isten és 
a gyülekezeti tagok jóindulatára 
és segítőkészségére támaszkodik.
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Adony lakóinak emlékezetében fenn-
maradt Ferenc József császár és fia, 
Rudolf egykori látogatása. Nándor gróf 
édesapja meghívta a császárt vendég-
ségbe. Nagy volt a parádé. A szigeten 
megcsinosították a kör alakú tisztást, 
külön hajókikötőt építettek. A tisztáson 
japán, indiai, beduin és más különleges 
sátrakat állítottak fel, a lakájokat a 
sátrak stílusának megfelelő ruhákba 
öltöztették. Estére a sziget lampion-
világítást kapott. A falusi gyermekek 
a fák ágaira kapaszkodva figyelték a 
mulatságot. Szürkület előtt a vendégek 
fácánvadászatra indultak. Az egyik, fán 
kapaszkodó legényke meglátva egy szép 
fácánkakast, izgalmában lekiáltott az 
uralkodónak: „Császár úr! Lűjjön már!”

Adony
Kastélyok és életek – a Zichy család nyomában 

Az egykori gazdatiszti kúria – amit ma is Zichy-kastélynak neveznek – kultúrházként működik, 
és már csak az épület mögötti park öreg fái emlékeznek Zichy Nándorra

Zichy Lívia grófnőt szerette és tisztelte Adony 
népe, és csendes együttérzéssel viseltetett a 
többség a kommunisták 1945 utáni túlkapásai 
miatt. A grófnő és édesapja olajfestmény port-
réja ma is az egykori grófi ház falán található.

Az adonyi vízimolnárok által 1778-ban 
állított Nepomuki Szent János-szobor „szem-
tanúja lehetett” Ferenc József és Zichy gróf 
szigeti fácánvadászatának

séllei erzsébet

Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején 
nagykorúvá lett Zichy Nándor grófhoz a lán-
gi-soponyai kastélyban ért el a szomszédos Káloz 
településen élő rokon, Ödön gróf elfogásának és 
kivégzésének híre, amiről lapunk múlt heti számá-
ban olvashattak. A burokban élő ifjú nem sejtette, 
hogy a levert szabadságharc utáni dermesztő 
légkörben az ő grófi méltósága is veszélybe kerül.

Történt ugyanis, hogy Nándor gróf 
gondolt egy merészet, és krisztusi 
korba lépve Alapkérdéseink címmel 
összefoglalta kritikáját az őt körül-
vevő világról, melynek lényege, hogy 
nem alkudozhatunk az alkotmányos 
alapjaink rovására. Ez még nem 
lett volna baj, ha dolgozatát szépen 
elhelyezi az íróasztal fiókjába. Ő 
azonban bekopogott egy másik forró 
fejű kortársához, Jókai Mórhoz, aki 
éppen a Hon című lapot szerkesz-
tette, és kiadásra méltónak ítélte az 
írást. Az olvasóközönség felélénkült, 
a lapok kifejtették álláspontjukat pró 
és kontra. 
A végéről kezdeném. Közcsendhábo-
rításért a szerzőt és a kiadót is nehéz 
vasban letöltendő egy évi szabadság-
vesztésre ítélte a bíróság. Közcsenden 
itt az önkényuralom dermedt csendjét 
kell érteni. Osztoztak ítéletükben és 
sorsukban a pró és kontra véleményt 
nyilvánító sajtó munkatársai is. Mivel 
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pedig a katonai bíróság arisztokra-
tához nem méltónak ítélte a szabad 
gondolkodást, grófi rangjától is meg-
fosztotta Zichy Nándort, nemességé-
től pedig Jókait. Deák Ferenc tréfásan 
meg is jegyezte: Zichy Nándor lett 
hirtelen az ország leggazdagabb 
parasztja. Tetézte a bajt, hogy Jókai 
és Zichy, mint holmi korai huligánok, 
az ítélet hallatán végigrohantak a Ke-
repesi úton, törtek-zúztak ablakokat, 
gázlámpásokat, amiért külön ezer 
forint bírságot vagy inkább kártérítést 
kellett fizetniük. 
Ferenc József császár 1863 felé már 
bánta, hogy tizenkilenc évesen 
végighúzta a tollát az aradi vértanúk 
ítéletén. Elfogyott körülötte a levegő. 

Aztán meg Sissy asszony is varratni 
akarta a koronázási kosztümöt. A 
császár úgy határozott Bécsben, 
hogy néhány napos rabság elegendő 
és arányos az elkövetett bűnnel. 
Nehéz vas nélkül. Jókai vissza-
térhetett nemességéhez és a Hon 
című lapjához, Zichy Nándor pedig 
újszülött gyermekéhez és társadalmi 
rangjához. A fenti kis kitérő után 
Zichy Nándor gróf sztár lett, és a 
kiegyezés lelkes híve. 
1881-ben a családi birtokmegosztás 
folytán Vajta és Adony Zichy Nándor 
grófhoz került, aki kiköltözött a lán-
gi-soponyai kastélyból, és adonyi bir-
tokán rendezkedett be. Úgy tervezte, 
hogy a Szent Mihály-magaslatra építi 
fel Dunára néző kastélyát, és amíg az 
felépül, a volt gazdatiszti kúriába és 
annak hét hektáros parkjába költöz-
teti családját. 
Mindeközben történt, hogy me-
gyénk jeles hölgye, Győry Teréz 
perkátai grófnő elhatározta, hogy a 
jezsuitáknak templomot és rendhá-
zat épít Pesten. A Győryek perkátai 
birtoka ugyanis a szerzetesrend 
feloszlatásáig a jezsuiták győri 
kollégiumának tulajdonában állt. A 
Győry család a rend megszünteté-
sét elrendelő pápai bullát követően 
adományként kapta meg a birtokot. 
A gyermektelen Győry Teréz fejébe 
vette, hogy visszatelepíti a jezsui-
tákat az országba, majd a templom 
és rendház felépítésével némiképp 

kárpótolja őket veszteségeikért. Az 
ügynek megnyerte mélyen vallásos ro-
konát, Zichy Nándor grófot, aki temp-
lomépítő szövetkezetet szervezett a 
kivitelezéshez. Győry Teréz grófnő 
nemcsak „végigkoldulta” az arisztok-
rata családokat a cél érdekében, de 
saját birtokait is megterhelte hitellel, 
amikor lelassult a gyűjtés üteme. A 
Mátyás-templomban Ferenc Józsefet 
és Sissy királynét megkoronázó, szé-
kesfehérvári születésű Simor János 
hercegprímás zsebeit is kiürítette, 
aki ezért tréfás menekülésbe kezdett, 
amikor a grófnőt meglátta. 
De a mű megszületett. A harang 
felszentelését Steiner Fülöp székes-
fehérvári püspök végezte. Zichy 
Nándor gróf pedig az adonyi Szent 
Mihály-magaslat helyett a Jézus szívé-
nek keresztelt templom mellé építette 
fel palotáját a Lőrinc pap térre, hogy 
minden reggel misét látogathasson. 
Egész alakos szobra is itt áll egykori 
palotája és az általa megálmodott 
Jézus szíve templom előtt. 
Székesfehérvár a Kereskedelmi Ban-
kot és a Fejér megyei Takarékpénztá-

rat köszönhette Nándor grófnak. Sár-
víz pedig a Nádorcsatorna Társulatot, 
a dunántúli lecsapoló és rétöntöző 
csatornahálózat fejlesztését. 
De nem múlhatott el főúri élet párt-
politizálás nélkül. A polgári anya-
könyvezés és polgári házasság intéz-
ménye, a vallásszabadság törvénybe 
iktatása miatt a katolikus érdekeket 
sérülni látta Prohászka Ottokár 
püspök, és Zichy Nándor valamint 
Esterházy Móric grófoknál kezdemé-
nyezte egy katolikus érdekvédelmet 
zászlajára tűző párt megalakítását. A 
székesfehérvári katolikus nagygyűlés 
1894-ben monda ki a Néppárt meg- 
alapításának szükségességét. 
Gárdonyi Géza Az akolból című írá-
sában köszörüli csípős nyelvét Zichy 
Nándor gróf alakján: „...Zichy Nán-
dor gróf, akit az angyalok tenyerükön 
fognak a mennybe vinni, a földi 
ájtatos kereszténységében milliomos, 
és hogy a templom előtt, melyet isten 
dicsőségére emeltetett, húsz év óta 
ül a tél fagyában is egy rongyos, vak 
koldus, de ez nem azért van, mint-
ha Zichy Nándor gróf nem állana a 
Krisztus tanának fundamentumán, 
hanem azért, mert a római katolikus 
grófok megőrzik a vagyont, holott a 
szegények elpálinkáznák azt…” Nem 
tudni, mivel érdemelte ki a gróf az író 
haragját. 
Hosszú, tartalmas élet után 1911. 
karácsonyeste Adonyban hunyt el 
a köztiszteletben álló gróf. Mintha 
ajándékba kapta volna fentről a lehe-
tőséget, hogy akkor távozzék, amikor 
a kis Jézus világra jön. Impozánsabb 
temetést az országban senki sem 
látott. Nyolc püspök képviseltette 
magát a gyászszertartáson, amit Pro-
hászka Ottokár celebrált. A beszéd 
három pillérre épült: Zichy Nándor 
gróf, mint az Isten, az egyház és mint 
a haza embere. A budapesti Szent 
Imre-kör tagjai – egyetemisták, egye-
temi, zeneakadémiai tanárok, állami 
tisztviselők, ügyvédjelöltek – minden 
év novemberében elzarándokoltak 
az adonyi temetőbe a gróf családi 
sírboltjához, hogy babérkoszorújukat 
elhelyezzék, és részt vegyenek az 
emlékére tartott szentmisén. 
Leánya, Zichy Lívia grófnő maradt 
a vidéki lakban. Adony védőan-
gyalaként tisztelték és szerették a 
jótékonykodó grófnőt. Nem járt 
társaságba, életét a rászorulók meg-
segítésének szentelte. Férj, gyermek 
hiányában Adony volt az ő igazi csa-
ládja. Szegényházat, kórházat, csecse-
mővédő intézményt, óvodát, napközi 
otthont létesített, a polgári iskolának 
házhelyet biztosított. A tehetséges, 
szegényebb sorsú gyermekeket saját 
költségén kitaníttatta, részükre ruhát, 
cipőt vásárolt. Tűzoltóegyletet hozott 
létre, otthont adott az 1941-es adonyi 
árvíz elszenvedőinek, téglát osztott 
a házak újjáépítéséhez. A Balatonra 
vitte a gyermekeket nyaralni. Amikor 
élete rosszabbra fordult, volt alkalma-
zottja otthont és ellátást biztosított 
számára. Élete végén hűséges, Anna 
nevű komornája társaságában üldö-
gélt naphosszat a templomban, ez 
adott erőt ahhoz, hogy elviselje, amit 
a sors rámért. 
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A DÖNTÉS
„Lásd! Halld! Érezd!”

az érzékszervekre ható kiállítás

SZÉKESFEHÉRVÁR
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

A kiállítás megtekinthető 2017. április 30-ig.

A tárlatvezetésekről és a további rendezvényekről információk honlapunkon:

www.adontes.hu

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

Utazás kiállítás és csángó táncház
Programok március 17-től 26-ig

szabó petra

Március 17.
Kismama-relaxáció és -stretching
17.50, Udvarház
Laza mozgás és relaxációs gyakor-
latok péntekenként Fehérváron. 
Oktató: Rusznák Reni. 

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.
KreAlba Design-vásár
9 óra, Romkert
Vásár, társas összejövetel, ahol 
egyedibb, kicsit dizájnosabb termé-
kek kerülnek eladásra.

Fehérvári utazás kiállítás
10 óra, Hiemer rendezvényközpont
Több mint ötven kiállító az ország 
minden részéről. A legkisebbeket 
játszóház, arcfestés, állatsimogató 
várja, míg a szülők megtekintik az 
aktuális akciókat, kedvezményeket. 

Gyereksarok
Mesék Európából rajzpályázat
Egy mesés körutazásra vár minden 
olvasni és rajzolni szerető iskolást 
a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár. A mesék a világ 
különböző tájairól származnak. Az 
idei állomás Niger.
A mese: A szavanna legokosabb 
állata, amihez egy rövid feladatlap 
is tartozik, amely elérhető az intéz-
mény weboldalán. Az alkotásokat 
a művelődési ház könyvtárában, 
annak nyitvatartási idejében lehet 
leadni, illetve postacímére elkül-
deni (Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház És Könyvtár Egyesület, 8000 
Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.) 
április 21-ig.
A/4 méretű, fekvő vagy álló 
helyzetű rajzlapon vagy más nem 
törékeny, nem szóródó anyagon 
bármely technikával készült alko-
tással (vízfesték, tempera, filctoll, 
stb.) lehet jelentkezni. Egy pályázó 
csak egy művel képviselheti magát. 
A rajzok elejére rá kell írni az alko-
tó nevét, életkorát, a rajz hátolda-
lára pedig a következő adatokat: a 
mű címe, az alkotó címe, e-mail-cí-
me, telefonszáma, az iskola neve és 
címe. Érdeklődni lehet: 22 501 160, 
konyvtar@ggmuvhaz.hu. 

Tavasztündér
Március 18. 10 óra, Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Kézműves foglalkozás.

Kukori és Kotkoda
Március 18. 17 óra, Köfém Művelődési 
Ház
Zenés mesejáték. Előadja a Fehérvári 
Meseszínház.

Márciusi bábszínház
Március 19. 11 óra, Koronás Park
Az Álomzug Társulás Békamenyecske 
című előadása.

Szegény Tóbiás
Március 19. 11 óra, Igéző
A Szabad Színház élő zenés báb-  
előadása.

Szociopoly – gazdálkodj, ahogy tudsz!
Március 21. 18.15, Új Nemzedék 
Közösségi tér
Az ifjúsági klub következő alkalmán 
az érdeklődők egy izgalmas társasjá-
tékkal ismerkedhetnek meg.

Amíg utazunk
Március 23. 17 óra, Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Családi mesedélután vetítéssel.

Textiljáték-kiállítás
Március 25. 10 óra, Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Gyermekkönyvtára
A kiállítást megnyitja: Somogyi Brigit-
ta művészetterapeuta, bábpedagógus 
művészeti oktató. Kiállítók: Búri 
Amarilla, Gróf Ildikó, Király Ágnes, 
Somogyi Brigitta, Terbe Szilvia.

Majoros Ági: Hamupipőke
Március 26. 11 óra, Koronás Park
A jól ismert történetet ezúttal bábjá-
ték formájában lehet látni.

EduShow 
Március 26. 11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

A program március 19-én folytató-
dik.

Kákics csángó táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
17 órától Gáncs Kata és Gula 
Miklós vezetésével a gyerekek 
számára, 18 órától Fülöp Attila 
“Cappa” vezetésével a felnőttek 
számára lesznek elsajátíthatók az 
új lépések.

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

Boka és a Klikk
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Rock and roll-est.

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

Március 20.
Illóolajokkal az egészség megőrzé-
séért
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Interaktív illatparti Szemeti Ottiliá- 
val.

Ókovács Szilveszter előadása
17.30, Szent István Művelődési Ház
A budapesti Állami Operaház 
főigazgatója előadásának címe: 
Operasziporka.

Március 21.
Zumba fitness
17.30, Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Hetente két alkalommal, kedden és 
csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig. Az 
első hét két alkalma ingyenes! 

Március 22.
Ügyfélkapu-regisztráció a Gazda-
ság Házában
9 óra, Gazdaság Háza – Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
Aki még nem rendelkezik ügy-
félkapuval, de szeretne, a NAV 
munkatársainak segítségével 
regisztrálhat.

Utas és holdvilág – itáliai utazások 
Szerb Antal regénye nyomán
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár
Könyvkiállítás.

Iskolanyitogató foglalkozás
16.30, Székesfehérvári Széna Téri 
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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

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.

+3630 606 3565
invert@invert.hu

www.invert.hu

TÁRSASHÁZI
KÖNYVELÉSI

PROGRAM
GYORSAN

EGYSZERŰEN

A Barátság mozi műsora

A Vörösmarty Színház műsora

Látogatható kiállítások

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

Általános Iskola
Az intézmény Szülőklubba invitálja 
a nagycsoportos óvodás gyermekek 
szüleit. A beszélgetés lehetőséget 
teremt a leendő első osztályos taní-
tó nénik megismerésére.

Téveszmék a honfoglalásról
17 óra, A Szabadművelődés Háza
A Téveszmék a honfoglalásról című 
előadás-sorozat Hölbling Tamás 
forráskritikájának fényében újabb 
állomásához érkezik. Az isme-
retterjesztő a Dentu-Magyariától 
Etelközig címet viseli.

MiNők
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési 
ház és Könyvtár
Női klub a 30-as és 40-es korosztály 
számára. Vendég: Tomek Noémi. 
Téma: Egy másik nézőpont önma-
gunkra és a világra. 

Székesfehérvári vakrandi
18 óra, Study Könyvesbolt
Szőcs Henriette: A hűség a ku-

tyáknak való című könyve kapcsán 
Hegedűs Ágota beszélget az íróval. 

Női szerepek, férfi szerepek a 21. 
században
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Budai úti Tagkönyvtára
Pap Csilla life coach, párkapcsolati 
mediátor, életvezetési tanácsadó 
előadása. A részvétel előzetes 
jelentkezéshez kötött (Tel.: 22 501 
161).

Nyolc nap alatt a Föld körül
Online vetélkedő a könyvtár 
honlapján Jules Verne nyomán, 
március 22. és 29. között.

Március 23.
A Kárpát-medence kerámiaművé-
szete
16.30, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete 
Vörösváry Ferenc, a Kárpát-me-
dence kerámiaművészetét 

feldolgozó könyvsorozat szer-
kesztője az Alföld, a Dunántúl és 
a Felső-Tisza-vidék kerámiamű-
vészetéről tájékoztat. A belépés 
ingyenes.

Március 24.
Tojásfestő műhely 
16 óra, Kézművesek Háza
Az érdeklődők a hagyományos 
népi technikákkal ismerkedhetnek 
meg.

Március 25.
Asszonyműhely
10 óra, Kézművesek Háza
Hangolódás a húsvétra és a 
tavaszra. Az érdeklődők készít-
hetnek bárány formájú, karfára 
tehető többzsebes tárolót, nyuszis 
apróságokat, de lehet gyöngyöt 
fűzni és ékszert készíteni is. 
További felvilágosítás: Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete (20 259 
2952 vagy kezmuvesek@gmail.
com).

3. Fehérvári Rock ‚n’ Roll Lépcső-
futás
10 óra, Koch László utca
Tíz emelet időre, egyenkénti 
indítással. A verseny egy- vagy 
kétkörös, a versenyzők létszámá-
tól függően. Nevezés 9 órától a 
helyszínen.

A 80-as évek slágerei
21 óra, A Szabadművelődés Háza
Retródiszkó.

Testről és lélekről
Március 20. 18 óra
Magyar játékfilm.

Kincsem
Március 18. 16 óra, március 20. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

T2 Trainspotting
Március 18. és 21. 18 óra
Magyarul beszélő angol dráma.

Némaság
Március 17. 17.45, március 18. és 21. 20 óra
Feliratos olasz-mexikói-amerikai történelmi 
dráma.

Tékasztorik
Március 17. 20.30
Magyar vígjáték. A vetítés után közönségtalálko-
zó Bihari Viktóriával.

56 csepp vér
Március 17. 17 óra, március 18. 19 óra, Nagy-
színpad

Tündérhon vándorai
Március 17. 17 óra, Pelikán Kamaraszínház

A Herner Ferike faterja
Március 17. és 18. 19 óra, március 21. 17 óra, 
Kozák András Stúdió

Figaro házassága
Március 21. 19 óra, Nagyszínpad

Play Strindberg
Március 22. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház

Pukedli – Hajsza
Március 24. 19 óra, Kozák András Stúdió

Apák és fiúk
Március 24. 19 óra, Nagyszínpad

Anconai szerelmesek
Március 25. 19 óra, Nagyszínpad

Három nővér
Március 26. 19 óra, Kozák András Stúdió

Magyar ásványok
Megnyitó: március 21. 11 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
A kiállítás megtekinthető április 8-ig.

Kompozíciók 2016
Megnyitó: március 22. 17 óra, Aranybulla 
Könyvtár
Garainé Mariann E-MAFOSZ fotóművész 
kiállításának ünnepélyes megnyitója. A tárlatot 
rendhagyó módon maga az alkotó ajánlja a 
közönség figyelmébe. Közreműködnek a Zentai 
Úti Általános Iskola tanulói. A kiállítás április 
12-ig látogatható. 

Szabó Zsolt „iLumzPhoto”: Spektrumaim
Öreghegyi Közösségi Ház
Önálló fotókiállítás. Megtekinthető március 24-ig.

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

Örvendjen az egész világ! – Kodály Zoltán-em-
lékek
Vörösmarty Színház
Megtekinthető: április 6-ig.

Szigli László-emlékkiállítás
Kisfaludi Közösségi Ház
Tárlat a festőművész munkáiból. Megtekinthető 
április 10-ig.

A Döntés
Csók István Képtár
A kiállítás Somogyi Győző 127 festményét 
valamint Párkányi Raab Péter 66 fotógrafikáját, 
fény-, tér- és illatinstallációkat vonultat fel. Meg-
tekinthető április 30-ig.
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Tudta-e?

A perifériás érbetegség két szempont-
ból is veszélyes. Egyrészt az alsó vég-
tag vérellátását rontva akadályozhatja 
mindennapi tevékenységünket, késői 
felismerése pedig a végtag amputáci-
ójához vezethet. Az érszűkületes beteg 
számára a másik veszélyt a gyakran 
egyidejűleg, tünetek nélkül fennálló 
koszorúér- és agyi érbetegség jelenti.

látrányi Viktória

nagy zoltán péter

Az érszűkület Magyarországon hozzávetőlege-
sen négyszázezer embert érint. Március 16-án 
negyedik alkalommal szervezik meg a magyar-
országi érszűkületnapot, melynek nem titkolt 
célja, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a 
megelőzés, a szűrés fontosságára, a betegség 
és a végtag-amputációk kockázataira.

A Magyar Angiológiai és Érsebésze-
ti Társaság idén immár negyedik 
éve szervezi meg a magyarországi 
érszűkületnapot egy európai kez-
deményezés részeként. Ebben az 
évben a Magyar Diabetes Társaság 
is csatlakozik az eseményhez. Az 
együttműködésük fő oka, hogy az 
alsó végtagi verőérszűkület és a 
cukorbetegség együttese rendkívüli 
mértékben fokozza az alsó végtagi 
fekélyképződés valamint az eset-
leges végtagvesztés, az amputáció 

A sürgősségi ellátás központi finanszírozását 
megnövelte a kormány országszerte azokban az 
intézményekben, ahol ilyen jellegű szolgálta-
tás van. Tekintettel arra, hogy a fehérvári Szent 
György Kórház is érintett, Csernavölgyi Istvánt, 
a kórház főigazgatóját is megkérdeztük.

A sürgősségi betegellátó osztályok 
működtetésére szánt összeget átlagosan 
duplájára emelte a kormány – jelen-
tette be Mészáros János helyettes 
államtitkár. Adódik a kérdés, e beje-
lentés után javul-e Székesfehérváron a 
sürgősségi ellátás helyzete?
Természetesen a sürgősségi ellátás 
területén is javul a helyzet, hiszen 
több pénzt kap erre a célra az 
intézmény. Ezt a többletforrást a 
betegellátásra kívánjuk fordítani, 
de bizonyos bérkérdések kezelésére 
is lehetőséget nyújt.
Úgy tudom, elég hihetetlen adatokkal 
rendelkezik a sürgősségi osztály. Hány 
ember kénytelen önöket az ambuláns 
kezeléseknél meglátogatni évente?
A köztudatban a belgyógyászati 
sürgősségi ellátás forog, ahol na-
ponta 100-120 beteg fordul meg. De 
ott a traumatológia, ahova 80-100 
ember érkezik naponta, és akkor 
csak a nagy „falatokat” említettem, 
mert ezeken túl is vannak részle-
gek. Ezek ismeretében évente több 
mint százezer ember fordul segítsé-
gért sürgősségi osztályunkra. 2010-
ben deklaráltuk a Szent György 
Kórház dolgozóival közösen, hogy 

Elég az amputációból!

A megye egynegyede fordul meg a sürgősségin

Az érbetegségek eredményes kezeléséhez a betegek életmódváltására is szükség van. A rendsze-
res mozgásnak a betegségek megelőzésében nagy szerepe van. Az önkormányzat több mint tíz 
éve útjára indította a Nyitott tornatermek programot. Számos mozgásforma ingyenesen igénybe 
vehető a különböző intézményekben. Részletes lista a www.szekesfehervar.hu oldalon található.

A sürgősségi ellátást biztosító központi támogatás értékét megduplázta a kormány
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veszélyét. „Elég az amputációkból, 
éljen két lábbal a földön!” – ezzel a 
jelmondattal hívják fel a szakem-
berek a figyelmet a verőérszűkü-
let-megbetegedésre.
Az érszűkület az egyik legelter-
jedtebb népbetegség világszerte. 
Azonban az idejében történő 
felismeréssel elkerülhető a baj. A 
perifériás érbetegség az általános 
érelmeszesedés egyik megjelenési 
formája, amikor a vérkeringési 
zavar az alsó végtagokban lép fel, 
amit sok esetben végül amputálni 
kell. Magyarországon viszonylag 
magas, évente 6500-8000 között 
mozog a végtag-amputációk száma. 
Balsay Miklós diabetológus, 
angiológus a megelőzés, a szűrés 
fontosságát hangsúlyozva azt is 
ismertette, hogy egy hazai felmé-
rés szerint a hatvan év felettiek 
körében tizennégy százalékos a 
betegség előfordulása. Az életkor 
előrehaladtával a gyakoriság nő. 
A szűrőprogram szükségességét 
hangsúlyozva a főorvos azt is el-
mondta, hogy a betegség kialakulá-
sának valószínűsége nő dohányzás, 
magas vérnyomás, cukorbetegség 
vagy magas koleszterinszint esetén. 
Az életmódváltás életet is menthet. 
A város több lehetőséget kínál 
annak érdekében, hogy a betegség 
már a kezdeti stádiumban kiszűr-

hető legyen. Székesfehérvár 2011-
ben elfogadott Egészségfejlesztési 
Tervében, továbbá az idén indult 
Kégl György Városi Egészségügyi 
Programban hangsúlyos szerepet 
kap a prevenciós programok szer-
vezése és lebonyolítása. 
„A tapasztalat azt mutatja, hogy a peri-
fériás érbetegség szűrése iránt folyama-
tosan nő az érdeklődés, és a veszélyez-
tetett korosztályhoz tartozók egyre 
inkább igénylik az elváltozások időbeni, 

pontos felmérését, szükség esetén pedig 
a szakrendelésekre történő eljutást és 
kezelést. A Humán Szolgáltató Intézet 
munkatársai a fehérvári prevenciós 
napokon saját felszereléssel végzik 
a boka–kar-index meghatározását a 
perifériás artériás betegség szűrésére. 
Emellett az önkormányzat, a kórház 
és a HSZI együttműködésében évente 
két alkalommal szervezünk szűrőna-
pot.” – mondta el Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok.

Életmódváltás

beteget vizsgálat nélkül soha nem 
küldünk haza, ez azt jelenti, hogy 
2010-hez képest tavaly huszon-
ötezer emberrel többen voltak 
nálunk, ami valóban brutális szám.
Azért egy négyszázezres lélekszámú 
megyében a több mint százezer ember 
elég tetemesnek hangzik. Minden ne-

gyedik személy előfordulhat a kórház 
sürgősségi osztályán?
Igen, de nem egyszerűen előfor-
dul, hanem kivizsgálásra, ellátásra 
kerül! Nyilvánvaló, hogy ennek a 
problémának a kezelése lebegett a 
felső vezetés előtt, amikor az ellá-
tásra szánt összeget megnövelte.

Az ambuláns ellátással összefüggésben 
laikus gondolkodással szükségesnek 
látszik a kapcsolat a háziorvosokkal. 
Találkoznak-e velük, van-e partneri 
viszony a kórház és a háziorvosok 
között?
Az alapellátásban dolgozókkal 
szükséges a kapcsolat, de egy jó 
ideje ez ellaposodott. Az elmúlt 
hónapban tartottunk egy, a sürgős-
séggel kapcsolatos konferenciát, 
amelyre az alapellátásban dolgozó 
szakembereket is meghívtuk, és 
jelentős számban el is jöttek. Az 
előbb említett számok ott is elhan-
goztak. A betegellátás biztonságá-
val összefüggésben a kórház egy 
erődítmény, egy vár, de szükség 
van a megfelelően kialakított 
betegutakra! Gondolja el, az első 
pillanatban meghozott esetleges 
rossz döntés megpecsételheti egy 
beteg sorsát. Így talán érthető, hogy 
a sürgősséggel foglalkozó konferen-
cián tele volt a rendezvényterem.
Terveznek-e újabb fejlesztéseket a 
kórház többi területén?
Egy négyszázezres populáció mögött 
működő betegellátó intézménynek 
mindenfajta szakmai vetületben és 
a mögötte álló infrastruktúrában, 
eszközparkban biztosítania kell a 
lehetőséget a gyógyuláshoz. Ezért a 
belgyógyászati, onkológiai, infek-
tológiai, bőrgyógyászati és pulmo-
nológiai ellátást úgy fejlesztjük, 
hogy a legmagasabb progresszivitás 
szintjén is méltó infrastruktúrával 
tudjunk tevékenykedni.
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Múlt heti lapszámunkban fontos eseményekről tudósítottunk. Például arról, hogy idén is megtar-
tották Fehérváron a székely bált. Ahogy az már hagyomány, a bevételt olyan szervezetnek ajánlják 
föl, akik Erdély területén vagy Erdéllyel kapcsolatban fontos ügyért dolgoznak. Kit támogatott 
idén a Székely bál? Az első megfejtésből kiderült, hogy az idei kedvezményezett az Orbán Alapít-
vány volt.
Fontos dátumot követően jelent meg magazinunk, melyben Vakler Lajos jegyzete köszöntötte az 
ünnepelteket. Milyen világnaphoz kapcsolódott a harmadik oldalon található publicisztika? A 
választ a második megfejtésből tudhatták meg: nemzetközi nőnap.
Harmadik feladványunk szintén dátumhoz kötődött. Egyik leghíresebb zeneszerzőnk jubileumát 
ünnepeljük idén Fehérváron is. Mi a programsorozat neve? A helyes megfejtés: Kodály-emlékév.

Ezen a héten rejtvényünkben foglalkozunk sporttal, kultúrával és egy kis történe-
lemmel is. Első feladványunk szereplőjét jól ismerik a fehérvári jégkorongrajongók. 
Negyven esztendő után döntött nyugdíjba vonulása mellett a fehérvári jégkorong 
atyja. Kérdésünk: ki ő?
A második megfejtés betűinek egy újságírói díj nevét kell kiadniuk, amit március 
14-én adtak át a Vörösmarty Színházban. A díjátadóról készült beszámolónkat az 
újságban is megtalálják!
Harmadik kérdésünk pedig: Milyen látványos produkcióval készültek március 
15-ére Székesfehérvár általános is középiskolásai, néptáncosokkal és kórussal 
kiegészülve?



A szolgáltatás csak a kijelölt területen érhető el.

Online Bevásárlás

TÖBB MINT 20 500 TERMÉK 
KÖZÜL VÁLASZTHAT
ÍGY SZÉLES KÍNÁLATUNKAT BÁRMIKOR 
ÉLVEZHETI

tesco.hu
VÁSÁROLJON  ONLINE!
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lászló-takács krisztina

A rousseau-i gondolat sokféleképpen 
értelmezhető. Például a XVIII. századi 
francia udvar „divatdiktátorai” nem mász-
tak ugyan vissza a fára, viszont nyíltan 
vállalták a korábbi korok közerkölcsét 
megbotránkoztató szabadosságot. Bár a 
csábítás nagy, most mégsem erről lesz 
szó, inkább arról, miként lehetséges a XXI. 
századi nőnek magára öltenie egy egész 
virágmezőt?

Vissza a természethez!

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!

Az ajánlat 2017. március 16-31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

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

Budai út: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-15.00

Mi nem pár napos akciókat adunk,
hanem folyamatosan jó árakat!

Steffl 0,5 l dobozos sör
169 Ft (338 Ft/l)

Tomi mosógél 4,62 l többféle
2.199 Ft (475,97 Ft/l)

SURF mosógél 4,2 l többféle
2.199 Ft (523,57 Ft/l)

Ajax általános tisztító 1 l többféle
449 Ft (449 Ft/l)

Dove tusfürdő 500 ml többféle
699 Ft (1398 Ft/l) 

Coccolino öblítő 2 l többféle
699 Ft (349,5 Ft/l)

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van 

eggyel nagyobb méret 
az uraknak!

Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
térd-és nyári, 
hosszú nadrágok (62-86)

A tavaszi romantikához játékos kiegészítők illenek

Visszatértek a színek, de szigorúan a termé-
szetközeli árnyalatok

Bátran játssz a színekkel!

Nyoma sincs a neonnak és az erős 
színeknek, lágy pasztellek és harmo-
nikus, életigenlő árnyalatok jönnek 
divatba. Az átmeneti kabátok és a far-
merek is elhagyták az eddigi megkö-
tött színeket, és a szivárvány minden 
színében pompáznak, ügyelve arra, 
hogy ne váljanak természetellenessé. 
Földszínek helyett a virágos rét min-
den árnyalata megtalálható a boltok 
polcain, vagyis a megszokott drappot 
és khakit felváltják a színes darabok. 
Az arany helyett beköszönt a rose 
gold-korszak, és szinte minden árnya-

latában visszatér a lányok álomszíne, 
a rózsaszín. Széles a választék sárga, 
kék, zöld és piros színű árnyalatok-
ban is, sőt mindezeknek hangsúlyt 
adhatunk, ha feketével vagy fehérrel 
kombinálva viseljük. Itt is érvényes a 
mondás: a kevesebb több!

Fő a nő!

Kedvez az idei trend annak, aki sze-
rette a nyolcvanas évek vidám köny-
nyedségét, a hippikorszak színes sza-
badelvűségét vagy az orientális stílus 
futó virágmintáit. A természetességet 
art dizájnnal ötvözve tér vissza a 

már 2013-ban nagy sikert aratott 
ruhákra nyomtatott festmény is. Míg 
a Gustav Klimtet idéző formavilág a 
kontrasztokra helyezi a hangsúlyt, 
addig az impresszionista ruhanyomat 
romantikára csábít. A kiegészítők 
sem maradhatnak el, de a hivalkodó 
darabokat jobb, ha a fiók mélyén 
hagyjuk. Helyette ékesítsük magun-
kat rózsaszínbe hajló arannyal, áttört 
levélmintával, pehelykönnyű madár-
tollal vagy szolidan csillogó kövekkel. 
A lényeg, hogy nőies legyen, hiszen 
mi másért öltözik egy nő, ha nem 
azért, hogy ezt megmutassa?
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lászló-takács krisztina

Kellemetlen tünetek, de kezelhetők
Miért kell szakemberhez fordulni szénanátha esetén?

A papírzsebkendő csak tüneti megoldás

Nem mindenki tud felhőtlenül örülni a 
tavasznak: egyre többeknek a virágzás 
néhány hónapja együtt jár a minden 
napos tüsszögéssel, orrfolyással, sőt 
egyeseknél durvább tünetek is jelent-
kezhetnek. Szoboszlai Istvánné BSC 
analitikust a szénanátháról kérdeztük.

Honnan ismerhetjük fel, hogy 
allergia váltja ki a náthát?
A legjobb módszer, ha a beteg 
az allergológiai laboratóriumba 
megy, ahol elvégzik a tünete-
inek megfelelő allergiavizs-
gálatot. A pollenek bejutnak 
a légutakba. Ilyen esetben a 
beteg tüsszögni kezd, viszket, 
bepirosodik az orra, eseten-
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Horoszkóp
március 16. – március 22.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Új hobbit talál magának: mások életének rendbe-
hozatalát. A kedvesével kezdi,  azon lesz, hogy jó 
tanácsokkal lássa el és segítsen neki előrébb jutni az 
életben. Ezáltal észrevétlenül a kettejük kapcsolata 
is javul. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A héten meglepően sok sikerélményben lesz része. 
Különösen az üzlettel foglalkozók életében jelennek 
meg a fantasztikus és már-már visszautasíthatatlan 
lehetőségek, ezért legyenek elég bátrak ahhoz, hogy 
vállalják a kihívásokat!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ön is érzi, hogy eljött az ideje a gyökeres változta-
tásoknak és ez a gondolat tettekre sarkallja majd. 
Lassan elkezdi felszámolni régi életét. Ez a hét 
különösen alkamas a változtatásokra és arra, hogy új 
alapokra fektesse az életét. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Több helyről is pozitív visszajelzésekre számíthat és 
még az anyagi helyzete is fellendülőben lesz. Akár nem 
várt pénzösszeg, netán örökség is közrejátszhat ebben. 
A pénz épp időben érkezik, így akár elkerülhet egy 
kisebb problémát vagy legalább lesz miből orvosolnia.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Érzi magában a megújult erőket és a késztetést, hogy 
elkezdjen valamit, csak éppen fogalma sincs arról, 
mibe vágja a fejszéjét. Kifejezetten érzi a közelgő 
változásokat, amik már ott lebegnek Ön körül a 
levegőben.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezekben a napokban szinte bármit megkaphat. Plusz 
pénzt, új munkát, előléptetést. Csak kérnie kell és 
persze vállalnia az árát, a vele járó esetleges kocká-
zatot vagy felelősséget. De nincs oka aggódni, mert 
végül döntéseiben nem fog csalódni.

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ

BSc. analitikus
e-mail: terez.szoboszlaine@gmail.com

www.allergia-szoboszlaine.hu

Rendelés helye:
Regia Dermatológia 2005 Kft.

8000 Székesfehérvár
Fiskális u. 65.

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden, 

ami több annál  
ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!

• ÉTELALLERGIA
• POLLENALLERGIA 

• ÉTELINTOLERANCIA
• LAKTÓZ VIZSGÁLAT /GENETIKAI TESZT/

• LISZTÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT /GENETIKAI 
TESZT/

• KÖRNYEZETI ALLERGÉNEK VIZSGÁLATA 
• HELICOBACTER PYLORI /HP/ kilégzési teszt

• FOGÁSZATI FÉMALLERGÉNEK

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

További szakrendeléseink:
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia

VÉRVÉTEL
MINDEN NAP 

H-CS: 8-9,
P: 7-9

• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika
• Endokrinológia
• Dietetika
• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Fül-orr-gégészet
• Gasztroenterológia
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Tavaszi akció! 
Akciós vérvételi csomagjaink 
20% kedvezménnyel!

ként kiütések jelennek meg a 
bőrén. Rosszabb, ha a polle-
nek eljutnak a tüdőig, mert ott 
asztmás tüneteket produkál-
nak.
Nem mindenki veszi komolyan 
ezeket a tüneteket, ráadásul a 
virágzás időszakát követően el is 
múlnak.
Mindig elmondom a pácien-
seknek, amikor legyintenek a 
szénanáthás tüneteikre, hogy 
emlékezzenek csak, milyen 
problémával küszködnek, 
amikor éppen tombolnak a 
tüneteik. Nem tudnak dolgoz-
ni ugyanolyan aktivitással, 
mint azelőtt, nem tudnak 
társaságba, színházba, szóra-
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A barka már virágba borult – indul a szezon!

A tények amellett szólnak, hogy 
a legegyszerűbb panaszokra se 
legyintsünk, hanem forduljunk 
orvoshoz, illetve keressük fel az 
allergológiai laboratóriumot, hogy 
minél előbb megkezdhessék a 
kivizsgálást!

Milyen allergiatípusok 
léteznek?

• Ételallergének: tej, tojás, 
hal, kagyló, eper, málna, kivi, 
olajos magvak bármelyike és a 
tartósítószerek

• Légköri allergének: házi por, 
házi poratka, virágpollen, toll, 
állati szőr, penészgomba

• Méh- és darázsméreg-allergia
• Fém-, festék-, ragasztó-al-

lergia (fogászati allergének, 
ortopédiában előforduló 
anyagok)

• Gyógyszer-allergia (anti-
biotikumok, érzéstelenítők, 
fájdalomcsillapítók)

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ragadjon meg minden lehetőséget arra, hogy 
kifejezze, kimutassa érzéseit szeretteinek. Szük-
ségük van arra, hogy tudassa velük, mennyire 
szereti őket. Sokan vágyakoznak az Ön elismerő 
szavaira!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Munkahelyén elfoglalt pozíciója megerősödhet. 
Ez anyagi többlettel is járhat, valamint nem kevés 
tiszteletet vívhat ki magának, és mindezt hosszú távon 
élvezheti. Nincs oka aggódnia a héten, egyszerűen nem 
tud rosszul vagy helytelenül dönteni.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bármi is történjék, ne hagyja magát felmérgesíte-
ni, mert annak súlyos következményei lehetnek, 
nem csak egy szimpla kis dühkitörés! Most minél 
szívélyesebb és kedvesebb lesz másokkal, annál több 
pozitív visszajelzésben lesz része.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha már régóta tervez valamit, mondjuk munkahely-
váltást vagy saját vállalkozás indítását, akkor ez a hét 
tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy meg is tegye! 
Ne féljen cselekedni, ne tartson a változásoktól, hiszen 
mindegyik magában hordozza a sikert!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Most különösen megéri mosolyogni a világra és 
pozitívnak lenni, mert mindenütt segítségre és 
támogatásra lelhet. Persze sose felejtse el a későb-
biekben viszonozni mások kedvességét és a kapott 
szívességet! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem lesz zökkenőmentes a hete, de a jó hír az, hogy 
minden akadályt sikeresen megkerül vagy átugrik. 
Most olyanokat is hajlandó megtenni, meglépni, 
amiket korábban nem mert volna.

Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.

Tel.: 22/340-556,
• Távírda u. 25.

Tel.: 22/507-360

Fényresötétedő lencsék és 
napszemüvegek

Cserta János
optometrista, látszerész 

mester

Függetlenül attól, hogy milyen sokféle tényező játszik szerepet egy új szemüveg 
kiválasztásakor, van egy általános szempont, amely minden vásárló esetében igaz: 
az új szemüvegnek illeszkednie kell a viselő életstílusához. Az új szemüveg legyen 
praktikus, kényelmes, optikailag tökéletes, védje a szemet és lehetőség szerint 
legyen divatos is – ezek az elvárások olyan szemüveglencsét követelnek meg, 
amely minden körülményhez képes alkalmazkodni, hiszen a szemüvegviselők 
gyakran egész nap, különböző körülmények között hordják szemüvegüket.
Erre az igényre fejlesztették ki a legújabb generációjú fényre sötétedő 
lencséket. Ezek minden eddigi lencsénél rugalmasabban reagálnak a különböző 
fényviszonyokra a közvetlen és közvetett napfényre. Ez azt jelenti, hogy sötétebbek 
a napsütésben, akkor is, amikor nem közvetlenül éri a lencsét a fény. Viselője 
csak azt veszi észre, hogy élesebben lát és élénkebbek a színek, de a lencse 
színárnyalatának változását nem. Amint beltérbe lép, gyorsan kivilágosodnak, 
olyan átlátszóak lesznek, mint a hagyományos szemüveglencsék. Mindenkinek 
ajánlom, akik sokat vannak szabadban és beltérben egyaránt és nem akarják 
cserélgetni a szemüvegüket.
Egy régi vásárlói igényt elégít ki egy másik fejlesztés miáltal a lencsék nem csak 
a szabadban, hanem az autó szélvédője mögött is sötétednek, és a vezetéshez 
kellemes sötét árnyalatot vesznek fel. Akár 90 %-os sötétedést is elérhetik, ez meg 
is haladja egy napszemüveg sötétségét. Mindenkinek ajánlom, akik nagyon sötét 
szemüveglencsét szeretnének kültérben, napfényben, illetve akiket autóvezetés 
közben zavar a napfény. Természetesen mindkét típusú szemüveglencse  
100%-ban kiszűri a káros UVA és UVB sugarakat. 
Akiknek nem kell dioptriás szemüveg azok divatos napszemüveget hordhatnak 
erős napsugárzásban szemük megóvása érdekében. A legújabb trendeknek 
megfelelő napszemüvegek megtalálhatóak az optikai szaküzletekben, akár 
az olcsóbb, de jó minőségű márkáktól a nagy divatházak márkanevével ellátott 
termékekig. A szaküzletekben vásárolt napszemüvegek garantáltan 100% UV szűrő 
tulajdonsággal rendelkeznek és torzításmentes lencsével van ellátva. Amennyiben 
erről meg szeretne győződni úgy kérheti az eladótól, hogy az UV teszterben 
mutassa meg Önnek, illetve ha nem biztos a már meglévő napszemüvegének az 
UV szűrő képességében, vigye be egy szaküzletbe és megmérik, alkalmas-e arra, 
hogy megvédje a szemét.
Ne feledje, ne csak a bőrét védje, hanem a szemét is a káros UV sugárzástól.
Polarizált napszemüvegek és napfényre sötétedő dioptriás lencsék tavaszi 
30%-os akcióval kaphatóak üzleteinkben.

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

Auftragsnummer: 0000219850
AuftragsPosition: 1 

HOYA SENSITY 30%
FÉNYRESÖTÉTEDO RÉTEG KEDVEZMÉNNYEL!*
Az akció időtartama: 2015. április 1. – június 30.

*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!

Kényelem beltéren és a szabadban egyaránt!

FÉNYRESÖTÉTEDŐ
ÉSMULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK

Computeres és orvosi
szemvizsgálat
Székesfehérvár,

Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Madách tér 1. • Tel.: 22/340-556

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1
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Éld át
a fényt!

Computeres és orvosi szemvizsgálat
Székesfehérvár,

Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Madách tér 1. • Tel.: 22/340-556

www.csertaoptika.hu • www.facebook.com/csertaoptika1

Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.

*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!

INTIM LÉZERES KEZELÉSEK
– FÁJDALOMMENTESEN, LÁBADOZÁSI IDŐ, HEGESEDÉS NÉLKÜL –

CSAK A LIFE-BAN!
A természetes öregedés és a szülés utáni változások az intim részeken negatív  
hatással lehetnek az életminőségre és a szexuális életre. A LUTRONIC által kifejlesztett 
ACTION II „Petite Lady” eljárás egy nem invazív biztonságos lézeres esztétikai beavat-
kozás. A párperces, fájdalommentes kezelés a kollagén-újrarendeződés stimulálásán 
keresztül a hüvely szűkülését, illetve fiatalítását eredményezi sebészeti beavatkozás 
nélkül, illetve zsugorító hatásán keresztül lehetővé teszi az inkontinencia kezelését is.

Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az OBI mögött) 
Bejelentkezés és információ: 22/340-048

www.lifecentrum.hu/intimlezer

HÖLGYEK FIGYELEM:
VILÁGÚJDONSÁG A 

LIFE EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!

Ugyanitt igénybe vehető egyedülálló szolgáltatásunk: VTI diagnosztika, 
a medencefenék és a hüvelyizomzat állapotának számítógépes -  3D-s felmérésére!

kozni járni. Mivel alvásuk sem 
pihentető így, a környezetük-
kel szemben ingerlékenyek, 
csökken a teherbíró-képessé-
gük, a fizikai aktivitásuk, ami 
a munkájukon is észrevehető.
Mi is a szénanátha tulajdonkép-
pen?
A szezonális allergia – mint 
amilyen a szénanátha – kora 
tavasszal kezdődik, és ok-
tóber elejéig tart. A tünetek 
attól függően jelentkeznek, 
hogy a szervezet melyik fű, fa 
vagy gyomnövény pollenjére 
érzékeny. Februárban virág-
zik a mogyoró, az éger és az 
aranyeső, márciusban kibővül 
a paletta a kőris, a szil és a 
juharfa pollenjével, áprilisban 
tetőzik a nyír, a fűz, a platán, a 
dió és a juhar virágzása. Május 
nemcsak a szerelem hónapja, 
hanem akkor kezdenek virá-
gozni a fűfélék, a gyomnövé-
nyek, és ezek sajnos október 

végéig ontják magukból a vi-
rágport. Ezek közül a pollenek 
közül legagresszívabb a par-
lagfű, a fekete üröm, de nem 
marad le mögöttük a pázsitfű, 
az útifű, a csalán és a libatop 
virágának pollenje sem.
Örökölhető-e az allergia?
A túlérzékenységi hajlam örö-
kölhető, de bármely tényleges 
allergia kialakulása szerzett. 
Ez azt jelenti, hogy a hajlam 
csak kockázati tényező. Az 
allergia tünetekben való meg-
nyilvánulása függ a páciens 
egészségi állapotától, a kör-
nyezettől, a szervezet edzettsé-
gétől és nem utolsósorban az 
idegrendszer állapotától.
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lászló-takács krisztina

Egy illúziómentes vasárnap
Kirándulás a fehérvári bolhapiacon

Ősmobil mellé fapapucs dukál

Vasfüggönyön innen – tiszta hetvenes évek!

Virágh úr és az oroszok

Remény vagy reménytelenség? Érték vagy 
ócska kacat? Vagy-vagy kérdésekkel nem 
érdemes ellátogatni a vasárnapi bolhapiacra, 
hiszen ami valakinek kacat, másnak érték lehet, 
és fordítva. Kiderül az is, hogy sokszor maga az 
idő az érték. Idő, ami kikapcsol, vagy csak egy 
tárgy, ami visszarepít az időben.

Amikor az üzlet találkozik a 
nosztalgiával

„Látom, uram, maga komoly ember, 
vigye el, jó áron megszámítom!” A 
szövetkabátos ötvenes férfi már 
ötödik vasárnap nézegeti ugyanazt 
a bronzszobrot, általában mise után 
téved a Városi Piacon rendezett 
bolhapiacra, de csak ritkán vásárol. 
Legutóbb egy olajfestménnyel tért 
haza, amit jó néhány próbálkozás 
után sikerült csak elhelyeznie a 
nappali falán, és felesége sem 
nagyon örült a szerzeménynek. 
„Tetszik ez a szobor, csak az a baj, 
hogy nem látom még a helyét az ott-
honomban.” – válaszol távolságtar-
tóan a bundába öltözött vörös hajú 
asszonynak. 
Sokan csak nézelődni járnak ide 
– meséli tapasztalatait az eladónő, 
miközben elegáns bundája nya-
kánál próbálja visszatuszkolni a 
susogós melegítőfelső kitüremke-
dő cipzárját. Az asszony férjével 
harminc éve járja a piacokat, hogy 
pénzzé tegye a hagyatékokból, idő-
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, 
Szent Vendel köz 2-6. szám alatti, 4084 hrsz alatt nyilvántar-
tott 1796 m² területű kivett, lakóház, udvar megnevezésű in-
gatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Szé-
kesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-
253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 3. ( hétfő) 12.00 óra

sektől megvásárolt holmikat. Férje 
akkor is elkíséri, amikor beteg, 
most az autóban várja, hogy véget 
érjen a mai piacozás. „Mindenki 
alkudni akar. Sokszor volt már, hogy 
utólag megbántam, hogy odaadtam 
olcsóbban, mert lehet, hogy máshol 
jobb árat kaptam volna. De mit lehet 
tenni, mi ebből élünk!” 
Az antik porcelánok, sárgaréz 
gyertyatartók, pásztorlányképek 
és vízesés előtt időző szarvasok 
aranykeretes idillje között egy 
idősebb hölgy diavetítőt fedez fel, 
s lecsap rá: „Ezt mennyiért adja?” 

– fordul a szőrmebundás eladó-
nőhöz. „Húszezer.” – hangzik az 
ellentmondást nem tűrő válasz. 
„Tizenkettőért elvinném…” – indul az 
alku. „Tizenöt az utolsó ára!” – vágja 
rá az eladó. A diavetítő elkelt, aztán 
vagy működik vagy nem, ez majd 
otthon derül ki. 

„A lényeg a nosztalgia, hogy az ember 
valami olyat találjon, ami koráb-
ban kedves volt neki, amit szeretne 
megmutatni az unokáinak. Én még 
mindig őrzöm a régi diákat, lesz mit 
vetíteni!” – mondja a diavetítő új 
tulajdonosa, majd hóna alá csapva 
szerzeményét, hazaindul. Azt már 
csak mi kérdezzük meg, hogy van-e 
visszavét. „Hát hogyne, mi mindig 
itt vagyunk, ha gond van, visszahoz-
hatják.” – válaszol az eladó maga-
biztosan. Persze egy kinti asztalnál 
sohasem tudni, mert ott általában 
alkalmi árusok pakolnak ki, igaz, a 
legtöbben tényleg visszatérők.  

Kicsi a világ

Fontos, hogy a kipakolt áru csalo-
gassa a vevőket – ezt a tanulságot 
Virághék asztalánál könnyű levon-
ni, hiszen míg a körülöttük lévők 
kábelekkel, gatyátlan Barbie ba-
bákkal, ezeréves merevlemezekkel 
várják a vevőket, ők vadiúj usan-
kával, vörös csillagos kitüntetések-
kel, Matrjoska babákkal és Leika 
fényképezőgéppel csábítják az arra 
járók tekintetét. „Egyik barátnőm 
gyakran jár Oroszországba, ő hozza 
nekünk ezeket a holmikat. Ez ma már 
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Antik szépségek között

Krisztus arabul

Mindent látunk!

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;

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 1 db BWM garázs;

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

lászló-takács krisztina

Kincs, ami van

A fénycsóvában kergetőző 
porszemek anyám tisztaság-
szeretetével ellentétben nekem 
a káprázatot jelentették – mint 
egy régi mozi, olyan volt ettől 
nagyanyám padlása. Nyaranta 
az érett fagerendák szauna-
illata a hatóság előírásainak 
nem biztos, hogy megfelelt, 
számomra mégis maga volt 
a béke. A vidéki húsvétokat 
a feljáróban vaskampóra 
akasztott sonka füstös aromája 
jelentette, és ma is pontosan 
ugyanazt az érzést hozza 
vissza, mint gyerekkoromban. 
Ahogy nőttünk, úgy hoztunk 
le egyre több kiszuperált, 
nagyanyám szerint semmire se 
jó dolgokat erről a padlásról. 
Visszatérő elem volt egy rok-
ka, ami kiváló hajókormány-
nak bizonyult, esetenként 
az autóvezetéshez is komoly 
apparátust jelentett, vagy 
egyszerűen csak játszottunk 
vele, mintha egy ismeretlen, 
különös gép lenne, pont úgy, 
mint az egyik Monty Python-
filmben  a masina, amelyik 
azt mondja: „piiii”. Minden 
évben lekerült innen egy alom 
kismacska, melynek keresése 
komoly versenyt jelentett 
köztünk, gyerekek és nagya-
nyám között. Ha mi találtuk 
meg őket, maradhattak, ha 
nagyanyám, akkor rejtélyesen 
nyomuk veszett – ezt egyesek 
falusi abortusznak hívják. 
Lekerült innen még néhány 
lapszám a Pajtás újságból, 
kötegekben hurcoltuk le az Ez 
a divat legfrissebb számait a 
hetvenes évekből, komoly csa-
patmunkával cipeltünk le egy 
törött kerekű babakocsit, és 
még sorolhatnám, mi mindent. 
A látszólag hasznavehetet-
len dolgok kincsekké váltak, 
azoknak láttuk őket, mert mi 
fedezhettük föl. Belénk égett, a 
részünk lett, csak a miénk. 
Ez a felfedezőkedv gyerekeink-
ből sem kopott ki, csak nekik 
nehezebb dolguk van. Mindent 
készen kapnak tőlünk, a mesét, 
a játékot, a fejlesztő füzeteket, 
a különórákat, és még egy pad-
lásunk sincs! Vagy ha lenne, 
úgysem engednénk fel őket, 
mert nem biztonságos. 
Ezen gondolkodtam, amikor 
autótakarítás közben a Nagyot 
meg a Kicsit szemléltem, amint 
az autómosóhoz tartozó füves 
területen faágakkal a kezükben 
egymás várait foglalták el ép-
pen. Nem volt ott épített vár, 
sem szépen faragott kézműves 
kard, csak két bot, egy kis épü-
let, meg a srácok képzelőereje. 
Örömmel nyugtáztam, hogy 
minden igyekezetünk ellenére 
bennük van a felfedezés szik-
rája, s ha hagyjuk, talán így is 
marad. Az biztosan nem fog 
ártani, ha néha kivisszük őket 
a bolhapiacra.

retrónak számít, a retró pedig divat.” – 
magyarázza Virághné Éva. – „Min-
ket nem az üzlet hozott ide, hanem a 
vidék friss levegője.” – tudom meg 
tőlük az autóbusz-állomás mellett 
lévő piacon. Persze minden viszo-
nyítás kérdése, hiszen Éváék Bu-
dapesten laknak egy körúti gangos 
házban, ehhez képest a vasárnapi 
Fehérvár az Alpokat jelentheti. 
„Inkább hobbi ez, hétvégi elfoglaltság, 
hiszen világéletemben irodában dolgoz-
tam bérszámfejtőként, a férjem pedig 
a mozivállalatnál volt.” – meséli az 
idős asszony. – „Úgy ismerkedtünk 
meg, hogy elszámolta a fizetésemet, én 
meg bementem reklamálni.” – szúrja 

közbe mosolyogva Virágh úr. Amíg 
volt a Petőfi Csarnokban piac, oda 
jártak, most pedig vidékre, ahogy 
ők mondják, kirándulás céljából 
utaznak. „Látta-e az Oscar-díjas 
magyar filmet, a Mindenkit?” – kérdi 
a férfi. – „Hát annak a producere a 
feleségem húga, Udvardy Annának 
hívják. Nem azért mondom, hogy 
reklámozzam, csak érdekességként.” – 
kacsint Virágh úr.

Régiből valami újat

„Meghalt az anyám tavaly november 
13-án. A kórházból kijövet nem na-
gyon tértem magamhoz, csak kóvá-

lyogtam a városban órákon át. Hideg 
volt, bejöttem a bolhapiacra, ahol 
előtte még soha nem jártam. Annyira 
megviselt a gyász, hogy a vásárlásba 
menekültem, elkezdtem mindenfélét 
venni. Amikor hazamentem, rájöttem, 
hogy milyen jó hely ez a piac, hiszen 
alacsonyak az árak, és mindig van 
felfedezni való. Aztán rám maradt az 
örökség is, és belekeveredtem ebbe az 
üzletbe. Adok is, veszek is, olyan ez, 
mint egy játék, és még egy kis pénzt is 
tudok vele keresni.” – meséli István, 
aki egyébként agrármérnök. – „A 
legtöbb holmit ingyen szerzik az embe-
rek, legfeljebb csere útján, így annyiért 
kel el, amennyit fizetnek érte.”. 
A férfi asztalán az új szappanok 
éppen úgy megférnek, mint az 
orvosi fémből készült gyűrűk, 
amik csak arra jók, hogy – az eladó 
szavaival élve – adják az illúziót. 

Egy délelőtt alatt kell megtermelni 
a buszköltséget, az ételt-italt és az 
asztalbérletet. Fontos tudni, hogy 
csak annak érdemes eladóként pró-
bálkoznia a bolhapiacon, aki nem 
retten vissza a korai keléstől. István 
három óra huszonegy perckor száll 
buszra Tabajdon, és egy órakor 
indul a piacról hazafelé. Minden 
vasárnap itt van, télen is. „Család?” 
– kérdem. „Nincs. Édesanyám halála 
miatt bajban vagyok, mert nagyon 
hiányzik, megvisel a gyász. Ezzel tere-
lem el november óta a figyelmemet. A 
társaság a lényeg, és hogy legyen kihez 
szólni.” 
A vevők ellepik az asztalt: egy 
hölgy a kecsketejes szappanok 
iránt érdeklődik, egy úr az ezüst 
illúzióját keltő orvosi fémgyűrűkről 
kérdez, egy nyugdíjas bácsi pedig 
egy Jókai-kötetért ad háromszáz 
forintot. Így búcsúzunk el Istvántól. 



24 2017. március 16.FehérVár KéKlámPásoK

A Fehérvár Televízió műsora március 18-tól 24-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
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár Megyei 
Jogú	Város	közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Altorjay Áron

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

–	Költségvetés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Horváth-Tancsa Ágnes

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 – PVSK 

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 18. 21:30 Lélek született – Egy erdélyi magyar alapítvány rövid története

2017. 3. 18. SZOMBAT

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

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

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Dávid	
Renáta. Vendég: 
Kalányos Tamás

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ampli Ferenc

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05	 Köztér	–	ismétlés	
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Kallós Zoltán
14:05 Virtuózok – Csodabogarak
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég: Németh Ádám 
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 A partraszállás
16:30 Szent István-emlékek 

Rómában
 „Róma mindannyiunk 

közös	hazája”	–	
Vakler	Lajos	filmje

17:10 A Fehérvár TV archívumából
17:40 Szécsi Pál-emlékest
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Rovó Tamás 

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-Tech Magazin 
19:50 Verdi – életrajzi 

sorozat. 7. rész (12)
21:00 Kallós Zoltán 90 

éves 1. rész
21:30	 Lélek	született	–	Egy	

erdélyi magyar alapítvány 
rövid	története

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét 
Fehérvár! ismétlése

2017. 3. 19. VASárnAp 2017. 3. 20. Hétfő 2017. 3. 21. Kedd 2017. 3. 22. SZerdA 2017. 3. 23. CSüTörTöK 2017. 3. 24. 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:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Rovó Tamás 

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Dávid	

Renáta. Vendég: 
Kalányos Tamás

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

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

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00	 Köztér	–	ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:10 Mits Jazz Band
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég: Németh Ádám
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Boogiefeszt 2015 1. rész
17:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Miss Mister’s
18:30 A Fehérvár TV 

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

sorozat. 8. rész (12)
21:05 Dienes Ottó 80
21:30	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon
22:30 A hét hírei 
22:50 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	 Köztér	–	ismétlés	
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20	 Köztér	–	ismétlés	
10:45 Épí-Tech Magazin 
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50 Aqvital FC Csákvár 
– Soroksár FC 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Miss Mister’s

17:00 Épí-Tech – ismétlés  
17:30	 Köztér	–	ismétlés	
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Egis-Körmend	–	Alba	

Fehérvár kosárlabda-
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! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

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

Lajos.	Vendég:	
Kálmán Mihályné

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 A DÖNTÉS – Esti 

beszélgetések
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Kálmán Mihályné

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

–	Költségvetés	
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
But Sándor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Virtuózok és az Alba 

Regia Szimfonikus 
Zenekar

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	
Miklós Bence. Vendég: 
Mohai Tamás

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

–	Költségvetés
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Földi	Judit
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Közéleti	és	

Kulturális Szalon
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

Kónya Zoltán és a ház megmaradt felső 
szintje

Le kellett bontani a megmaradt falrészt

Méteres lángok emésztették fel a család otthonát

noVák rita

Továbbra is lakhatatlan annak a családnak a 
háza, akiknek otthonában február végén tűz 
ütött ki Pátkán. A kétszintes ház felső emelete 
és a tető is a tűz martalékává vált. A férfi a 
szomszédban, édesanyja egy kollégájánál húzta 
meg magát.

Kónya Zoltán édesanyjával négy 
évvel ezelőtt Fehérvárról, egy 

Leégett a ház – segítséget kér a család
panellakásból költözött Pátka 
zártkertes részébe. Mint lapunknak 
elmondta, a devizahitel csapdájából 
menekültek ki a ház vásárlásával. A 
család kálváriája azonban nem ért 
véget: tűz pusztított otthonukban. 
A családi ház tetőszerkezete és a 
felső szint teljesen megsemmisült. 
Hogy mitől csaptak fel a lángok, 
senki sem tudja. 
Kónya Zoltán a bontással kezdte 

meg a háznál a munkát. Lebontotta 
a kéményt és a megmaradt falda-
rabokat is, ennél tovább azonban 
nem jutott. A felújítás már nem 
megy saját erőből, a jó szándékú 
emberek segítségében bíznak. Zol-
tán félve jegyezte meg: leginkább 
építőanyagra lenne szükségük, 

hogy helyreállíthassák, amit a tűz 
elpusztított. 
A férfi és édesanyja a tűzben nem 
sérültek meg, de szinte mindenük 
odaveszett. Mindkettőjüknek van 
ideiglenes fedél a fejük felett, de 
sokáig már nem maradhatnak a 
barátaiknál.
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„Álmomban sokszor repülök”
Hogyan kapcsolódik össze az autózás, a repülés, 
a vadászat és a televíziózás? A Fehérvár Tele-
vízió operatőreinek életében bármi megtör-
ténhet! Körtvélyes Tivadar mindenről szívesen 
készít filmet, amitől szárnyal a lelke. A tévézés, 
a filmkészítés mindig is szerelem volt számára, 
nem csupán munka.

Hogyan kezdődött a televíziós pálya-
futásod?
A fényképezés iránti szenvedéllyel. 
Eleinte amatőr szinten fotóztam, a 
gyerekeimről szóló képek otthon 
egy fél szekrényt megtöltenek. 
Amikor a rendszerváltás után meg-
nyílt a lehetőség, hogy Bodajkon 
helyi tévé indulhasson, megpályáz-
tam a feladatot, és így alapíthattam 
meg az ottani televíziót későbbi 
kollégáimmal. Ezzel együtt el is 
kezdtem egy államilag elismert 
videófelvétel-készítő képzést.
Milyen feladatok előzték meg az életed-
ben a tévézést?
Eredetileg gépésztechnikus a 
végzettségem, a Videotonban szer-
számszerkesztőként dolgoztam. 
Vas megyéből, Szombathelyről 
származom, de Bodajkra nősültem. 
Hat éven át dolgoztam egyébként 
hajóvezetőként is: kotróhajót 
irányítottam. Fehérvárcsurgón van 
egy nagy bányató, ott a víz alól 
szivattyúzzák fel a vízzel kevert 
homokot. Az volt a feladatom, 
hogy egyfajta legyező mozgással 
kormányozzam a járművet a tavon. 
Ez a munka segített végül hozzá 
minket ahhoz, hogy építkezés-
be foghassunk, kedvezményes 
kölcsönhöz jussunk. Már meglett 
volna a kiutalt lakásunk Fehérvá-
ron, amikor Bodajkon járva annyira 
beleszerettünk a tájba, a kilátásba, 
hogy ott építettünk házat. Miután 
a fiaink megszülettek, feladtam 
a hajós munkát, mert a három 
műszakos időbeosztás nem éppen 
családbarát. Bár a víz közelségéről 
nehezen mondtam le. De inkább 
visszamentem a Vidibe technoló-
gusnak. Ebben az időszakban is 
végig fotóztam, sok képem készült. 
Majd jött a rendszerváltás, és ezzel 
együtt a televíziózás.
A Fehérvár TV-vel mikor kerültél 
kapcsolatba?
Már a kezdeteknél, és folyama-
tosan meg is maradt a kapcsolat. 
Sokszor bejártam a szerkesztő-
ségbe tapasztalatokat gyűjteni a 
kollégáktól. Sok segítséget kaptam! 
Bodajkon is nagyon komolyan 
vettük a feladatainkat, élő adáso-
kat bonyolítottunk, vetélkedőket 
szerveztünk. Hatalmas odaadással 
vetettem magam a munkába. A 
szakma akkori szentélyében, a 
Magyar Televíziónál elvégeztem 
egy kétéves vágó-operatőr képzést, 
és egy külön híradós kurzust is. 
Volt olyan szerencsém, hogy olyan 
emberektől tanulhattam, akikre 
most is felnéz a szakma. 1999-től 
2007-ig tudósítottunk a bodajki 
kollégákkal az MTV regionális 
adásai számára, nemcsak Fejér, de 
Komárom-Esztergom és Veszprém 
megye képviseletében is. Nagyon 
sok dokumentumfilmet forgattunk 
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Tivadar számára a kamera nemcsak munkaeszköz, hanem lelkének meghosszabbítása

a Duna TV-nek. Vajdahunyadvár-
ról, bányabezárásokról például... Ez 
volt az én igazi fénykorom. Közben 
persze felnőttek a fiaim...
Ők hogyan élték meg ezeket az éveket, 
hogyan hatott a gyerekkorukra a szak-
mád iránti elkötelezettséged?
Egyrészt kevesebb időt tudtam a 
családommal tölteni, mivel sokat 
dolgoztam. Másrészt viszont be-
jártak a stúdióba, eljöttek a forga-
tásokra, és bizony őket is magával 

ragadta a légkör. Végül ők is hason-
ló területen helyezkedtek el az or-
szágos médiában: Tivadar fiam köz-
lekedési szakújságíró, Kristóf pedig 
vágó. Egy darabig együtt dolgoz-
tunk mi hárman a bodajki tévénél, 
együtt csináltuk a közvetítéseket az 
MTV-nek. A mai napig elérzékenyü-
lök, ha látom, milyen eredményesek 
abban, amit csinálnak. Amikor 
megszűnt az együttműködés az 
országos televízióval, magam java-
soltam nekik, hogy inkább menjek 
a fővárosba, ott jobban boldogulnak 
majd. De számomra azzal, hogy ők 
elmentek, hogy véget ért hirtelen a 
pörgés és feladatok nélkül marad-
tam, egy nehéz, betegséggel terhelt 
időszak következett el. Ez öt éven 
át rányomta a bélyegét az életemre. 
Gyakorlatilag újra kellett építenem 
önmagamat.
Hogyan jutottál túl a mélyponton?
A feleségem feltétel nélküli támo-
gatása mellett végül maga a szak-
mám, a feladatok mentettek meg.
Természetfilmezéssel azóta fog-

lalkozom aktívabban. Akkoriban 
készítettem például egy filmet 
Baudelaire Őszi ének című versé-
ből, amit érdekes módon egy olyan 
veszprémi színész mondott el, aki 
akkor éppen leukémiával küzdött. 
Engem is nagyon mélyen érintett 
az elkészült alkotás. Nagy büsz-
keségeim egyike, hogy A láp és a 
pagony dalnoka című filmmel a IV. 
Csizmazia György Országos Ter-
mészetfilm-fesztiválon elnyertem 

a „Vadászkultúra” professzionális 
kategória díját. Ez idő tájt kezdtem 
vadászfilmeket forgatni. Bár szak-
mailag ezek nem voltak olyan lát-
ványosak, hiszen csak egy bizonyos 
réteg számára készültek, viszont 
megszerettette velem ezt a világot. 
Lezárt területekre jártam vadakat 
filmezni, sőt még a vadászfegyve-
rekről is készítettem egy kétrészes 
dokumentumfilmet, amit DVD-n is 
kiadtak. Ha beleférne az életembe, 
szívesen vadásznék magam is. De 
filmezni sokkal jobb!
Hasonló lelkesedést érzel az autók 
iránt is...
Volt már, hogy a nejem félig tré-
fásan megjegyezte, hogy jobban 
szeretem az autómat, mint őt. 
Konkrétan egy Alfa Romeóról volt 
szó, amit szinte újonnan vettem 
Olaszországból. Magával hozta 
számomra a valódi déli, mediterrán 
életérzést is. Bár ez a jármű azóta 
már nincs meg, a varázs nem múlt 
ez azóta sem, sőt a kisebbik fiamra 
is átragadt. Olyannyira, hogy ő 

az egyik alapítója az Alfa Amo-
re klubnak, akik több száz autó 
részvételével szerveznek találko-
zókat országszerte, sokat utazik 
autókiállításokra külföldre is. Ez a 
legfontosabb számomra, hogy a két 
gyerekem is ennyire megtalálta a 
helyét, a szenvedélyét.
A Facebook-oldaladon hobbijaid között 
említed a repülést is.
Bármi lelkesít is fel éppen, azon-
nal az motoszkál bennem, hogyan 

tudnám mindazokat az érzéseket 
átadni az embereknek, amik en-
gem ennyire magukkal ragadnak. 
Szavakban nehezen fejezem ki 
magam, így a képek által igyek-
szem közvetíteni a hangulatot. 
Nemcsak operatőrként, vágóként 
is a dramaturgia az első számom-
ra: hogy alkotásom az érzékekre 
hasson. Nem véletlen tehát, hogy 
az első repülésem során is – egy 
sárkányrepülővel – fényképezőgép-
pel a kezemben szálltam fel. Azóta 
szinte mindenféle repülő eszközön 
utaztam már a siklóernyőt kivéve, 
és természetesen számtalan felvé-
telt készítettem. Nemcsak ébren, 
álmomban is sokszor repülök.
Képekben gondolkodsz. Milyen képek 
lebegnek most a szemed előtt?
Három film ötletén is agyalok 
egyszerre. Az egyik, egy doku-
mentumfilm háromnegyed része 
le is forgott. Mivel pályázaton nem 
tudtam rá pénzt szerezni, magam 
finanszírozom. Így hosszadalma-
sabb, de egyszer csak összeáll!
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vAkler lAjos

Negyven esztendő múltán elköszönt a szé-
kesfehérvári jégkorong atyja, Ocskay Gábor, 
a sportág ikonikus alakja, aki elérte, hogy 
Magyarországot hokinemzetként emlegessék 
a világban.

Mostanság egyre inkább vonz a tuda-
tosság, azok az emberek, akik a válasz-
tott hivatásukat a legmagasabb szinten 
űzik, akik napról napra megújulnak. 
Nemrégiben kezembe került egy kép: 
öt kissrác a Kisstadionban, Fodor, 
Kiss, Rétfalvi, Kolbenheyer és Ocskay, 
amint edzenek. 1965-öt írtunk.
Távoli idő, de nagyon megvan a 
kép, ez a jégkorong-pályafutásom 
legeleje, Az említettek szerencsére 
mai napig a barátaim. Közel lak-
tunk a Városligethez, és Fodor Árpi 
osztálytársammal együtt mentünk 
a műjégpályára korcsolyázni, ami-
kor Jakabházy László megkérdezte, 
lenne-e kedvünk jégkorongozni. 
Így lettünk mi az alapítók alapítói, 
a legelső fecskék a Jakabházy-isko-
lában, ami a Központi Sportiskolá-
nak sporttörténelmi alapokat adott 
az utánpótlás-nevelésben.
Aki abban az időben sportágat vá-
lasztott – bár belekóstolt ebbe-abba 
– többségében megragadt az első nagy 
szerelemnél.
Nálam ebben nagy szerepe volt, 
hogy ki az az edző, aki először 
megszólít, s az első hetekben, hó-
napokban mit ad a fiatalnak. Jakab-
házy Laci olyan személyiség volt, 
aki olyan energiákat szabadított fel 
bennünk, amitől mi mindent meg-
tettünk a sikerért. Nem véletlen, 
hogy az első két-három évfolyam-
ból a magyar jégkorong legna-
gyobbjai nőttek ki. 1969-ben mi 
voltunk az első ifjúsági válogatott, 
akik megmérettettek nyugaton. 
Mit tudtatok a külföldről, kik voltak a 
példaképeitek?

Ocskay Gábor négy évtizede

A kezdetek: az ifjú Ocskay Gábor, Zsuzsa és a kis Gábor

A fájdalom nem tágít. A veszteség pótolhatatlan.

Nekünk viszonylag egyszerű volt 
a helyzetünk, hiszen a magyar 
válogatott szerepelt a téli olimpián 
1968-ban, Innsbruckban. A korszak 
nagyjai, Horváth Öcsi, Jakabházy, 
Schwalm Béla, Rozgonyi, Zsitva 
Viktor és a többiek a sportiskola 
edzői karában is dolgoztak.
1976-ot írunk, amikor tizenhárom ma-
gyar nagyvállalat szerződést köt, hogy 
jégpályát építenek Székesfehérváron. 
Mikor tudtátok meg, hogy a Volán 
Tröszt Fehérvárra telepíti a csapatot?
Tapolczai Kálmán vezérigazgató 
és Grosics Gyula, a klub akkori 
elnöke bábáskodott a jégkorong-

csapat megszületésénél. Aztán 
1977 januárjában kaptuk meg a 
feladatot, hogy bonyolítsuk le az 
átadás-átvételt. Nagy meglepetés 
volt mindenkinek, de a többség el-
fogadta a költözést. Olyan legendák 
ismertették meg a hokit a fehérvá-
riakkal, mint Kovalcsik Péter, Palla 
Antal, Szajlai Tibor, Kiss Tibor, 
akik válogatott játékosok voltak a 
hetvenes évek végén. 
1977. november 6-án volt a megnyi-
tó, majd 15-én az első mérkőzés. Az 
Újpest volt az ellenfél, az eredmény 
6:1 oda, de ez nem igazán számít ma 
már. Sokkal fontosabb, hogy bemutat-

kozott a sokszor lesajnált Raktár utcai 
szentély. Nehéz volt kívülről szemlélni 
ezt a mérkőzést?
Nagy törés volt számomra, hogy 
1975-ben abba kellett hagynom 
a játékot. Egy Újpest elleni mér-
kőzésen rosszul estem neki a 
palánknak, s mivel már előtte is 
voltak gerincproblémáim, a sérülés 
megakadályozta, hogy folytassam a 
pályafutásomat. Szörnyű érzés volt, 
hiszen Bulgáriában bemutatkoztam 
a világbajnokságon, s minden jel 
arra mutatott, hogy stabil helyet 
sikerült kiharcolnom magamnak a 
nemzeti együttesben. Aztán olyan 
emberi segítséget kaptam Tapolczai 
Kálmántól, Grosics Gyulától, ami 
támaszt nyújtott a jövőhöz.
A semmiből egy új, másik világot te-
remtettél. Egy olyan korosztály nőtt fel 
a szemünk előtt, akik alapjaiban hatá-
rozták, határozzák meg ma is a magyar 
jégkorong sorsát. Hogyan sikerült őket 
hittel felnevelni, úgy, hogy tehetségük 
kibontakozzék?
Huszonöt évesen kerültem ide, és 
a közönségkorcsolyázásokon egy 
noteszbe írogattam a fiúgyerekek 
nevét, s azt vettem észre, hogy egy-
re többen vannak – mindenki hozta 
a barátját. Az első évben, amikor 
még nem indultunk a bajnokság-
ban, harmincöten voltunk. Ők 
voltak azok, akik juniorban már 
bajnoki címet szereztek. Válogatott 
lett Kóger Pista, Pesti Zoli, Énekes 
Lajos. Azok közül a srácok közül, 
akik a történelmi sikerek letétemé-
nyesei voltak, sokan ma is a csapat 
körül dolgoznak, vagy kijárnak a 
mérkőzésekre, és már a gyermeke-
ik is nálunk játszanak.
Egy nagy család lettetek a folyamatos 
fejlődés lehetőségével. Megjelentek a 
légiósok hazánkban is. Jött Jászberény-
be egy színtiszta szovjet sor, jószerivel 
nem lehetett gólt ütni nekik. Lépnetek 
kellett.
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A köszönő, köszöntő kezek barátságot, megerősítést adnak 

A Jászberény mellett a Fradi és az 
Újpest volt az első, akik légiósokat 
hoztak. A Jászberény hat orosz 
hokisa bajnoki címet nyert csapa-
tának. Ez a tény földrengésszerűen 
változtatta meg a magyar jégkorong 
térképét. Ennek nyomán Dunaúj-
városnak és nekünk is lépnünk 
kellett: intenzíven kopogtattunk a 
bajnoki címekért, s ehhez légió-
sokra és még több munkára volt 
szükség.
Aztán a Lehel hűtőből leolvadt a jég, 
és a hokitérképen megmaradtak azok, 
akik azt az utat választották, hogy 
tehetségeket nevelnek: lám-lám, 99-ben 
ismét bajnok lett a Volán. A névsor 
kivonatosan: Budai, Gebei, Énekes, 
Kangyal, Ocskay, Palkovics, Svasznek, 
Sille és a három orosz, Medvegyev, 
Lvov és Vaszjunyin. 
A kilencvenes évek elején már 
majdnem összejött a bajnoki cím, 
és egyre inkább látszott, hogy 
Borisz Puskarjov munkájának kö-
szönhetően elérhetjük a csúcsot. Ez 
részsiker volt, hogy aztán elindul-
jon egy olyan sorozat, ami tizenhá-
rom bajnoki címet hozott. Ennek 
komoly letéteményesei a külföldi 
edzők, mert nemcsak jó külföldi 
játékosokat igazoltunk, de szakve-
zetőket is. Így került hozzánk Jan 
Jasko és Pat Cortina is, aki nemzeti 
hős lett hazánkban. A kilencvenes 
évek elején még elképzelhetetlen 
volt, hogy tengerentúli edzőket, 
játékosokat alkalmazzunk. Aztán 
kinyílt a világ, és a nagy hokinem-
zetekből is választhattunk. De az új 
évezred nemcsak a pályán hozott 
sikereket. Megerősítést jelentett, 
hogy egymást követően jöttek 
a szakmai sikerek. Junior, majd 
felnőtt vb Székesfehérváron, aztán 
az első Magyarország–Kanada-mér-
kőzés, Kontinentális Kupa-döntők 
– ez visszajelzés volt, hogy Székes-
fehérváron jól mennek a dolgok. 
Mikor jött az EBEL-álom? Hogyan 
lehetett az álomból valóság?
Érett a váltás. Barátom, Sebestyén 
Csaba, a Közép-Pannon Zrt. vezér-
igazgatója keresett meg, hogy ideje 
feljebb lépni, hogy a szponzori 
kör megmaradjon. 2007 márciusá-
ban Kovács Zoltántól, a szövetség 
főtitkárától kaptam az értesítést, 
hogy a Ljubljana megpályázza az 
EBEL-indulást kilencedik csapat-
ként, és azt kérdezte, nem csatla-
kozunk-e tizedikként. Ez indította 
el a gondolatsort, aminek a végén 
– egyeztetve a Volán és a város 
vezetésével – beleugrottunk. A 
szituáció hasonló volt, mint amikor 
77-ben idekerültem Fehérvárra. 
Ez megint egy olyan lépcső volt, amit 
Magyarországon még senki nem 
próbált.
Igyekeztem a környezetemben 
mindenkit fanatizálni, megerősíteni 
a klubhoz való kötődést, a lokálpat-
riotizmust, mert számomra ezek a 
legfontosabb dolgok. Tudomásul 
veszem, hogy ma már a sportban 
ezt nem lehet megkövetelni és el-
várni, de nekem megadatott, hogy 
olyan játékosaink voltak és vannak, 
mint Ocskay Gábor, Palkovics 
Krisztián, akik hatéves koruktól 
a teljes pályafutásukat ebben a 
klubban töltötték, itt nőttek fel, 
itt váltak a közösség meghatározó 
személyiségeivé. Ez volt az az út, 
amely lehetővé tette a sikert. Tehát 
– hiába mondják – ez a történet 

nem egy „one man show” volt. Sok-
kal nagyobb nehézséget okozott el-
fogadtatni itthon, hogy elmegyünk 
az osztrák ligába. Megkezdődött 
a sárdobálás, a szövetség állásfog-
lalása sem volt egyértelmű. Azt 
mondtam, a magyar hoki fejlődése 
érdekében tesszük, amit teszünk, 
s az idő engem igazolt. Azok, akik 
kővel dobáltak vagy megmosolyog-
tak, később valamennyien bocsá-

natot kértek, gratuláltak, megkö-
szönték, hogy megtettük, hiszen ez 
is nagyban hozzájárult a sapporói 
sikerhez. 
Elhangzott ifj. Ocskay Gábor neve. 
Vannak mélységei is a történeteinknek: 
2009. március 25.
Nehéz megszólalni ennyi idő 
távlatából is. Döbbenet szülőnek, 
testvérnek, családnak, ami történt. 
Visszafordíthatatlan. Hetek teltek 
el, mire magamhoz tértem, ma sem 
tudom, miként éltem túl. Valahogy 
úgy éreztem, hogy nem szabad 
megtörnöm, így döntött a Jóisten. 

Olyan sok ember szerette Gábort, 
hogy a tragédia előtt és után is 
tisztelet övezi. Együtt kell élni a hi-
ányával. Háromszázötven kisgyerek 
emlékeztet rá az akadémián napról 
napra. Nehéz belépni a csarnokba 
úgy, hogy a fiam fényképe fogad, s 
a városnak, a tisztelőinek köszön-
hetően egy szobor, mely emlékeztet 
arra, hogy itt volt egy fiatalember, 
aki Székesfehérvárért, a sportágért, 

a klubért, a nemzeti csapatért min-
dent megtett. 
Beszélgessünk a kisebbekről! István, 
a kisfiad tizenegy, míg Zsuzsa lányod 
fia, Bendegúz tíz esztendős. És van 
még egy kis unokád, Bence.
A két unokám közül a nagyobbik 
jégkorongrajongó, már öt éve űzi 
ezt a sportot. A kisebbik unokám, 
Bence még nem választott, István 
fiamnak pedig a zene az élete, a 
Kodály Zoltán ének-zenei általános 
iskolába jár, zongorán, klarinéton 
és csellón játszik. Zenetörténész 
szeretne lenni. 

Az elmúlt negyven esztendőben meg-
szokhattuk, hogy az igened olyan volt, 
mint a templomban az ámen. Sok volt 
az igen, és persze sokszor kellett nemet 
mondanod. Milyen gondolatokkal 
búcsúzol?
Most töltöttem be a hatvanötöt, úgy 
érzem, már jönniük kell a fiatalok-
nak. Az itt töltött negyven év alatt 
mindig előre menekültem. Mindig 
voltak kockázatos dolgok, de az üz-

letember barátaimtól tanult módsze-
rekkel a modell sokáig működött. Az 
utolsó három-öt év már nagyon ne-
héz volt anyagilag. 2013 óta komoly 
ígéretünk van arra, hogy egy nagy 
szponzor belép, négy éve ezt várjuk. 
Ennek ellenére szép sikereket értünk 
el, olyanokat is, amire nem is biztos, 
hogy gondoltam, amikor idekerül-
tem Székesfehérvárra. Nagyon szép 
negyven év volt ez itt, és remélem, 
hogy még legalább tíz évet eltölthe-
tek itt nyugdíjasként. Tiszta erőből 
fogom segíteni az új vezetőséget 
abban, amire megkérnek.
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Április végén ismét félmaraton 

Kevesebb mint negyven nap múlva ismét eldördül a rajtpisztoly

Diáksport a Bajnokok Városában Hajrát, meccset nyert az Alba Fehérvár

A torna az egyik legkecsesebb sportág Ezúttal Bobana Klikovac volt az egyik nyerőember

kaiser taMás

kaiser taMás kaiser taMás

Április huszonharmadikán ismét felbolydul 
a város: közel ezerötszáz futó veszi birtokba 
a belvárost és környékét a III. CEP Fehérvár 
félmaratonon.

Alig több mint egy hónap, és 
ismét itt a félmaraton. Idén is 
összesen négy versenyszám közül 
választhatnak majd a futók, a 
klasszikus félmaraton mellett lesz 
váltófutás, illetve lehet hét vala-
mint tizennégy kilométert is futni. 
A pálya útvonala megegyezik a 
tavalyival, vagyis javarészt a belvá-
rosban futnak majd a részvevők. 
Skoff Gábor rendező bízik benne, 
hogy idén is legalább ezerötszázan 
állnak majd rajthoz a Bajnokok 

Folytatjuk a város diáksportjával foglalkozó 
sorozatunkat. Ezúttal a háromszerestorna- va-
lamint a lányok III-IV. korcsoportos kispályás-
foci-versenyének végeredményét közöljük.

A Schermann Ede testnevelő tanár 
emlékére rendezett városi középis-
kolás lány és fiú alapfokú
háromszerestorna-verseny végered-
ménye:

Végre összejött az Alba Fehérvár KC-nak 
az, ami az elmúlt hetekben, hónapokban 
nem. Jelesül olyan meccset nyertek Deli 
Rita lányai a Siófok ellen, amely az utolsó 
percekben dőlt el.

Brest Bretagne itthon, idegenben, 
Érd, Dunaújváros. Négy nagyon 
fontos mérkőzés. Négy olyan 
mérkőzés, amiből nem sikerült ki-
hozni a maximumot. Négy olyan 
mérkőzés, ami a hajrában dőlt el. 
Az első és az utolsó kijelentés a 
Siófok elleni találkozóra is igaz 
volt. De micsoda különbség, 
hogy az Alba Fehérvár ezúttal 
győztesen hagyta el a Köfém 
Sportcsarnok parkettjét. Deli 
Rita együttese egy végig kiélezett 
meccsen, a hajrában szerzett két 
fontos góllal szerzett két fontos 
pontot. 
A Siófok ellen 27-26-ra megnyert 
meccs erőt, hitet adhat a folyta-
tásra. A hit pedig nagyon fontos 
a sportban, és pont az ilyen 
szoros, egál vagy éppen egygó-
los meccsek tépázhatják meg 
egy gárda hitét – vagy adhatják 
vissza azt. A hitre a folytatásban 
is szükség lesz, hiszen a csapat 
még nem tett le a legjobb öt közé 
kerülésről. Az efelé vezető úton a 
következő lépést a jelenleg éppen 
ötödik Vác otthonában lehet és 
kell megtenni március 25-én!
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Lányok:
1. helyezett: Vasvári Pál Gimná-
zium, felkészítő tanár: Majorné 
Szloboda Mária
2. helyezett: Tóparti Gimnázium, 
felkészítő tanár: Sió Attila
3. helyezett: Árpád Szakgimnázi-
um 9. évfolyama, felkészítő tanár: 
Pálinkás János

Fiúk:
1. helyezett: Ciszterci Szent István 
Gimnázium, felkészítő tanár: Filó 
Zsolt
2. helyezett: Tóparti Gimnázium, 
felkészítő tanár: Sió Attila
3. helyezett: Árpád Szakgimná-
zium, felkészítő tanár: Pálinkás 
János

Kispályás labdarúgás – a III-IV. 
korcsoportos lányok városi diák- 
olimpiai bajnokságának
végeredménye:

1. helyezett: Ciszterci Szent István 
Gimnázium, felkészítő tanár: So-
mosné Horváth Edina
2. helyezett: Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Slett Csaba
3. helyezett: Tóparti Gimnázium, 
felkészítő tanár: Próderné Pálinkó 
Szilvia

A Ciszterci Gimnázium lány 
focicsapata továbbjutott a megyei 
diákolimpia döntőjébe.

Városában: „Előnevezni április 18-ig 
lehet online. Idén nem csináltunk 
sávokat, tehát mindenki egy áron 
tud nevezni, így a későn ébredők sem 
maradnak le semmiről. És korlátozott 
számban ugyan, de lesz lehetőség 
helyszíni nevezésre is. Nagyon bízom 
benne, hogy újra összejön az ezer-
ötszázas indulói létszám. Amilyen 
ütemben elindultak a nevezések az 
utóbbi napokban, szerintem meg is 
lesz!”
A III. CEP Fehérvár félmaraton 
idén is kétnapos lesz, április 22-én 
14 órakor nyit majd a versenyköz-
pont és az expó, délután pedig 
a két gyerekfutás előtt egy bárki 
számára teljesíthető távon várják 
az érdeklődőket az úgynevezett 
Bregyó-körön.
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Komisz örök
soMos zoltán

Budapesti világbajnokság, fehérvári főszereplők: Vörös Zsuzsa és Komlódy Zsolt

Teljes és sikeres életművel a háta mögött, de 
bántóan fiatalon távozott közülünk a fehérvári 
öttusa egyik legfontosabb alakja. Komlódy 
Zsolt mesteredző májusban lett volna negyven-
kilenc éves. 

Komisz – mindenki így hívta. És 
bár ez a vezetéknevéből is származ-
hatott, tökéletesen illett állandóan 
szája sarkában bujkáló mosolyá-
hoz, vidám, ugratásokra mindig 
kész természetéhez. Stopperrel a 
kezében részidőket mondott be a 
futópályán vagy a medence szélén, 
hangsúlyában benne volt az ítélet is 
a látott teljesítményről. És min-
dig elérte, hogy versenyzői ennek 
megfelelően még jobban odategyék 
magukat, maximumot teljesítse-
nek. Mert Komisz mindig hiteles 
maradt. 
Nagyon fiatalon lett edző Kulcsár 
Antal invitálására, akivel aztán 
együtt készítettek fel győzelmekre 
gyerekeket, juniorokat, felnőtteket. 
Egy ma már legendás öttusaszakosz-
tály, egy igazi család vezetői voltak a 
Börgöndi úti Volán-telepen. Szakmai 
tekintélyük mellett közösségformáló 
képességük, derűjük tette alkal-
massá őket erre – nagyon büszke 
és elégedett lehetett, aki ebben a 
családban művelhette az öttusát! 
Komlódy Zsoltnak, aki Vörös 
Zsuzsanna olimpiai aranyérme 
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Kicsik még, de már nagyon ügyesek

Érmek Horvátországból
kaiser taMás

Mint azt már lassan megszokhatjuk, ha hétvége, 
akkor kyokushin karate verseny. És ha már 
verseny, akkor a Fehérvár Karateakadémia ver-
senyzői is tatamira lépnek. Ha pedig tatamira 
lépnek, akkor az eredmény sem marad el!

Ezúttal sensei Mátó Katalin tanít-
ványai látogattak el Zágrábba, a 14. 
Domenica Kupára, ahol formagya-
korlatban vették fel a küzdelmet a 
komoly nemzetközi mezőnnyel. A 
horvát IKO Matsushima szervezet 
rendezésében tizennégy ország 
versenyzői álltak rajthoz a viada-
lon közdelem és formagyakorlat 
versenyszámokban.
Az akadémián ez év szeptemberé-
ben kezdődött a kata versenyzők 
képzése és az eredmények tük-
rében bátran állíthatjuk, hogy a 
befektetett munka lassan meghoz-
za gyümölcsét. A múlt hétvégén 
Veszprémben, a Diákolimpia dön-
tőjén Mayer Eszter szerzett ragyogó 
teljesítménnyel bronzérmet, most 
pedig a Fekete Panna, Mayer Eszter, 
Zsapka Réka, Reichert Jázmin, 
Vereb Zsolt összetételű csapatra 
várt a feladat, hogy külföldön is 
megmérettesse magát.
A serdülő lányok mezőnyében indu-
ló, első versenyes Zsapka Réka szép 
gyakorlata ezúttal csak a dicséret 
kiérdemléséhez volt elég, a tovább-
jutáshoz sajnos kevésnek bizonyult. 
Mayer Eszter pedig egy fekete öves 
ellenfelétől elszenvedett vereség kö-
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kaiser taMás

„Komiszság”, 
ami hiányozni fog

Hogy az élet igazságos-e vagy 
sem, azt nem tudom. Ilyenkor, 
amikor egy jó ember elmegy, azt 
érzem, egyáltalán nem az. És 
Komlódy Zsolt – Komisz, ahogy a 
legtöbben ismertük – az volt! JÓ 
ember. Nagy J-vel és nagy Ó-val. 
Én azután kerültem Székesfehér-
várra, amikor már elmúltak azok 
az idők, amikor edzőtáborokba, 
nagy versenyekre lehetett kísérni 
az öttusázókat. Így nekem nincse-
nek ilyen emlékeim Komiszról. 
Nem voltunk napi kapcsolatban, 
nem beszéltünk hetente. De jó 
néhányszor interjúztam vele. 
Mindig vidám, őszinte és kedves 
volt. De ami igazán megfogott 
benne, az a közvetlensége. Talán 
kétszer, ha találkoztunk azelőtt, 
hogy összefutottunk az uszodánál, 
a pékség előtt. Beszélgettünk. Úgy, 
mintha ezer éve ismertük volna 
egymást  – mindenről, semmiről. 
És ez a későbbiekben is így volt, 
akkor is, ha csak a piros lámpánál 
álltunk egymás mellett vagy ép-
pen a közértben találkoztunk. És 
ez nekem nagyon sokat jelentett. 
Nekem ez az igazi „Komiszság”! 
Hiányozni fog...

vetkeztében volt kénytelen a legjobb 
nyolc közé jutással beérni. Fekete 
Panna viszont meg sem állt a dön-
tőig. Itt a múlt heti diákolimpiai baj-
nokkal találkozott, akin ismét nem 
tudott felülkerekedni. Az ezüstérmet 
azonban megérdemelten akaszthatta 
be a trófeagyűjteményébe.

Reichert Jázmin és Vereb Zsolt a 
gyermek I. kategória lány illetve 
fiú mezőnyében szintén a döntőig 
menetelt. Újonc létükre pará-
dés gyakorlatok sorát mutatták 
be, míg a döntőben a rutin és 
egy-egy jól felkészült versenyző 
felül nem kerekedett rajtuk. Az 

ezüstérem az ő esetükben is egy 
szép versenyzői karrier kezdetét 
jelentheti.
A következő hétvége sem telik el 
karatés esemény nélkül, hiszen 
18-án, Berlinben az akadémia öt 
versenyzője lép tatamira a magyar 
válogatott tagjaként.

után mesteredzői címet kapott, 
még nagyon sok tennivalója lett 
volna. Legyőzte a súlyos betegség, 
pedig ebben a tusában is volt, hogy 
győzelemre állt. De életműve így is 
teljes: aki edzhetett az irányításá-
val, soha nem fogja elfelejteni! 
„Nagyon szerettük. Az Alba Volán 
fénykorában ő volt az alapja a min-
denkori jó hangulatnak. Összetartó 
erő volt a gyerekek mellett, nagyon 

sok szép emlék fűz hozzá. Egy igazi 
szerethető ember volt!” – emlékezett 
rá halála napján könnyekkel küsz-
ködve Vörös Zsuzsa. 
Az utóbbi években a fiatalabb 
fehérvári klub, az Alba Öttusa 
szakmai munkáját irányította. 
Tanítványai közül többen a hétvégi, 
fehérvári utánpótlás országos 
bajnokságra készülnek. Komisz 
emlékére fognak versenyezni.
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Justin Edwards nagyon jól játszott Szolnokon, de ez kevés volt a győzelemhez

Pátkai Máté számára nincs elveszett labda

Folyóparti riválisok

Az igazságos apuka

soMos zoltán

néMeth krisztián

Szolnok, Szeged: a Tisza-menti csapatok 
jutnak ellenfélnek ezekben a napokban az Alba 
Fehérvár számára. A bajnoki címvédő jobbnak 
bizonyult, a Szeged ellen azonban az Alba az 
esélyes. Vasárnap pedig Körmenden jön nagy 
rangadó.

A bajnokságban még csak negyedik 
vereségét szenvedte el a táblázatot 
továbbra is magabiztosan vezető 
Alba Szolnokon, ahol a remekül 
dobó címvédő 90-76-ra nyert. Előtte 
októberben, decemberben és janu-
árban volt egy-egy vesztes meccs. És 
érdekes a sorminta, ha a vereségek 
előtti, zsinórban szerzett győzel-
mek számát nézzük: 3, 6, 3, 6. Ha 
eszerint alakulnak a továbbiak is, a 
szolnoki zakót követő negyedik ta-
lálkozón kell újra vereségtől tartani, 
de az az alapszakasz utolsó meccse 
lesz Kecskeméten, és ha addig tény-
leg nem kap ki a Dzunics-csapat, 
gond nélkül nyeri meg a bajnokság 
első etapját. 
Nagyobb jelentősége lesz, mennyi-
vel visz több győzelmet riválisainál 
a középszakaszba. Jelenleg három-
mal áll jobban, mint a második Kör-
mend, ezt a különbséget jó lenne 
megőrizni. Az már akár a rájátszá-
sig elég előnyt jelenthetne. 
Persze korai még a matek, hiszen 
a két csapat vasárnap Körmen-
den nem számolgatni fog, hanem 
egymásnak feszülni. Igazi cse-
megének ígérkezik a Rába-parti 

Háromra növelné bajnoki aranyérmeinek 
számát Pátkai Máté, a listavezető Videoton 
középpályása, aki második fehérvári szezon-
jában érhet fel a csúcsra a Vidivel. Az ötszörös 
válogatott játékos a csapat alapembereként 
mindössze egy bajnokiról hiányzott a szezon-
ban, húsz mérkőzésen a kezdőcsapatban vetette 
be Henning Berg vezetőedző.

„Nagyon nem szeretem a telet.” – lel-
kendezett a tavasz érkezésén Pátkai 
Máté, aki október óta immár három 
gyermek édesapjaként küzd harma-
dik bajnoki címéért. Közel tíz éve 
az MTK, majd 2013-ban a Győri 
ETO színeiben már ünnepelt. „Ha 
tehetjük, sokat vagyunk a gyerekekkel 
a szabadban.” – vázolta a családi 
programot a huszonkilenc éves 
középpályás. Akinek a télre sem 
lehetett panasza, annál is inkább, 
mivel hozzá fűződik a csapat idei 
első gólja, amit a Zenit Szentpéter-
vár kapujába varrt be.
Persze mit sem érne a tavaszi nap-
sütés sikerek nélkül: a Vidi kiütötte 
az Újpestet, legyőzte a Honvédot és 
a Diósgyőrt, a Ferencvárostól pedig 
elhozott egy pontot. „A Fradi állított 
minket a legnehezebb feladat elé, keve-
sebbet tudtuk birtokolni a labdát, mint 
terveztük. Komoly fegyvertény, hogy 
elhoztunk egy pontot a címvédőtől. 
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Sokan elégedettek lennének az eddig 
szerzett tavaszi tíz ponttal, főleg, hogy 
több rangadót is játszottunk. Bár a 

tizenkét csapatos bajnokságban amúgy 
is nagyon kevés a könnyű meccs.” – 
értékelt a Vidi tizenhetese.

A Videoton hárompontos előny-
nyel folytatja majd a menetelést 
a válogatott meccse miatti szü-
net után. Míg a nemzeti csapat 
– soraiban Kovácsikkal, Fiolával 
és Viníciusszal – a Portugália 
elleni Eb-selejtezőre készül, 
addig a Videotonnál sem áll meg 
az élet: „A következő hétvégén 
pihenünk, de hét közben ugyanúgy 
zajlanak az edzések, és felkészülési 
meccset is játszunk.” – újságolta 
Pátkai.
„Nem azt kell lesnünk, ki, mikor 
hibázik.” – kezdte az üldözők érté-
kelését a középpályás. – „Sokan azt 
mondják, hogy a Fradi és a Vidi között 
dől el a bajnokság, pedig a Honvéd 
és a Vasas sem véletlenül tagja az 
élmezőnynek. De elsősorban magunk-
kal kell foglalkoznunk!” – szögezte 
le a középpályás, aki szerint sok 
tekintetben előre kell lépnie a 
csapatnak, „mert ami itthon elég, az 
a nemzetközi porondon lehet, hogy 
kevés!”
A szezon kezdetén a Pátkai csa-
ládban még minden gyermekre 
jutott egy-egy a legfényesebben 
csillogó bajnoki medálból, ám 
az öt hónappal ezelőtt született 
Bence felborította az egyensúlyt. 
A családfő igazságot tenne: a 
legkisebbnek is legyen egy arany-
érme!

rangadó, de előbb még egy másik 
folyó mellől érkező ellenfélre kell 
koncentrálni. A szolnoki Tiszali-
getben elszenvedett vereség után 
egy másik Tisza-parti csapat ellen 
javíthatnak a fehérváriak: csütörtök 
este a Szeged érkezik az Alba Regia 
Sportcsarnokba. A két szerb szár-
mazású, kiváló kosarasból lett edző, 
Dzunics Braniszlav és Nikola Lazics 
együttesének meccse szintén kínál 
finomságokat a sportág híveinek, 
hiszen bár ugyanabból az iskolából 
jöttek, a mesterek csapatai mást 
képviselnek. Dzunics atletikus, 
szívesen rohanós játékával szem-
ben Lazics ma is a szerb stílushoz 
közelebb álló, szépen kontrollált 
játékot szereti, és ehhez meg is van-
nak a képzett játékosai. A Magyar 
Kupa-bronzérem mutatja: nem lebe-
csülendő ellenfél a Szeged! 
Utána pedig jöhet a körmendi 
megmérettetés, ahol igazán stílusos 
visszavágás lenne egy fehérvári győ-
zelem. Az amerikai játékosai egyéni 
képességeire remekül építő, éppen 
ezért kicsit az Albához hasonlító 
Körmend ugyanis az egyetlen csa-
pat a mezőnyben, amely a bajnok-
ságban Fehérváron tudta legyőzni 
az Albát. A kupában ellenben 
simán nyertek Lóránték, megmu-
tatták tehát, hogy tudják a receptet 
a piros-feketék ellen. Körmenden 
nyerni persze sokkal nehezebb, 
eddig nem is sikerült vendégnek 
a szezonban. Újabb motiváció a 
listavezető számára!
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Szerencsére sok ilyet láthattunk: gól utáni pacsik a kispadnál

Sokszor volt minek örülni, amikor Bartalis Volán-mezben játszott

A fiataloknak most jön a java

„Ide mindig szívesen térek vissza”

soMos zoltán

soMos zoltán

Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia 
serdülő és ifjúsági csapata még hazai és nem-
zetközi porondon is érdekelt, míg a juniorok a 
magyar bajnokság bronzérméért küzdenek. 

Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégko-
rong-akadémia U16-os csapata 
csoportelsőként zárta a magyar 
bajnokság alapszakaszát, és az 
elődöntőre készül. Ondrejcik Ras-
tislav legénysége a Csíkszeredával 
találkozik majd a két győzelemig 
tartó párharcban. 
„Egy hónappal ezelőtt játszottunk utol-
jára igazán kiélezett mérkőzést, ezért 
nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fog 
menni a játék az elődöntőben. Egyszer 
nyertünk, egyszer azonban alulma-
radtunk a Csíkszereda ellen. Az egész 
szezonban próbáltuk ráerőltetni a játé-
kunkat ellenfeleinkre, és most is hatvan 
percen keresztül szeretnénk nyomás 
alatt tartani a székelyföldieket.” – 
mondta el várakozásait a pénteken 
kezdődő elődöntővel kapcsolatban a 
szakember. 
A gárdának a bajnoki küzdel-
mek után március végén az EBEL 
által 2014 márciusában létrehozott 
sorozat, a European Rookie Cup 
selejtezőjében lesz jelenése.
Az ifjúsági csapat a bajnoki döntő-
ben és az Erste Bank Juniors League 
fináléjában is 1-0-ra vezet. Az oszt-
rák bázisú pontvadászat döntőjében 
az UTE ellen kedden nyert 4-3-re 
Kiss Dávid alakulata, míg a magyar 

Bartalis István – bár sérülések hátráltatták 
– remek szezont produkált Németországban. 
A kiváló támadó Székesfehérváron készül a 
magyar válogatottban rá váró feladatokra. 

Kevin Wehrs múlt heti érkezése 
után újabb ismerős arc tűnt fel az 
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok-
ban. Hétfő óta Bartalis István is 
a Benoit Laporte által vezényelt 
fehérvári edzéseken izzad. A 
huszonhat esztendős támadó a 
sikeres svédországi évek után 
2014-ben igazolt a koronázóváros-
ba. Hatvankilenc EBEL-mérkőzé-
sen negyvenhárom ponttal tette 
le a névjegyét, igazi közönségked-
venccé vált. A tavalyi, oroszorszá-
gi A csoportos világbajnokságon 
kimagaslott a magyar együttesből: 
gyönyörű gólt szerzett Kanada 
ellen. Csak idő kérdése volt, hogy 
mikor figyel fel rá egy európai 
élbajnokságban szereplő alakulat. 
A pillanat júliusban érkezett el: 
a korábbi fehérvári vezetőedző 
és válogatott szövetségi kapitány, 
Pat Cortina a DEL-ben szereplő 
Scwenninger Wild Wings gárdájá-
hoz csábította a támadót. Barta-
list, ahogy korábban, úgy ezúttal 
sem kerülték el a sérülések, de 
így is összehozott húsz pontot 
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harmincnyolc találkozón, ez pedig 
mindenképpen elégedettségre 
adhat okot az első németországi 
szezon után: „Az októberi sérülése-
met leszámítva jól éreztem magam. 
Szerencsére a beilleszkedéssel nem 
volt probléma, és jól indult a szezon 
számomra. A DEL-ben sok a rutinos, 
NHL-t is megjárt játékos, akik inkább 

a fizikai hokit részesítik előnyben. 
Ehhez nem volt egyszerű alkalmaz-
kodni. Ettől függetlenül úgy érzem, 
több van bennem, és a következő 
szezonban ezt meg is fogom tudni 
mutatni!”
István nem tudott és nem is 
szeretett volna teljesen elszakadni 
Székesfehérvártól, végig figyelem-

mel követte a csapat szereplését: 
„Láttam a tévé által közvetített 
EBEL-meccseket és a Titánok MAC 
elleni negyeddöntőjét is. Sok ne-
gatívum érte a csapatot az utóbbi 
hónapokban, ezt nem volt jó látni, 
de örültem a jó teljesítményeknek. 
Gondolok itt Vas Jánosra, Erdély Csa-
nádra, és pont láttam Kóger Dániel 
mesterhármasát is a Znojmo ellen.” 
A magyar válogatott áprilisban, 
Kijevben próbálja meg kivívni 
az elitbe kerülést a Divízió 1/A 
világbajnokságon. Rich Cher-
nomaz a hét elején hirdetett bő 
keretet, melynek – több fehérvári 
hokis mellett – a Szentpéterváron 
egy gólt és négy asszisztot jegyző 
Bartalis is tagja: „Beszéltem Pat 
Cortinával, aki elmondta, Németor-
szágban is megkezdődik a felkészülés, 
azonban ott nem a csapatjátékra, 
hanem az egyéni edzésekre helyezik 
majd a hangsúlyt. Fontosabbnak tar-
tottam, hogy az egyéni képzés mellett 
sok korcsolyázással, sok gyakorlattal 
készülhessek a világbajnokságra. 
Emellett nem tudtam úgy dolgozni a 
sérülésem miatt, ezt a fizikumot kell 
most visszahoznom. Itt a csapattal 
együtt sok válogatott játékossal tudok 
edzeni, össze tudunk szokni, hiszen 
alig egy hónap van a világbajnoksá-
gig. Jó emlékek kötnek Fehérvárhoz, 
ide mindig szívesen térek vissza!”

bajnokságban a MAC Budapest 
együttesét 6-0-ra verték a fiatalok. 
Mindkét párharc három győzelemig 
tart. „Fontos kiemelni, hogy ennyi 
idősen a csapat két különböző bajnok-
ságban két csapat ellen döntőt játszik, 
a játékstílus is változik napról napra, 
ez néha gondot okoz a játékosoknál.” 
– beszélt a nehéz szituációról a veze-
tőedző. Az ifik csütörtökön a MAC, 
szombaton pedig az UTE otthoná-

ban folytathatják menetelésüket.
A junioroknak már csak a magyar 
bajnokságra kell koncentrálniuk. 
Clint Thornton csapata a Debrecen-
nel küzd a bronzéremért. A négy 
győzelemig tartó szériában 2-1-re 
vezetnek a fehérváriak, akik kedden 
7-3-re nyertek a hajdúságiakkal 
szemben. Bedő Botond másodedző 
szerint főleg az első harmadban 
mutatott jó játéknak köszönhetően: 

„Végre levontuk a következtetéseket az 
elmúlt mérkőzésekből, és a csapat úgy 
játszott, ahogy azt elvártuk. Kapura 
törtünk, kihasználtuk a helyzeteinket, 
erőszakosan játszottunk. A siker kulcsa 
az volt, hogy rögtön a találkozó elején 
nekiestünk az ellenfélnek, a srácok 
végre keményen dolgoztak, ráerőltettük 
az akaratunkat a debreceniekre.”
A negyedik mérkőzésre szombaton, 
Debrecenben kerül majd sor.
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