
Újra az égben 
 9. oldal

Köszönet a határvédelemért 
 11. oldal

Másolat készül a bazilika 
szobrairól 20. oldal

Még nem hibázott az 
Enthroners 28. oldal

Amikor a sötétséget felváltja a fény
4–5. oldal
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Májusban kezdődhet a Liget sor felújítása Több lesz a bölcsődei 
férőhely

A képviselő-testület kedden döntött a Liget sor felújításáról 

Wéhli Regős DóRa

Novák Rita

Választókerületi
programok

A szerződéskötést és a munkaterület-átadást 
követően májusban kezdődhet a Liget sor 
felújítása.

Rendkívüli közgyűlést tartottak 
április 18-án, melyen a képviselő-
testület egyhangú szavazással 
kiválasztotta a kivitelezőt, aki 
az útfelújításon túl  a szükséges 
víziközmű-beruházásokat valamint 
a parkoló-, tér- és sétánykialakítást 
végzi majd. Az útépítés mellett sza-
kaszosan zajlik a Liget sori Óvoda 
és a Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola előtti tér és a tervezett parko-

Egyre több bölcsőde lesz térségünkben. Az év 
elejétől a bölcsődei ellátások rendszere átalakul, 
és a következő év végéig folyamatosan gyarapo-
dik az intézmények száma. Erről tartottak jegyzői 
konferenciát a múlt héten a Megyeházán.

A három évnél fiatalabb gyermekek 
számára bölcsődét kell létrehozni 
azokon a településeken, ahol negy-
vennél több a három évnél fiatalabb 
apróság, vagy öt szülő kérvényezi 
ezt. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának miniszteri biztosa 
szerint az átalakítás nemcsak csa-
ládpolitikai, hanem foglalkoztatási 
kérdés is. Fűrész Tünde hozzátette: 
az önkormányzatok bölcsődét vagy 
könnyített feltétekkel minibölcsődét 
hozhatnak létre, de arra is van mód, 
hogy a szülők családi bölcsődébe 
vagy munkahelyi bölcsődébe járas-
sák a kicsiket. Ezek térítési díjait 
adómentesen el lehet számolni a 
munkáltatóknál. 
A miniszteri biztos azt is elmondta, 
hogy a bölcsődék állami támogatása 
nőtt, és több pályázati forrás is a 
beruházók rendelkezésére áll. 
Az átalakítás részleteit jegyzői kon-
ferencia keretében a Megyeházán is-
mertették a minisztérium képviselői. 
A tanácskozáson a térség települései- 
nek vezetői valamint civilszerveze-
tek képviselői vettek részt.

Lakossági fórum lesz Feke-
tehegy-Szárazréten

Április 24-én, hétfőn 17 órától 
lakossági fórumot tart Szigli Ist-
ván önkormányzati képviselő a 
Fektehegy-Szárazréten élőknek. 
A fórumon Cser-Palkovics And-
rás polgármester is részt vesz.
Téma: a városrészben zajló és 
tervezett fejlesztések
Helyszín: Feketehegy-Szárazréti 
Közösségi Központ (Farkasver-
mi út 2.)
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Bővül a duális képzés Fehérváron

Stratégiai megállapodást kötött a Grundfos és az Óbudai Egyetem

Wéhli Regős DóRa

Húsz diák vehet részt gyakorlati képzésen a 
székesfehérvári gyárban, miután együttműködést 
kötött az Óbudai Egyetem és a Grundfos. A mér-
nöki kar hallgatói a cégnél folyó munka mellett 
az új technológiai fejlesztésekkel ismerkedhetnek 
meg a gyártás és a kutatás területén egyaránt.

Székesfehérvár jövője szempontjá-
ból meghatározó, hogy a város két 
stratégiai partnere egymásnak is 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

stratégiai partnerévé vált – hangsú-
lyozta Mészáros Attila alpolgármes-
ter. A városban alapvető fontosságú 
a műszaki felsőoktatási képzés 
fejlesztése, és az ipari szereplők 
munkaerőigényének kielégítése, 
az erről való közös gondolkodás, 
a megoldások keresése. Ebben 
óriási segítséget nyújt az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara, 
mely élen jár a duális felsőoktatási 
képzésben. 

A Grundfos Magyarország Gyártó 
Kft. a kezdetektől támogatja az egye-
temen bevezetett duális képzést, és 
emellett évről évre lehetőséget biz-
tosítanak a hallgatók nyári szakmai 
gyakorlatának teljesítésére is. 
Réger Mihály rektor úgy fogalmazott: 
az Óbudai Egyetem célja, hogy a ma-
gas szintű elméleti képzéssel párhu-
zamosan iparközeli gyakorlati képzést 
nyújtson hallgatóinak, ennek pedig a 
duális felsőoktatási képzés ad teret. 

Az április elején aláírt megállapo-
dás új korszakot nyit – tette hozzá 
a Grundfos ügyvezető igazgató-
ja. Török László szerint mind a 
termékekhez, mind az alkalmazott 
technológiákhoz kapcsolódó okta-
tás-fejlesztésben és innovációs tevé-
kenységben az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karát tekinti legfőbb 
felsőoktatási stratégiai partnerének.
Az együttműködésről szóló doku-
mentumot az egyetem rektora és 
a Grundfos ügyvezető igazgatója 
mellett Mészáros Attila alpolgármes-
ter és Györök György, az Alba Regia 
Műszaki Kar dékánja írta alá.

lók építése, illetve a Csónakázó-tó 
körüli sétány jelenleg murvás sza-
kaszának végleges kialakítása. 
Székesfehérvár önkormányzata már 
a Koronás Park valamint a Liget 
soron épült szálloda és kosárlabda-
csarnok építését követően ígéretet 
tett a rossz állapotú út felújítására. 
A felújítás tervezett ideje egy év, 
de a szakemberek azon dolgoznak, 
hogy már télre közlekedni lehes-
sen az útszakaszon. A beruházás 
pontos ütemezéséről részletes 
tájékoztatást későbbre ígért az ön-
kormányzat, a munkálatok idejére 
pedig az ott élők és közlekedők 
türelmét kéri. 
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A katyńi áldozatok emléknapja

Katyń minden lengyel számára mementó

vakleR lajos

A magyar-lengyel barátság jegyében Jerzy 
Snopek, a Lengyel Köztársaság nagykövete, 
Cser-Palkovics András polgármester és a 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
emlékeztek a Jávor Ottó téri Katyń-emlékke-
reszt előtt a katyńi áldozatok emléknapján.

A megemlékezésen a több mint 
tizenötezer lengyel katonatiszt 
emléke előtt hajtottak fejet, 
akik 1940-ben a szovjet hadifo-
golytáborban történt mészárlás 
során vesztették életüket. „A mai 
napon barátaink tragikus történel-
mi eseményére emlékezünk. Saját 
történelmi múltunk okán értjük a 
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Ifj. Lomnici Zoltánnal érintettük a 
CEU-val kapcsolatos törvényt, de a 
világméreteket öltő támogatásbizni-
szeket is. A teljes interjút megtekint-
hetik a Fehérvár Televízió április 21-i, 
péntek esti Köztér című műsorában 19 
óra 25 perctől.

A magyar jogszabályt nem Totó kutyus hozta

Nagyon nehéz olyan vádak ellen védekezni, 
mint amit a New York Times közölt, miszerint 
egy magyar büntetés-végrehajtási tiszt 
molesztált egy menekült hölgyet. Ugyanis a 
magyar büntetőjog nem teszi lehetővé, hogy 
férfi tiszt találkozzon női elítélttel úgy, hogy 
ott molesztálás alakuljon ki – mondta ifj. 
Lomnici Zoltán a Fehérvár Televíziónak.

Nagy ZoltáN PéteR

A Fehérvári Közéleti Találkozások programso-
rozat április 19-i, szerdai vendége ifj. Lomnici 
Zoltán alkotmányjogász volt a városháza 
Dísztermében, mely ismételten megtelt. A 
fórum előtt interjút készítettünk az országot 
érintő aktuális politikai és nemzetközi jogi 
kérdésekkel kapcsolatban.

Ön alkotmányjogász, ami puritán 
nyelven annyit jelent, hogy a jog terü-
letén specializálta saját tudását, és a 
jogi alappillér vizsgálata, elemzése áll 
munkája középpontjában. Mégis hova 
sorolja saját, választott ideológiáját?
Annak az ideológiai közösségnek 
a tagja kívánok lenni, aki nem-
zetállamokban gondolkodik, aki 
fontosnak tartja a keresztény, 
vagy ha úgy tetszik zsidó-keresz-
tény kultúrkör hagyományait, 
akinek fontos, hogy a hazafiak, 
a patrióták álláspontja is érvé-
nyesüljön, és ne árusítsák ki a 
gazdaságot – leegyszerűsítve: a 
pénz maradjon itt, a határokon 
belül! Ha már itt tartok, akkor 
kimondom azt is: ne maradjon 
magára a külhoni magyarság, 
mely a nemzettest része!
Milyen korban élünk ön szerint?
2010 után valódi rendszerváltás 
történt, amit elfogulatlanul, objek-
tíven ki merek jelenteni!
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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:

Üzlethelyiség, raktár:
•	 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;

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

másik történelmi tragédiáit és olyan 
eseményeit, melyekre emlékeznek, 
s amelyek a másiknak – mint barát-
nak – pontosan ugyanúgy fájnak, 
mert megértik őket.” – emelte ki 
beszédében Cser-Palkovics And-
rás polgármester.
Jerzy Snopek magyarul elmon-
dott beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy Katyń a lengyel nép 
számára szimbólum. Kiemelte: 
hét esztendővel ezelőtt Lech 
Kaczyński lengyel köztársasági 
elnök azt szerette volna kifejezni 
a vérengzés hetvenedik évfor- 
dulójának alkalmából, hogy a 
katyńi mártíromság a demokrá-
cia és az igazság alappillére.

Mi az ön feladata ma?
Jogász kollégáimmal együtt meg-
próbáljuk az aktuális jogi változáso-
kat lefordítani az emberek nyelvére. 
Ezek a jogi változások sokszor 
érintenek közéleti hangsúlyeltoló-
dásokat, gazdasági, környezetvédel-
mi vagy társadalmi kérdéseket.
Azt hiszem, ezek a hangsúlyeltoló-
dások, társadalmi kérdések érdeklik 
leginkább az embereket. Manapság 
vaskos kritika illeti a civiltörvényt. 
Tegye ezt tisztába! Tényleg valami 
olyan történt, ami mélyen sérti az 
Európai Unió vagy akár a világ jogér-
zékenységét?
Először a náci propagandával 
szemben az Egyesült Államok-
ban született 1938-ban a FARA 
(Foreign Agents Registration Act) 
nevű civiltörvény, mely előírta, 
hogy a külföldi finanszírozású 
civilszervezeteket regisztrálni kell, 
és a működésüket egy részletes 
monitoringrendszernek vetik alá. 
Hasonlóképpen 2016-ban Izra-
elben a Kneszet előírta, hogy a 
külföldön finanszírozott nem kor-
mányzati szervek a támogatásokat 
tüntessék fel kampányaikban, 
médiamegjelenésükben, ha ezen 
támogatás a működési összeg több 
mint felét meghaladja. Innentől 
kezdve nagyon egyszerű a helyzet, 
ugyanis a magyar jogalkotás e té-

ren leginkább a felsorolt amerikai 
és izraeli jogszabályhoz hasonlít, 

és a legkevésbé az oroszra. Sokan 
emlegetik a balliberális oldalon 
a kormány orosz hűbér-szolga-
ságát, miközben elfeledkeznek 
Gyurcsány Totó kutyusáról, akit 
rengeteg ölelkezős kép kíséretében 
Putyinnak adományozott. Tehát 
egy eukonformista civiltörvény 
született, ami kimondja, hogy 7,2 
millió forint felett tüntesse fel min-
den civilszervezet, ha támogatását 
külföldről kapja.
A törvény korlátozza-e a civilszerve-
zeteket?
Nem, semmilyen módon sem! 
Majdnem nyolcvanezer civilszer-
vezet van Magyarországon. Ez a 
törvény csak néhány százat ha 
érint, mégis ők a leghangosabbak, 
komoly nemzetközi hálózattal ren-
delkeznek, és legtöbbjük mögött 
ott van dollárpapa, Soros György, 
az amerikai milliárdos. De a ma-
gyar törvény senkit nem korlátoz, 
egy tájékoztatási többletkötelezett-
séget ír csak elő.
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Amikor a sötétséget felváltja a fény

Feltámadásra várva: nagypénteki szertartás a Prohászka-emléktemplomban. Jézus Krisztus 
halálának emléknapján, az egyház legmélyebb gyásznapján arra emlékeznek, amikor maga az 
örök főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán.

A kereszthalál órájában a papok némán vonulnak az oltár elé, ahol leborulva imádkoznak. Az 
oltáron nagypénteken nincs kereszt, gyertya és terítő. A liturgia keretében Barabás Ferenc 
kántor a Prohászka kórus kíséretében felolvasta a János passiót, majd az egyetemes könyörgé-
sekben az egész emberiségért imádkoztak.

A gyász bánatát együtt könnyebb elviselni
Idén is a Palotai úti stációknál tartották a hagyományos városi keresztutat. A majdnem kétezer 
éve történt eseményekre Spányi Antal megyés püspök vezetésével emlékeztek a fehérváriak.

A nagypéntek esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a liturgia keretében 
arról szólt, hogy Jézus a felszín mögé látott, többet látott, mint a tömeg és mint Pilátus. Mint 
mondta: meg kell értenünk, hogy minden miattunk és értünk történik, és amikor a kereszten 
Krisztusra tekintünk, a szenvedés borzalmán túl a szeretet hatalmát is meg kell látnunk.

aZ olDalPáRt sZeRkesZettte: lásZló-takács kRisZtiNa

A kereszténység legnagyobb ünnepe a megváltás, az örök élet ígérete: húsvét. Fehérvár minden 
egyházközségében és közösségében átélhették a hívek a nagyheti szertartások mélységét és 
magasságát. A csendességet és sötétséget végül felváltotta Krisztus világossága, az új élet öröme.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: K

iss
 Lá

sz
ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Húsvétot ünnepeltek a fehérvári keresztény felekezetek
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Nagypéntek este Tóth Tamás esperes vezetésével keresztutat jártak a hívek, így emlékeztek Jé-
zus legsötétebb óráira. Fényt csupán a fáklyák tüze adott – és a stációknál felolvasott szöveg, 
mely a lelkeket világosította meg.

Az evangélikusok a húsvéti úrvacsorát térden állva fogadták

A tűz megáldása, a húsvéti gyertya meggyújtása húsvét vigíliájának kezdő szertartása

A református hívek ünnepnapokon tartanak úrvacsorát. A húsvét ezek közül az ünnepek közül is 
a legfontosabb számukra.

A családok kosarakban hozták húsvét vasárnapján a megszentelendő ételeket a Prohász-
ka-emléktemplomba. Hagyomány ugyanis ilyenkor az ételszentelés.

Nagyszombattól húsvétvasárnapig több körmenet hirdette Fehérváron Krisztus feltámadását

„Világ világossága, Istennek legyen hála!” – énekelték a hívek, miközben a húsvéti gyertya 
lángjával meggyújtották egymás gyertyáját. Az igeliturgia még a félhomályban zajlott, amit a 
húsvéti örömének vezetett be. Az ószövetségi olvasmányok után fölgyúltak a fények, fölzúgtak 
a templom harangjai, megszólaltak a csengők. A szentmise után körmenetben hirdették a fény, 
a szeretet, az élet győzelmét a halál felett.
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Húsvéti körkép

Tojáskeresés – a Zichy ligetben aki keresett, talált

A Liszt Ferenc utca ékessége a tojáskút volt

A Fehérvári Polgárok Egyesülete őrzi a hagyományt Az érintés felelőssége tanulható

Sürgő-forgó töpörtyűk és családjaik a szombati találkozón

A Koronás Parkban is a tojásfestés volt a sláger

vakleR lajos

Tojáskút a Liszt Ferenc utcában

A hagyományoknak megfelelően ez 
évben is megszépült a Liszt Ferenc 
utcai ivókút a húsvéti ünnepekre. 
A Fehérvári Polgárok Egyesülete 
tagjai kreativitásának köszönhető-
en a belváros látogatóinak örömére 
pompás látványt nyújtott a kút. 
Palkovics Lajos, az egyesület elnöke 
társaival együtt őrzi a hagyományt: 
„A Fehérvári Polgárok Egyesülete 
negyedik éve díszíti fel a kutat. Az 
apropója a tavaszvárás, a megújulás, a 
húsvéti várakozás, a víz, mint az élet 
alapja. Ezen a napon a gyermekek, a 
jövő generációi kerülnek középpontba. 
Ez egy nagyon régi hagyomány. Idén 
tujákkal, szalagokkal és természetesen 
tojásokkal díszítettük a kutat.”
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Tojásfestés a Mesterségek 
Házában

A húsvét nem az igazi tojásfestés 
nélkül. A Rác utcai Mesterségek 
Házában tudják ezt, így aztán 
évről évre meghívják a gyermekes 
családokat, hogy ötleteket, segítsé-
get adjanak – a legkülönlegesebb 
technikákat is megmutatva – a 
hímes tojásra vágyóknak. Az egyedi 

mintázatok és a húsvéti színka-
valkád egyre inkább hódít, de az 
igazi, ősi hagyományokat továbbra 
is őrzik.
„Különböző apró húsvéti ajándékokat 
készítünk ilyenkor. Alap a tojásfestés 
írókázással, berzseléssel, de készül-
nek ajtódíszek és üdvözlőkártyák is.” 
– avatott be bennünket a Mester-
ségek Házában minden évben 
nagy népszerűségnek örvendő 
tojásfestőnap kulisszatitkaiba 
Komendó Gabriella népművészeti 
szakreferens. – „Sokat tettünk azért, 
hogy megmaradjanak az ősi jelképek, 
ezekhez olyan termékenységi rítusok 
társulnak, melyek mind a katolikus 
hitvilágban, mind a népi hagyomá-
nyokban megtalálhatók. A motívumok 
olyan kincseket őriznek, melyek régeb-
biek, mint a vallásaink, és hitelesen 
mutatják meg gyökereinket.”

Húsvét a Zichy ligetben

A Keresztény Közösség Egyháza a 
Zichy ligetbe invitálta a családokat, 
ahol játékos versenyekkel, műsor-
ral szerették volna vendégeiket 
visszavezetni a húsvét eredendő 
történetéhez. Demény Zsanett, a 
gyülekezet lelkipásztora bizonyos 
abban, hogy a fiatalok készen 
állnak húsvét üzenetének megérté-
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A nyuszisimogatás az egyik legkedveltebb időtöltés húsvétkor

A HEROSZ állatotthona is várta a látogatókat

Íme a bizonyíték: a tojásfestés nemcsak a lányok privilégiuma

A Mesterségek Házában írókáztak, berzseltekA tojás csak gurul, csak gurul...

Király-dombi mesék

sére. Csapatuk ebben az évben az 
Árpád Szakközépiskola diákjainak 
segítségével mintegy nyolcezer 
tojással várta a játékra jelentkező-
ket: „A cél az, hogy bemutassuk az 
embereknek, a gyermekeknek a húsvét 
üzenetét. Az a tapasztalatunk, hogy 
nagyon sok gyermek ma már csak a 
tojásra gondol, holott a húsvétnak van 
egy nagyon mély és fontos üzenete, 
s ez Jézus Krisztus feltámadása. Azt 
szeretnénk, hogy ezt megismertessük a 

gyermekekkel a versenyen és a színpa-
don zajló eseményeken keresztül.”

Húsvét a Koronás Parkban

A szervezők családi programok-
kal várták a családokat a Koro-
nás Parkba is. Nyuszisimogató, 
kézműves foglalkozás, bábelőadás 
és koncert is volt a húsvéti ünne-
pi rendezvényen. A legkisebbek 
énekeket tanultak, míg a nagyob-

bacskák a kezükkel készítettek 
az ünnepkörhöz kapcsolódó 
tárgyakat. A legtöbben a tojásfestő 
sarokban láttak munkához: hímes 
tojást festettek szakmai segítséggel, 
nagy gonddal.

Tojásgurítás a Király-dombon

A Fejér megyei Népművészeti 
Egyesület idén is megrendezte 
hagyományos húsvéti tojásgurító 
versenyét a Királyok parkjában. A 
Király-domb játékos gyermekekkel 

tesnek bizonyult, hiszen a játék – 
mint bebizonyosodott ezen a napon 
is – mindenkié.

Húsvét a HEROSZ-állatotthon-
ban

Bonnie, a csaknem tizenhárom ki-
logrammos óriásnyúl volt a sztárja 
a HEROSZ Fehérvári Állatotthon 
nyuszisimogató programjának, de 
jutott a szeretetből a törpe, a lógó 
fülű és az oroszlánfejű tapsifüle-
seknek is, hiszen nagyon sok szé-

és szüleikkel népesült be hétfő 
délután. Berta József és Bertáné 
Beviz Ágnes jóvoltából közös 
játékban mutathatták meg ügyes-
ségüket a gyermekek. A feladat 
adott volt: ki tudja a legmesszebbre 
gurítani a húsvéti tojást úgy, hogy 
az ne törjön el, ne sérüljön meg. A 
versenyen igazából mindenki győz-

kesfehérvári család választotta ezt 
a felszabadult, játékos programot 
hétfő délután. A napsütéses, szép 
időben a gyerkőcök megismerked-
hettek az állatotthon többi lakó-
jával is. A rendhagyó húsvéti nap 
ezúttal is elérte elsődleges célját: a 
játékos találkozó mellett felhívta a 
figyelmet a felelős állattartásra.
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Néprajzi értékeink

A Rác utca a mai napig őrzi emlékeit, legyen az bús vagy vidám

lukács lásZló

A Székesfehérvár műemléki jelentőségű területté nyilvánított belvárosát körülölelő külvárosok 
közül a keleti, a Víziváros az 1960-as évek végén tűnt el, nyomtalanul adta át helyét az ott felépült 
lakótelepnek. Bontása során helytörténeti, néprajzi, műemlékvédelmi kutatás nem történt. A 
nyugati, középkori eredetű Palotaváros bontását, vele párhuzamosan az új városrész építését közel 
négy évtizeddel ezelőtt kezdték el. A földműves-iparos-kereskedő külváros lebontása irányította a 
Szent István Király Múzeum kutatóinak figyelmét a városrész gazdag múltjának, hagyományainak 
feltárására. Kutatás közben merült fel a gondolat, hogy a városrész egy utcaszakaszát, a Rác utcában 
álló, 1771-ben épült görögkeleti templom (Rác-templom) műemléki környezetét a bontásból meg-
mentsük, s a helyreállított épületekben élő skanzent (múzeumokat, kisiparos műhelyeket, boltokat, 
vendégházakat) rendezzünk be.

A Palotavárosi skanzen Székesfehérváron
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Az első terv elkészítése után még 
évekig bizonytalannak látszott a 
skanzen megvalósulása. Számtalan, 
a skanzen mellett érvelő megbeszé-
lés, újságcikk, tanulmány, előadás, 
rádió- és televízió-műsor után a 
terv végül úgy valósult meg, hogy 
1985-től egy-egy ház újjáépítéséhez 
sikerült megnyerni a város nagy-
vállalatainak anyagi és erkölcsi 
támogatását. 
A Palotavárosi skanzenben a 
Népművészeti Egyesület kezelésé-
ben lévő Mesterségek Házán kívül 
közművelődési szempontból három 
épület, három kiállítás érdemel 
figyelmet. A Fehérvári Kézműve-
sek Egyesülete által helyreállított 
és fenntartott Kézművesek Háza 
műhelyeivel, kiállításaival, szakkö-
reivel járul hozzá városunkban a 
tárgyalkotó népművészet életben 
tartásához, népszerűsítéséhez. 
Az Ikarus Székesfehérvári Gyára 
által újjáépített Rác utca 11. számú 
házban nyitottuk meg 1988-ban 
a Palotavárosi emlékek, Székes-
fehérvár-Palotaváros története és 
néprajza című állandó kiállítást. 

Utóbbi célja az 1975 óta végzett ku-
tatások eredményeként bemutatni, 
hogy a lebontott Palotaváros a XVIII. 
század óta milyen szerepet játszott 
Székesfehérvár életében. Az épület 
belső berendezését, bútorait, szent-
képeit az utolsó tulajdonostól, Csi-
kós Danicától már a kutatás során, 
1981-ben megvásároltuk a Szent 
István Király Múzeum számára. Az 
épületet 1986-ban az Ikarus Székes-
fehérvári Gyára a korábbi felméré-
sek, fényképek alapján újjáépítette, 
majd átadta a múzeumnak. Újjáépí-
tésekor megbizonyosodhattunk róla, 
hogy a hátsó végfala vastag tölgyfa 
talpgerendára épült. 
A ház első szobáját és konyháját az 
eredeti bútorokkal rendeztük be, a 
hátsó szobában Palotaváros törté-
netéről és néprajzáról készítettünk 
kiállítást. Bemutatjuk itt a városrész 
hagyományos társadalmi rétegeit, 
foglalkozási csoportjait, azok élet-
módját. Kiállítottuk a Palotavároshoz 
kötődő mesterségek (tobak, varga, 
csizmadia, cipész, szíjgyártó, csapó, 
szűcs, szűrszabó) szerszámait, 
céhemlékeit is. A kiállítás negyedik 

helyiségében a Dittrich-kalaposmű-
hely berendezése látható. Palotavá-
ros híres, elismert kalaposdinasz-
tiájának megalapítója az 1891-ben 
felszabadult Dittrich Ede volt, akit 
fia, István követett a műhelyben, 
amely korábban a Szömörce, majd 
a Csapó utcában működött egészen 
1986-ig, amikor teljes felszerelése a 
múzeumba került. 
Palotaváros két középkori külvá-
rosból, a Szigetből és a Rácvárosból 

alakult ki. Története folyamán 
középkori eredetű utcaneveit meg-
őrizte. Ilyen a Jancsár, Sütő, Halász, 
Rác, Tobak, Szömörce, Csapó utca 
neve. A Palotaváros északi részét 
képező Rácváros főutcája a Rác utca 
volt, amelyben a XVI. század máso-
dik fele óta összpontosult mindaz, 
ami a szerb (rác) nemzetiség itteni 
történetéhez kapcsolható: a Rác 
templom, a szerb iskola, a földmű-
vesek, iparosok és kereskedők há-
zai. Értékes műemléke a Rác temp-
lom, aminek külseje szerénységével, 
egyszerűségével, kis méretével tűnik 
ki a város többi temploma közül. 
Barokk stílusú, egyhajós, egytor-
nyú épület. Keresztelő Szent János 
születése emlékének szentelték. A 
belső restaurálás során, az 1970-es 
években figyelemre méltó falképek 
bukkantak elő a sok gyertya égeté-
sétől lerakódott évszázados korom 
alól: angyalok, próféták, szentek 
kara övezi a Jézus és Keresztelő 
Szent János életéből vett jeleneteket, 
evangéliumi történeteket. 
A Belváros és a Felsőváros lakosai-
nál szegényebb iparos, kereskedő, 

földműves réteg megtelepedése 
révén Palotavárosnak sajátos tár-
sadalma alakult ki, mely a város-
rész külső megjelenésén, utcáin, 
épületein is visszatükröződött. 
Palotaváros lakossága egy olyan 
külvárosi települést hagyott ránk, 
amely inkább falut, mintsem várost 
idézett. E település történeti és 
néprajzi emlékeit mutatja be az ide 
látogatók számára a Rác templom 
műemléki környezetében kialakí-

tott Palotavárosi skanzen. Megvaló-
sulásával Székesfehérvár a belváro-
son kívül egy másik megtekintésre 
méltó idegenforgalmi területet 
nyert. Az Európa Tanács műem-
lékvédelmi bizottsága 1990-ben 
Europa Nostra Ezüst díjjal tüntette 
ki a skanzent. 
A Palotavárosi skanzen közelében 
található Király parkban felállított 
faszobrokat a Székesfehérváron 
megkoronázott és eltemetett kirá-
lyainkról a Mesterségek Házában 
működő fafaragó szakkör tagjai 
készítették 1988-ban. 
Bátky Zsigmonddal kapcsolatosan 
két emlék is látható a skanzenben. 
Székesfehérvár és Fejér megye első 
néprajzkutatójának emléktábláját 
1989-ben helyeztük el a Rác utca 
29. számú ház téglakerítésének 
falán. A Rác utca 11. számú ház 
udvarán nagyra nőtt az 1989-ben 
elültetett Bátky Zsigmond-emlékfa, 
amit 1998-ban tájékoztató táblával 
jelöltünk meg. A Palotavárosban 
1983 óta Bátky Zsigmond nép-
rajztudós nevét viseli egy utca is a 
skanzen közelében.
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Sohonyai Edit Horváth Hellával készített 
interjúját elolvashatja az fmc.hu oldalon!

A térfigyelő képe alapján keresik a késelőket
Április 15-én hajnali 2 óra és 2 óra 45 perc 
között késelés történt Székesfehérváron. Az 
elkövetők kilétének felderítéséhez kéri a 
rendőrség olvasóink segítségét.

A Petőfi utcában egy 22 és 23 
éves helyi férfit ismeretlen sze-
mélyek bántalmaztak, melynek 
során az egyik támadó késsel 
megsebesítette az idősebb sértet-

Újra az égben

Minden újrakezdés nehéz

Berkényi Tamás gondoskodásának köszönhe-
tően ismét repülhet az egerészölyv

vakleR lajos

Székesfehérvár határában engedték vissza 
a természetbe azt a két madarat, melyeket 
szárnytörésük óta a Vadmadárkórház munka-
társai gyógyítottak. Az önkéntesekkel együtt 
bocsátották el őket.

Berkényi Tamás és munkatársai 
missziója minden szempontból 
különleges. A gyógyítás felkentjei 
választott hivatásukon, a gyógyítá-
son túl is tesznek azért, hogy égen 
járó barátainkat visszafogadja a 
természet: „Egy fehér gólyát és egy 

egerészölyvet engedtünk el a Vad-
madárkórházból. A gólya egy tavaly 
hozzánk érkezett, fiatal szárnytörött 
madár, akinek a műtét után nem volt 
már elég ideje a rehabilitációra, a teljes 
gyógyulásra, így nem tudtuk elengedni 
tavaly ősszel. Nálunk telelt át, és mos-
tanra teljesen megerősödve, jó kondí-
cióban térhet vissza a természetbe. Az 
egerészölyv egy szintén szárnytörött 
fiatal madár, aki mostanra került olyan 
állapotba, hogy szabadon engedjük. Az 
ölyveknél nem szoktuk betartani az 
egész téli etetést. Amikor megerősöd-
nek és készen állnak, elengedjük őket. 
Neki most jött el az ideje.”
A gyógyítás mellett fontos, hogy 
biztonságban tudják a szabadon 
engedett egészséges madarakat. 
Berkényi Tamás szerint ehhez 
nyújt segítséget az utógondozás: 
„A Duna-Ipoly Nemzeti Park munka-
társa meggyűrűzi mind a két madarat, 
így nyomon követhetők lesznek. Ők 
gyűjtik ezeket az adatokat, és folya-
matosan tájékoztatnak minket, hogy 
hol látták a madarakat. A kórház 
úgy működik, hogy bárki, aki mada-
rat talál, elhozhatja hozzánk, s attól 
kezdve együttműködünk a Madártani 
Egyesülettel, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal és a Pro-Vértessel. Nagyon jó 
kapcsolat van köztünk: mi gyógyítunk, 
ők pedig segítenek a rehabilitációban, 
a visszaengedésben, a felkészítésben, 
hiszen az kevés lenne, hogy kinyitjuk 
a ketrec ajtaját. A természetvédelmi 
szervezetekkel összefogva végezzük ezt 
a munkát.”

A madármentéssel foglalkozó 
önkéntesekkel Horváth Hella, a 
Vadmadárkórház titkára tartja a 
kapcsolatot: „A madármentéssel, a 
gyógyítással és a mentéssel nagyon 
elhivatott emberek foglalkoznak. A 
Vadmadárkórház egyedül ezt a felada-
tot nem tudná ellátni. Mi a gyógyítási 
feladatot végezzük, de vannak olyan 
segítőink, akik a madarak szállítá-

sában segédkeznek. Ők azok, akik a 
sérült madarakat hozzák a kórházba. 
Együttműködési megállapodásunk van 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a Ma-
dártani Egyesülettel, és természetesen 
egyre több önkéntes is segítségünkre 
siet, ha szükséges.”

Még lehet pályázni a Lánczos–Szekfű-ösztöndíjra
lásZló-takács kRisZtiNa

Április 30-ig lehet pályázni a Lánczos–Szek-
fű-ösztöndíjra. Idén is várják a fehérvári 
alkotók terveit – a cél, hogy a város segítse 
ezek létrejöttét.

Pályázatot hirdetett a Székes-
fehérvár önkormányzata által 
létrehozott Lánczos Kornél–Szek-
fű Gyula-ösztöndíj Közalapítvány 
kuratóriuma. A város ösztöndíjára 
Székesfehérváron élő, dolgozó 
vagy a várossal szellemi kap-
csolatban álló alkotók, kutatók, 
művészek pályázhatnak.
Akár egyénileg, akár alkotóközös-
ségben az elméleti és az alkalma-
zott tudományok minden ágában 
eredeti, máshol nem publikált, 
másutt még nem hasznosított 
pályaművekkel, pályatervekkel, 
kiemelkedő szellemi értékeket 
teremtő, tartalmazó művészeti 
alkotásokkal lehet pályázni. Az 
ösztöndíj elsősorban magát az 
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alkotótevékenységet kívánja 
segíteni. Tanulmányi ösztöndíjat a 
kuratórium nem adományoz.
„Ez az ösztöndíj arról szól, hogy a 
kulturális élet különböző területein 
dolgozó emberek, fiatalok vagy éppen 
idősek, tudósok vagy műkedvelők 
számára lehetőséget biztosítsunk 
ahhoz, hogy amit szeretnének 
megvalósítani, kutatni, megalkotni, 
de nincs meg hozzá a szükséges 
anyagi forrásuk, ezen ösztöndíj 
keretében megtehessék. Azzal is 
szeretnénk ennek az ösztöndíjprog-
ramnak a jelentőségét emelni, hogy a 
támogatásokat a város legfontosabb 
ünnepkörében, augusztusban adja át 
az alapítvány. Nagy öröm, hogy ezt 
már több éve a Bory-várban tehetjük 
meg, ami a város egyik legfontosabb 
szimbóluma.” – mondta Cser-Palko-
vics András polgármester a tavalyi 
díjátadón. A díj átadására idén is 
az augusztus 20-i ünnepségekhez 
kapcsolódó nyilvános kuratóriumi 
ülésen kerül sor.

Szükséges tudnivalók a pályázatról

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. április 30. Az ösztöndíjak 
odaítéléséről, összegéről – szükség esetén független szakértők véleményének 
kikérésével – a kuratórium dönt. Az ösztöndíj kifizetése a következők szerint 
történik: az ösztöndíj elnyerése után 25-25 százalékot negyedévenként utal 
át a kuratórium, a megítélt összeg ötven százalékát pedig a pályamunka elfo-
gadása után fizetik ki. Az ösztöndíj adómentes. Az ösztöndíjjal kapcsolatban 
információ kérhető a kuratórium titkárától, Percze Ilonától. Telefonszám:  70 
6699 041, e-mail: percze.ilona@pmhiv.szekesfehervar.hu
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tet. A rendőrök a képen látható 
személyeket keresik.
A székesfehérvári nyomozók 
a lakosság segítségét kérik a 
bűncselekmény elkövetőinek 
azonosításában. A helyszín köze-
lében működő térfigyelő kamera 
felvételt készített három személy-
ről, akik a bűncselekménnyel 
kapcsolatba hozhatók.
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A Széphő Zrt. immár közel hetven éve Székesfehérvár szolgálatában áll, a lakosság 
széles rétegét érintő szolgáltatásokat nyújtva. A társaság elődje, a Székesfehérvári 
Ingatlankezelő Vállalat 1949. szeptember 18-án alakult állami vállalatként. Kezdet-
ben a város területén lévő bérlakások kezelését, majd az 1960-as évek közepétől a 
hőszolgáltatás feladatát is ellátta, mely tevékenység az 1970-es években a nagy-
arányú paneles építkezések következtében indult komoly fejlődésnek. A társaság 
építőipari egysége épület-karbantartási, -felújítási és egyéb építési munkálatokban 
vett részt. A vállalat 1993. január elseje óta részvénytársaságként működik. 2014. 
július 1-től az önkormányzati tulajdonú hőtermelő berendezések vagyonkezelésbe 
vételével a város távhőszolgáltatásához szükséges hőenergiát a Széphő Zrt. száz 
százalékban maga termeli.

A távhőszolgáltatás napján országszerte megnyitották a szolgáltatók kapuikat, érdekes prog-
ramokat szerveztek, bemutatták a távhőellátásban rejlő klíma- és energiapolitikai előnyöket.

Április 12-én, a távhőszolgáltatás napja apropóján egész napos programot szervezett a Széphő 
Zrt. Ennek részeként Csiholjunk tüzet! címmel pályázatot is hirdettek, melyre negyvenhat 
pályamunka érkezett. Az ovis kategóriában a Rákóczi Óvoda Mancz tagóvodája nyert, míg az 
alsó tagozatosoknál a Széna Téri Általános Iskola hozta el az első díjat. 

A felsősöket és középiskolásokat akadályversenyre várták – ennek részeként a Széphő Zrt. 
vezérigazgatója tartott előadást a távhőszolgáltatás múltjáról. A nyolc különböző iskolából 
érkező csapatnak egyebek mellett totót és rejtvényt is meg kellett oldania.

A nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek is programmal szolgáltak a szervezők: kinyíltak a 
Király sori fűtőerőmű kapui. A vezetett túraidőpontok gyorsan beteltek. A három bejáráson 
hetvennél is több érdeklődő ismerkedhetett meg a fűtőerőmű titkaival.

sZabó Miklós beNce

A távhőszolgáltatás napját három évvel ezelőtt hirdették meg először országszerte azzal a céllal, 
hogy a program minél többekkel megismertesse a távhőellátás társadalmi, gazdasági és környezeti 
előnyeit. A kezdeményezéshez csatlakozott a Széphő Zrt. is. Erőműtúra és akadályverseny várta a 
fehérváriakat, a legkisebbek részére pedig kreatív pályázatot írtak ki. Idén második alkalommal 
nyitotta ki a nagyközönség számára kapuit a hőszolgáltató.

A távhőszolgáltatás napja
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Elérhetőség

3. Katonai Igazgatási Központ
Székesfehérvár, Mészöly Géza út 7.
E-mail: fejer.toborzo@mil.hu Katonák testközelből – újra toborzónapot szerveznek Székesfehérváron

látRáNyi viktóRia

Látványos térzenével, járőrversennyel, 
dinamikus bemutatókkal, díszelgő valamint 
katonaiközelharc-bemutatóval, toborzósá-
torral várják többek között az érdeklődőket 
jövő héten kedden a harmadik katonai 
toborzónapon. A programok április 25-én 
reggel kilenc órakor kezdődnek, és várha-
tóan délután háromig tartanak. A helyszín a 
Palotai úton található murvás parkoló.

„A legfontosabb cél a honvédség 
állományának növelése, de ezeken a 
napokon mutatkoznak be a katonák 
évről évre a civileknek is.” – mond-
ta el lapunknak Tóth Csaba 
alezredes, a Katonai Igazgatási 
Központ parancsnoka. 
A rendezvényen a honvédség 
különböző szervezetei tartanak 
látványos haditechnikai bemu-
tatót, illetve mutatják be alaku-
latukat az érdeklődőknek. Így 
bemutatkozik a 43. Nagysándor 
József Híradó és Vezetéstámo-
gató Ezred, a 93. Petőfi Sándor 
Vegyivédelmi Zászlóalj, a 25. 
Klapka György Lövészdandár 
valamint a Bakony Harckiképző 
Központ. 
A toborzónap nem titkolt célja a 
katonai hivatás népszerűsítése, 
ahol minden érdeklődő pontos 
képet kap a katonai szolgálat-

Katonákat toboroznak
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Köszönet a határvédelemért

Cser-Palkovics András Huszár János vezérőrnaggyal, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokával 
közösen a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában és a kelebiai határvédelmi bázison tett látogatást

A déli határon a kerítés és a folyamatos járőrözés miatt egyre kevesebben próbálnak meg illegálisan 
Magyarország területére lépni. Még így is vannak, akik megpróbálják, de átjutni szinte lehetetlen.

bácskai geRgely

A déli határon személyesen köszönte meg a 
szolgálatot teljesítő katonák – köztük a fehérváriak 
– munkáját a város polgármestere.

Több más mellett gyors wifi szolgálja 
a pihenőidejüket töltő katonákat, de 
laptopok is rendelkezésre állnak, hogy 
megkönnyítsék a kapcsolattartást a 
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• Úszómester

• KeGYeLetI szOLGÁLtAtó, 
TEMETŐFENNTARTÓ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

vállalás formáiról, a továbbtanu-
lási lehetőségekről, az elérhető 
juttatásokról illetve a bekerülés 
feltételeiről. Így az általános isko-
lástól a középiskolás korig szinte 
minden korosztály számára ké-
szülnek hasznos információkkal. 
Ezekről a 3. Katonai Igazgatási 
Központ kitelepült toborzópont-
ján lehet tájékozódni. 
A tapasztalat szerint az úgyne-
vezett életpályamodell bevezeté-
sének köszönhetően az utóbbi 
években egyre népszerűbb a 
katonai pálya. A program 2015 
második félévében indult el, és 
kiszámítható jövőképet kínál a 
fiataloknak. Ennek három pillére 
van: az illetmény növelése és az 
előmenetel, a lakhatási támoga-
tás és a biztosítási rendszer. 
A korábbi két toborzónap sikere 
alapján ezúttal is sok érdeklő-
dőre számítanak a szervezők. 
Az esemény védnöke Vargha 
Tamás, a Honvédelmi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára. Az 
eseményt a helyőrségi zenekar 
látványos térzenéje nyitja.

családdal. Székesfehérvár ezek beszer-
zéséhez nyújtott támogatást a határon 
szolgáló katonáknak és rendőröknek. 
„Közös felelősségünk és kötelességünk, 
hogy megvédjük nemzetünket, hatá-
rainkat. Civilként nem tehetünk mást, 
minthogy megköszönjük katonáinknak, 
rendőreinknek és családjaiknak az 
áldozatvállalást.” – mondta a város 
polgármestere.
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Eszterhai Katalin, az ég felé törekvő

Eszterhai Katalin mosolya a hitelességből táplálkozik

Katalin és férje, Lajtay György. Együtt, míg világ a világ.

vakleR lajos

Egy csodalevelet kaptam nemrégiben – Eszter-
hai Katalintól érkezett: ”Gyulaháza polgár-
mestere meghívott bennünket nemrégiben két 
napra. Én ott születtem ebben a Szabolcs-Szat-
már megyei kis faluban, ahogy Farkas Bertalan 
is, aki megérintette a csillagokat. Vissza-
menni arra a helyre, ahol az ember született, 
felelősséggel jár. Remélem, lesz bennem annyi 
bátorság, hogy megköszönjem Fortuna istennő-
nek a segítséget, aki mikor megszülettem, útra 
indított egy nagy adag hittel, és egyengeti 
utamat.” Ez a levélrészlet indított arra, hogy 
meghívjam Eszterhai Katalint egy beszélge-
tésre, akinek Székesfehérváron is bemutatták 
Akaratunk gyógyereje című kötetét.

Amikor egy kislány meglátja a napvi-
lágot Szabolcsban, aztán gyermekké 
válik, milyen álmai vannak? 
Nagyon szeretem az álmaimat, 
és hiszek bennük. Azt is hiszem, 
hogy amikor megszülettem, már 
akkor megtörtént a csoda. Hin-
nem kellett az álmaimban, mert 
hat hónapra születtem, negyvenöt 
dekával. Inkább kismacskára, 
mint emberpalántára hasonlítot-
tam. Nem inkubátorba tettek, 
hanem tepsibe, és a sütőben 
melengettek. Talán a sütő mele-
gében dőlt el, hogy ki leszek: a 
csillagok gyereke, anyám szeme 
fénye. Úgy döntöttem, mindenfé-
leképpen ehhez a földhöz, ehhez 
a világhoz tartozom, és lesz még 
időm arra, hogy ragyogjak ott fent. 
Megéltem hatvannyolc évet, és 
azóta is igyekszem teljesíteni azt a 
küldetésemet, amit születésemkor 
kaptam.
Ahhoz, hogy ezt teljes egészében 
megértsük, meg kell ismerkednünk a 
családi körülményeivel. Ön Eszterhá-
zy lány, akinek édesapja a millennium 
évében, 1896-ban született. Mesél-
jen arról a csodálatos találkozásról, 
amikor és ahogyan megismerte az 
édesanyját!
Szárnyakat és gyökereket kaptam, 
mert egy olyan családba születtem, 
ahol az édesanyám, Háda Irén na-
gyon szegény családból származott. 
Hatéves volt, amikor az édesany-
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ja meghalt, és otthagyott négy 
gyermeket. Az édesapja öngyilkos 
lett, így az anyukámra, a „kisanyá-
ra” ezerszeres teher hárult. Apám 
Eszterházy Ferenc, Szabolcs megye 
leggazdagabb családjának sarja, 
akik már a 13. században is ott 
éltek. A megismerkedésük köznapi 
történet. Debrecen főutcáján a szél 
lefújta apám nyúlszőr kalapját, és 
anyukám, aki a Református Kollégi-
umban tanult, felvette és visszaadta 
neki. Apám később sokáig kereste 
azt a kislányt – akinél harminc 
évvel volt idősebb – s mikor 
édesanyámat tanítónővé avatták, 
küldött egy csokor virágot. Így 
kezdődött a szerelem, ami egyszer-
re volt keserű és édes. Benne volt 

minden: a gyilkos, a porig égető, a 
fenséges. Amíg megvolt a jólét, a 
gazdagság, a csilláros kúria, akkor 
fogant meg a nővérem, aztán ami-
kor fordult a világ, amikor véget ért 
az úri muri, akkor születtem meg 
én. Már nem ismertem az apámat, 
nem éreztem az ölelő karjait, nem 
volt közös játék, jószerivel nem 
tudok róla semmit. A kitelepítés 
után egy olyan faluban éltünk, ahol 
a madár sem járt, apám útkaparó 
lett haláláig, az ő fényes családi 
örökségével.
Meddig kísértette ez a keserédes 
történet?
Bennem van a belső mérce, tudom 
azt, hogy mindnyájunknak egy 
feladata van, a ragyogás, mert a 

fény bennünk lakozik. Gyerekfejjel 
az volt a legnagyobb bajom, hogy 
soha nem láttam csillagot anyukám 
szemében, ha rám nézett. Min-
dig azt hittem, hogy ha rám néz, 
azt gondolja, elrontotta az életét, 
mikor hozzáment apámhoz. Azzal, 
hogy apám önhibáján kívül nem 
tarthatta meg ígéretét, anyámra 
szakadt a negyvenes, ötvenes évek 
minden nyomorúsága. Nekem 
kirekesztettként kellett felnőnöm. 
Vártam, hogy megcirógassanak, 
megöleljenek, vártam, hogy egyszer 
új ruhám legyen – hiába. Vártam, 
hogy iskolába mehessek, hogy ott 
talán észrevesznek.
Ének-zenei általános iskolában tanult. 
Ez új életet hozott?
Kiváló tanuló voltam, szerettem, 
szeretek olvasni, tanulni, mindent, 
ami kinyitja előttem a világot. Az 
iskola megadta a sikert, s ettől 
kezdve megtaláltam a küldeté-
semet, azt a valamit, ami csak az 
enyém.
Azt olvastam, nagyon korán választott 
hivatást.
Egyszer átküldtek valamiért a 
szomszédba, és beszélgetést hal-
lottam. Kérdeztem, ki beszélget, 
mert nem láttam senkit. Mondták, 
hogy a rádió szól. Akkor hallottam 
először rádiót. Elbűvölt, és azonnal 
elhatároztam, hogy a dobozban 
fogok beszélni. Büszke vagyok rá, 
hogy ez megadatott!
Elérte, amit kitűzött célként, de hogyan 
lehet úgy dolgozni, tenni, hogy egyre 
magasabb grádicson lépdel felfelé?
Mindig hittem abban, hogy amit 
csinálok, az jó. Bármit is tettem, 
szeretettel, szívből tettem. Ami a 
karriert illeti, több országban él-
tem, megannyi kultúrát, nyelvet is-
mertem meg, és soha nem akartam 
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Katalin és nővérei

Tizennyolc esztendősen már hitt benne, hogy 
egyszer kitárul a világ

Édesanyjával, aki megszenvedte a kitelepítést

mást, mint jó rádiót, tévét, újságot 
csinálni. Ma is nagyon szeretek ol-
vasni, a kedvenc könyvem Maurice 
Maeterlinck Kék madár című műve, 
amiből azt tanultam meg, hogy ha 
bármilyen fájdalom, keserűség, 
bánat ér, nem tör le, mert hiszek 
abban, hogy az élet az apró lépések 
csodája, csak észre kell venni és 
továbblépni.
A továbblépés nem ritkán kényszer. 
Amikor elhagyták az országot, úgy 
érezték, ez az egyetlen lehetséges út?
Én itthon is sikeres voltam, de egy-
fajta belső vágy hajtott, hogy többet 
lássak, tanuljak, hogy kinyíljon 
a világ. Volt bennem kalandvágy, 
kíváncsiság, hogy vajon tudok-e 
értéket létrehozni, helytállni isme-
retlen közegben.
Első állomásuk Olaszország volt. 
Tudták a férjével, hogy Itália csak egy 
állomás az úton?
Lehet, hogy furcsa, amit mondok, 
de 1985-ben megjósolták, hogy 
átszelem a nagy vizet, új hazát, új 
embereket ismerek meg. Volt ben-
nünk félsz, de hittünk egymásban 
és önmagunkban. Sokat köszön-
hetünk Olaszországnak. A férjem 
a RAI televíziónál volt operatőr, én 
pedig az emberi jogok elnökénél 
dolgoztam a kelet-európai mene-
kültekért, akik a nyolcvanas évek 
végén hagyták el hazájukat.
Kanada volt a végső úti céljuk. Ez egy 
átgondolt döntés volt?
Játékosan azt mondom: Kálmán 
Zsófia könyvében azt olvashat-
juk, hogy Kanadában zöldebb a 
fű. Egyébként pedig azért vá-
lasztottuk, mert nem kértek a 
letelepedéshez politikai okot. Mi 
egyébként sem mondhattunk volna 
semmilyen olyan indokot, ami ezt 
igazzá tette volna. A megkezdett 
munkánkat szerettük volna folytat-
ni. 1989. február 20-án érkeztünk 
meg, és március 8-án már a Corri-
ere Canadese olasz nemzeti lapnál 
dolgoztam.

Miként választott műfajt? Hiszen 
korántsem mindegy, hogy egy mégoly 
felkészült újságíró milyen utat választ.
Teljesen új utakat kerestem, 
hiszen fontos, hogy nyitott szem-
mel járjunk, válaszoljunk az új 
impulzusokra. Olaszországban 
az emigrációval foglalkoztam, s 

melyik nemzet lenne jobb példa, 
hogy megmutassa, mit jelent egy 
új országot elfoglalni, mint az ola-
szok, a világhódítók? A műsoraim-
ban rengeteg emberrel találkoztam. 
Odafigyelve rájuk olyan életutakat 
ismertem meg, amelyek példát ad-
nak a túlélésre, a jobbító szándék 
fontosságára, ami a mindennapok-
ban is gazdagít.
Tehát egy másodpercig sem volt 
„belga” az angol és francia nyelvű 
közösségek között olasz-magyarként. 
Melyik volt a következő lépcsőfok?
Nekem megadatott, hogy nagy-
szerű útifilmeket forgathattam 
Olaszországról. Azt a miliőt, ami 
számomra olyan, mint egy gyönyö-
rű szép ruha, amit tökéletesen rám 
szabtak. Érzem az ízeiket, látom a 
színeiket, tudom a történetüket, is-
merem a zenéjüket, a kultúrájukat. 
A férjemmel sorba vettük a megyé-
ket, s bemutattuk a történetüket az 
ott élők legendái alapján. Ezeket a 
filmeket viszonyítottam a kanadai 
közeghez, a kanadai emlékekkel. 
Valami hasonlót csináltam, mint 
a Cinema Paradiso című filmben, 
amikor kivetítik a templom falára 
a település és az ott élők múltját 
és jelenét. Összekapcsoltam a két 
világ életét, visszahoztam azokat a 
pillanatokat, amelyek felejthetetle-
nek. Ezt köszönhetem a férjemnek, 
Lajtay Györgynek, aki fotografálta 
a filmeket, és fénnyel írta meg a 
szeretetünket az ország és az itt 
élők iránt.

Beszéljünk az Akaratunk gyógyereje 
című könyvéről, melyben egyszerre 
találhatunk gyógyító ételeket, gyógyító 
történeteket – ahogy ön fogalmaz: 
sok mindent, amitől a szemünk újra 
ragyoghat.
A könyvem azért születhetett meg, 
mert egyik napról a másikra elvesz-
tettem a látásomat a bal szememre. 
Nem nyugodtam bele, négy és fél 
hónapig egy masszázsasztalon 
feküdtem arccal lefelé, úgy, hogy 

nem tudtam felemelni a fejemet, és 
rozsdásodott a lelkem. Attól féltem, 
félszeműként elvesztem mindazt, 
amit felépítettem. Hiába mondta 
Victor Hugo, hogy vakok között 
félszemű a király, én nem akartam 
király lenni. Egymást követték a 
műtétek, de az orvosok lemondtak 
a szememről. Akkor jött egy álom, 
egy jel: a konyhámban a fikusz 
leveleit törölgetve kiszáll közülük 
egy kolibri nyolcas formában röp-
ködve – és attól a pillanattól kezdve 
kristálytisztán láttam. Amikor feléb-
redtem, az volt az első dolgom, hogy 
megnézzem, mit jelent ez az álom. 
Meggyógyulsz, ha magad is akarod, 
ez volt az álom üzenete. Elkezdtem 
kutatni, mit tettek hasonló helyzet-
ben a régiek. Arra összpontosítot-
tam, amit Hippokratész hirdetett, 
hogy az ételed legyen a gyógyszered.
Tehát az alap a természetgyógyászat 
volt?
Kiválasztottam mindazt, amiről azt 
gondoltam, jó nekem. Kezembe 
akadt egy tanulmány, ami a sáfrány 
jótékony hatásait hirdette. Elmen-
tem egy ázsiai bevásárlóközpontba, 
ahol egy kínai természetgyógyász 
azt tanácsolta, a májamat tisztítsam 
ki, mert az adja az energiaforrást, 
és ne dühöngjek, ha nem sikerül 
valami, mert a dühünk a méreg. 
Nem voltak kétségeim, ahogy veszí-
tenivalóm sem. Nem hiszem, hogy 
a zöldség zöldje, a fekete áfonya 
vagy az ánizs volt a varázsszer. Mi 
magunk vagyok a varázsszer, itt 
van bennünk. Ehhez kell akarat és 
kitartás.
Mikor fogant meg a könyv gondolata 
és mi a hozadéka?
Számtalan dolgot tanultam, ezeket 
összegyűjtöttem. Minden gondola-
tom egymásra épül, úgy írok, hogy 
az olvasó érezze az őszinteséget. 
Nem szeretnék mást adni, mint 
ami magam vagyok. Hiszek az apró 
csodákban. Fontos, hogy közvetít-
sem: azért kaptam az életet, hogy 
megbecsüljem. Amikor otthonról 
hazajövök a férjemmel, aki a szerel-
mem, a szeretőmhöz, ami a hazám, 
mindig fenséges pillanatokat élek 
meg. Szándékaim szerint ez a 
könyv nemcsak a szemünket fénye-
síti, hanem a lelkünket is: nekem 
az a feladatom, hogy a földön járjak 
és az ég felé törekedjek!
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Horoszkóp
április 20. – április 26.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szerelmi élete központi szerepet kap a héten. Ha 
már úgy érzi, lélekben felkészült a szakításra, akkor 
ne húzza-vonja tovább a dolgot, hanem fejezze 
be, hiszen partnere is érzi már, hogy valami nincs 
rendben! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Élete minden területe gondtalanul, de még az 
átlagosnál is jobban alakul. Egyedül a hét közepe felé 
lehet egy kis hangulatkilengése, amit orvosolhatna 
azzal, hogy közérthetővé teszi a környezetének, mi 
bántja. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hét főleg azzal telik, hogy próbálja rendezni 
ügyeit, életét, kezébe venni az irányítást, és valahogy 
összeszedi magát. Ugyanis arra kell rádöbbennie, 
hogy több dolog is van az életében, ami válaszra 
illetve megoldásra vár. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A pénzügyi és egyéb jellegű kockázatokat feltétlenül ke-
rülje el a héten. Ellenben kedvez a hét a jótékonykodásnak 
és annak, hogy viszonozza másoknak a kapott segítséget. 
Nemcsak jó egészségnek, kicsattanó erőnlétnek, de még 
romantikus hangulatnak is örvendhet.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Új tapasztalatok várnak Önre. Olyan élményekben 
lehet része, amik különös érzelmeket kavarnak 
fel Önben. Hagyja, hogy az események maguktól 
bekövetkezzenek, engedje el az irányítást, és engedje 
be életébe a változásokat!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten jó lesz, ha mindenre felkészül és meg-
edzi az idegeit, mert a környezetében, akár szerettei 
körében merülhet fel, hogy valakiért aggódnia 
kell. Ezzel fog telni a hete, hogy kigondolja, miként 
segíthetne az illetőnek. 

Szent György-nap és ásványbörze
Programok április 21-től 30-ig

sZabó PetRa

Április 21.
Légy tudatos szülő! – Hogy lesz jó fej gyere-
kem?
17 óra, Pázmánd, Hét Forrás Művelődési Ház
Előadó: P. Horváth Ágnes tréner, óvónő.

Barangolás a zene birodalmában
18 óra, Velence, Meszleny–Wenckheim-kas-
tély
Zenés beszélgetés és vetélkedő a magyar 
opera és operett kincsestárából. Közremű-
ködnek: Tiboldi Mária Jászai-díjas színész és 
primadonna, a Budapesti Operettszínház örö-
kös tagja, Schubert Ferenc, a Magyar Rádió 
nyugalmazott vezető szerkesztője.

Neoton-koncert
19.30, Alba Regia Sportcsarnok
A Neoton Família koncertshow-ja.

Április 22.
Székesfehérvári városi természetbarát-talál-
kozó
8 óra és 9.30, Vadex Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt. székháza
Tizenöt kilométeres gyalogos emléktúra és 
szintén tizenöt kilométeres családi kerékpáros 
túra. 12.30-kor a parkerdőben, a Széchenyi 
Zsigmond-emlékkőnél kezdődik megemlé-
kezés, melynek díszvendége Széchenyi Zsig-
mondné Mangi néni. Műsort adnak az Arany 
János Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és EGYMI diákjai, lesz emlékfa-  
ültetés, áldást mond Tóth Tamás esperes.

Bababörze
8 óra, Agárd, Gesztenyéskert
Ruhák, kiegészítők, minden, ami az aprósá-
gokról szól.

Szent György-napi kihajtás
9 óra, Dinnyés, Rózsa utca–Rákóczi utca-sa-
rok
Rackák, kecskék, magyar szürke és magyar 
tarka marhák kihajtása a tanösvény menti 
legelőre. Az érdeklődők megismerkedhetnek 
az állatokkal és a jószágtartás előnyeivel.

Vízimadarak nyomában
9.30, Agárd, Tópart utca 1.
Az érdeklődők közösen fedezhetik fel a nádas 
sokszínű világát. Bejelentkezés szükséges 
a 30 271 3292-es telefonszámon vagy a  
velenceitokenuzas@gmail.com e-mail-címen.

KreAlba Design
9 óra, belváros
Vásár, társas összejövetel, ahol egyedi, kicsit 
„dizájnosabb” termékek kerülnek eladásra.

Életképek a magyar hadtörténelemből
10 óra, Katonai Emlékpark – Pákozd
Az eseményen hagyományőrzők közremű-

Gyereksarok
Legókiállítás
A Balaton-Bakony Kockaklub 
tagjainak legógyűjteményei-
ből láthatnak az érdeklődők 
kiállítást április 20-tól április 
23-ig a Hiemer-házban. 
Játszósarokkal is készülnek 
a szervezők a gyermekeknek, 
amely reggel 9 órától este 18 
óráig tart nyitva. 

Cirkusz a meseerdőben
Április 23. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház elő- 
adása.

Tavaszi, nyári hagyományaink – 
A kenyér
Április 27. 9 óra, Mesterségek 
Háza
Ünnepekhez, jeles napokhoz 
kapcsolódó hagyományos kéz-
műves tevékenységek megis-
merését kínálják a Mesterségek 
Házába ellátogató osztályoknak. 
A foglalkozásokon minimum 
tízfős, maximum harmincöt fős 
csoportokat tudnak fogadni, 
előre egyeztetett időpontban. 
A foglalkozásokat csütörtö-
kön 9-től 12 és 13-tól 16 óráig, 
óránkénti váltásokban tartják. 
További információ: Komen-
dó Gabriella 22 313 175, 30 
955 1742, gabriellakomendo@
fejermmk.hu.

Hamupipőke – gyermekelőadás
Április 29. 17 óra, Köfém Műve-
lődési Ház
A Hamupipőke című mesejá-
ték vidám zenékkel, látványos 
díszlettel és jelmezekkel nyújt 
tartalmas szórakozást kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. A gyer-
mekszínházi előadás a Tihanyi 
Vándorszínpad művészeinek 
előadásában lesz látható.

Körforgás – rezgék kicsiknek
Április 30. 11 óra, Igéző
Az Aranyszamár bábszínház 
babaszínházi előadása. Ajánlott 
korosztály: másféltől hároméves 
korig. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

ködésével megismerkedhetnek a látogatók a 
magyar hadtörténelem jelentős eseményeivel. 
Bemutatásra kerülnek a II. világháború kato-
náinak háborús mindennapjai, sőt a látogatók 
ennek részeseivé is válhatnak.

Venice Lake Jamboree 3.0
10 óra, agárdi vasútállomás, Velence Panorá-
ma út
Longboardos felvonulás és verseny a Velen-
cei-tó mellett. A gurulás az agárdi vasútállo-
mástól Velencéig tart, a tópart mellett lévő bi-
cikliúton, egy nagyobb megálló beiktatásával.

Critical Mass Székesfehérvár
13 óra, Halesz
Egyensúlyfejlesztő játékokkal és hűtőmág-
nes-készítéssel várják a piciket és a családo-
kat. Ezenkívül különféle programokra várják 
az érdeklődőket: lesz ökolábnyom-számítás és 
környezeti tanácsadás is. A városi kerékpáros 
felvonulás 16 órakor kezdődik.

Szent György-nap a Borostyánkő Hagyo-
mányőrző Egyesülettel
14 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Középkori családi délutánra várják az érdeklő-
dőket. Lesz harci bemutató, kézműves foglal-
kozások, jurtaállítás és sátortábor, ügyességi 
játékok, íjászat és mesesarok.

Tavaszköszöntő
16 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi 
Központ
Fellép a Pusztavámi Nemzetiségi Tánccsoport.

Nóti-kabaré
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Unless-koncert
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Keresztény könnyűzenei koncert. A belépés 
ingyenes.

Április 23.
XXIX. Ásványbörze és ékszervásár
9 óra, Videoton Oktatási Központ

III. CEP Fehérvár félmaraton
10 óra, Bregyó Sportcentrum
Pálya: hét kilométeres körpálya (sík, utcai), 
mely a Bregyó Sportközpontból indul és átha-
lad Székesfehérvár történelmi belvárosán.

Patikusinas szakkör
10 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Organikus eredetű, káros anyagoktól mentes 
baba–mama-kencéket készíthetnek az érdek-
lődők. A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges: 70 338 6173, 30 216 4440, krizsany.
anna@szikm.hu.

A székesfehérvári barokk templomok üzenete
15 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

Smohay András művészettörténész előadása a 
Fekete Sas Társaság szervezésében.

Alba Fehérvár – Falco KC 
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Középszakasz-mérkőzés.

Húsvéti nagyvecsernye – a Vox Mirabilis 
Kamarakórus koncertje
19 óra, Jézus szíve templom
Késő középkori formában rekonstruált 
vesperás gregorián énekeket és többszólamú 
reneszánsz tételeket hallhatnak az érdeklő-
dők. Vendég: a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
Egyházzenei tanszakának növendékei.

Április 24.
Everest: az északi útvonal
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Neszmélyi Emil előadása.

Beszélgetés Berki Lilla népdalénekessel
18 óra, Királykút Emlékház
Az est házigazdája Bakonyi István. A belépés 
díjtalan.

Április 25.
Viktória-est
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
Vendég: Falusi Mariann. A belépés ingyenes.

Hétvezér est
17 óra, Királykút Emlékház
Szilassy György: Lélek-Jelen-Lét – az abai 
Atilla Király Gimnázium bemutatkozása.

Április 27.
Modern vállalkozások programja – vállalkozz 
digitálisan!
10 óra, Gazdaság Háza – Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara
Pályázati lehetőségek, korszerű informatikai 
megoldások, eszközök, kapcsolatépítés, 
információk.

Zolbert: Inside out
19.30, A Szabadművelődés Háza
Lemezbemutató turné.

Április 28.
X. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka-
fesztivál
10 óra, Velence
Koncertek, különféle színpadi programok, 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sokkal jobban egymásra lesznek kedvesével 
hangolódva. Még Ön is meglepődhet azon, hogy 
mostanában mennyire egyetértenek. Egyedül arra 
kellene figyelnie, hogy ne kapjon vérszemet, és ne 
uralkodjon el magán a munkamánia a sikereit látva!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Itt lenne az ideje, hogy bizonyos tekintetben szembe-
nézzen a valósággal, és elfogadja, Ön sem lehet mindig 
a csúcson. Ha akar, sem tud örökösen száz százaléko-
san teljesíteni az élet minden területén. Lejjebb kellene 
adnia a magával szemben felállított elvárásokból!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Új munkalehetőség, előléptetés, befektetés, de még 
saját vállalkozás indítása is felmerülhet. Bármelyik 
is érdekelje, merüljön el a részletekben, gyűjtsön 
elegendő információt a döntéshez, mert mindegyik-
nek megvan a maga ára!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Feszült és türelmetlen lehet a héten. Talán azért is, 
mert egy fontos válaszra vár valakitől. Jobban tenné, ha 
kényszeres gondolkodás helyett inkább lekötné magát 
valamivel. Ehhez kap némi löketet az égiektől is, akik új 
energiákkal és kreatív ötletekkel töltik meg.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Szerelmi életében a félelem válik a domináns érze-
lemmé. Félni kezd attól, hogy elveszíti a kedvesét. 
Illetve azok, akik nem régóta vannak egy új kapcso-
latban, annak komolyságától kezdenek tartani, vagy 
attól, hogy csalódás éri őket. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre olyan események történhetnek a munkahe-
lyén, a karrierjében, amelyek felkavarják az állóvizet 
és reményt kelthetnek Önben.  Készítse fel magát 
a várható pörgésre: bizony meg kell dolgoznia a 
sikerért!

A Barátság mozi műsora

A Vörösmarty Színház műsora

Látogatható kiállítások

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

A húsvét utáni hűvös, esős idő, sajnos a gyümölcsfáinkat 
fertőző monilia, illetve a tafrina számára a legkedvezőbb. 
A védekezés az erős szélben, esőben nagyon korlátozott, 
így csak a permetezési fordulók rövidebbre húzásával, 
illetve nagyobb (de még engedélyezett) dózisú perme-
tével, vagy kontakt szerek hozzáadásával lehetséges. 
(Alfa-solo+Cuproxat, Chorus+Dithane).
A szilvafák többsége elvirágzott, a szilvadarázs elleni vé-
dekezéskor érdemes az alma illetve a körtefákat is kezel-
ni, hiszen az ezeken gyakori sodrómolyok is megjelentek.

Az eddig nem kezelt buxusokon már 3-6 cm nagyságúak a puszpángmoly lárvái, 
javaslom, hogy mindenki tegye meg a szükséges növényvédelmi lépéseket, ami 
vagy permetezés, vagy a bokor kivágása.
Elkezdtük az almamoly, szilvamoly, barackmoly és a keleti gyümölcsmoly csap-
dáink kihelyezését. A Fehérvár újság hasábjain, heti rendszerességgel közöljük 
a fogási adatokat, így mindenkinek könnyebb lehet a védekezés is.
Sokan kísérleteznek a palánták, vagy a bab, uborka korai vetésével. Ez bizo-
nyos években sikeres, máskor nem. A nagy hidegben érdemes a frissen kelt 
veteményt, vagy palántákat fátyolfóliával takarni. Ez alatt akár 4-5 fokkal is 
melegebb lehet, így nem fáznak meg a növényeink.
Továbbra sem javaslom, a cseresznyelégy elleni védekezés megkezdését. A 
hűvös időben még nem bújtak elő. Ezzel ellentétben viszont rengeteg a csere-
bogár. Érdemes összegyűjteni őket, a mostani hideg időben a dermedt egyedek 
könnyen lerázhatók a fákról.
Sokszor hallom azt a téves információt, hogy nem szabad motoros permetezőt 
használni a kiskertekben. Egy 2016 januárjában életbelépett jogszabály mó-
dosítás ugyan szigorított a használaton, azonban mindez csak a szomszédok 
értesítési kötelezettségére vonatkozik, nem tiltja a használatot. Jogszabály szól 
ugyanakkor arról is, hogy mindenkinek kötelessége a saját területén, minden 
olyan növényvédelmi feladat ellátása, aminek elmaradása a szomszédos terü-
leteken kárt okoz. Ide sorolható a terület gyommentesen tartásától kezdve, a 
beteg gyümölcsfák kezeléséig - végső esetben kivágásáig - sok minden. Kérem, 
hogy figyeljünk és vigyázzunk egymásra, illetve a saját és a szomszéd kertjének 
egészségére is.
Meleg, de nem forró tavaszi napokat kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Aktuális feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

sportesemények, finom ízek és italok várják 
az érdeklődőket. A fesztivál egyéb helyszí-
neken is zajlik: a fesztiválközpontban, a 
Napsugár strandon, a csónakkikötőnél és a 
Velencei-tavon.

Kodály-est a Hermannban
18 óra, Hermann László Zeneművészeti Iskola
A műveket az iskola növendékei és tanárai 
szólaltatják meg.

Április 29.
Floralia
10 óra, Tác, Gorsium
Flora istennő ünnepét élhetik át újra az érdek-
lődők egy kétnapos időutazáson Gorsiumban 
április 29-én és 30-án. A rendezvény a császár 
fogadásával veszi kezdetét, és korhű felvonu-
lással, majd gladiátorjátékkal folytatódik. A 
palettát sok más izgalmas ókori program is 
színesíti.

Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
15 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Előadás a paleolit étrendről.

Húsvéti kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
A Kreatív Foltvarró Műhely bemutatkozá-
sa. Április 22-ig látogatható.

Mesés állatkert
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Különböző horgolt állatkák. Megtekinthető 
április 25-ig.

A Kondor-kör kiállítása
A Szabadművelődés Háza
A tárlat április 28-ig látogatható.

Meditáció
Öreghegyi Közösségi Ház
Az ART műhely kiállítása. Megtekinthető 
április 30-ig.

III. Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar 
zászló és címer megünneplésére
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete
Válogatás a beérkezett pályaművekből. 
Megtekinthető április 30-ig.

Én, József Attila, itt vagyok!
Művészetek Háza
Polyák Ildikó textilművész kiállítása. 
Megtekinthető április 30-ig.

Hangzások
Pelikán Galéria
Bauer István festőművész tárlata. Megte-
kinthető május 5-ig.

Szakál Antal festőművész karikatúra- 
kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Április 21-én pénteken 18 órakor 
nyílik meg Szakál Antal festőművész 
karikatúra-kiállítása. Az eseményen 
bevezetőt mond Tibai Tibor szabad- 
úszó nyugdíjas. A tárlat május 9-ig 
hétköznapokon 16-tól 20 óráig tekint-
hető meg.

Tájak, színek, érzések
A Szabadművelődés Háza
Szabó Katalin Erika kiállítása. Megtekint-
hető május 14-ig.

A Döntés
Csók István Képtár
A kiállítás Somogyi Győző 127 festményét 
valamint Párkányi Raab Péter 66 fotó- 
grafikáját, fény-, tér- és illatinstallációját 
vonultatja fel. Május 20-ig látogatható.

Lóránt Csaba: Emberek
Öreghegyi Közösségi Ház
Április 28-án pénteken nyílik meg Lóránt 
Csaba Emberek című kiállítása az Öreg-
hegyi Közösségi Házban. A 18 órakor kez-
dődő eseményen közreműködik a Kákics 
Együttes, verset mond Martony Klára. A 
tárlat május 28-ig látogatható.

Fejedelmi kincsek
Szent István Király Múzeum Rendház, 
Díszterem
Erdélyi tallérgyűjtemény. Megtekinthető 
június 30-ig.

Pompeji – Élet és halál a Vezúv árnyéká-
ban
Gorsium Régészeti Park
A tárlat bemutatja az egykor virágzó város 
katasztrófáját, az ott élt emberek életét, 
mindennapjait, kikapcsolódási szokásait, 
a gladiátorok világát. A kiállítás – melynek 
törzsanyaga a romváros feltárásának 
anyagát őrző Nápolyi Régészeti Múzeum-
ból érkezett Magyarországra – Gorsium 
látogatóközpontjában augusztus 20-ig lesz 
nyitva.

Kincsem
Április 24. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

A szépség és a szörnyeteg
Április 22. és 25. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai musical.

Az univerzum története
Április 21. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai-francia-német 
dokumentumfilm.

Testről és lélekről
Április 21. 20 óra, április 27. 10 óra
Magyar játékfilm.

Pingvinek vándorlása 2.
Április 22. 16 óra
Magyarul beszélő francia dokumen-
tumfilm.

Brazilok
Április 22. és 25. 20.15
Magyar vígjáték.

1945
Április 27. és 29. 20 óra, április 28. 18 óra
Fekete-fehér magyar film.

Alibi.com
Április 28. 20 óra, április 29. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

A nagy napom
Április 29. 16 óra
Magyarul beszélő francia dokumen-
tumfilm.

Babszem Jankó
Április 21., 25. és 27. 10 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Carmen
Április 21., 22. és 24. 19 óra, Nagyszín-
pad

Európa, édes hazám
Április 21., 23. és 28. 19 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Illúziók
Április 22. 19 óra, Kozák András Stúdió

Pletykák
Április 23. 17 óra, és április 28. 19 óra, 
Nagyszínpad

A csúnya kacsa
Április 25. és 28. 15 óra, Nagyszínpad

Tündérhon vándorai
Április 25. 17 óra, Pelikán Kamaraszínház

Három nővér
Április 25. 19 óra, Kozák András Stúdió

Apák és fiúk
Április 26. és 30. 19 óra, Nagyszínpad

Szutyok
Április 29. 19 óra, Kozák András Stúdió
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos és

 Németh Gábor
08:10 Szabadidő – 

hétvégi ajánlatok a 
könnyed és hasznos 
kikapcsolódáshoz

08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek és 

a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán 
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Jóban-rockban. 

Műsorvezetők: 
Bokányi Zsolt és 
Heiter Dávid Tamás

17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

17:50 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19:10 Áldás, békesség! 
– református 
magazinműsor

20:10 Koktél – színes hírek, 
színes beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

23:05 Tartson Mits Mártonnal!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Napindító. Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

8:30 Társas összehasonlítás 
– Irigység. Vendég: 
Garai Orsi

9:10 Apának lenni. Az 
apás szülés. Vendég: 
Séllei Györgyi

10:10 A rügyelixírek. 
Vendég: Antal Vali és 
Luzsányi Kornélia

11:10 Leányálom: esküvői 
trendek és az első 
lépések a nagy nap felé 
Vendég: Radanovics Ivett

12:10 A születés hete 
Székesfehérváron. 
Vendég: Nagy-
Majoros Zsanett 

13:10 Műsorvezető: Cseke 
András. Témák: 
aktualitások, 
érdekességek

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes hírek, 

színes beszélgetések. 
Válogatás Sasvári 
Csilla műsoraiból

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Aktualitások és 

érdekességek. 

Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás

 Vendég: Sohonyai Edit

10:10: Bakelit. Vendég: Hajnal 

Roland, DJ. Zsiráf

11:10 Vendég: Dancs Norbert

12:10 EZ. Műsorvezető: 

Barabás Ferenc

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 

aktualitások, 

érdekességek

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20:00 Hírek

20:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 

Sasvári Csilla

23:10 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Jóban-

rockban. Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt és 

Heiter Dávid Tamás

2017. 4. 22. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezetők: 
Gemeiner Lajos és 
Németh Gábor. Benne: 
félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor. 

13:10 Gyógynövények
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. 

Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

17:40 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Fejér zene
19:10 Vadász magazinműsor
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

23:10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán. Benne: 
félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 A család és a nap témája
09:10 Aktualitások. Vendég: 

Tornyai Gábor plébános
10:10 ízórai. Fitt-tipp
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor. 

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja.  

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kertészmagazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Diákkedd
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója. Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

17:40 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Vörösmarty kocka
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával 

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos és

 Németh Gábor
08:10 Kultúra és a nap témája
09:10 Civilmagazin és 

a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Fogadóóra és a 

nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép 
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

13:40 A nap témája
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Hangvilla – 

magazinműsor 
16:00 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán
16:10 Schédagalopp – 

magazinműsor
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

17:50 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Motorsport – 
magazinműsor. Vendég: 
Debreczeni Dávid

19:10 A pszichológus válaszol. 
Vendégek: Fischer 
Imre és Egey Tímea

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08:10 Életmód és a nap témája
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, 

bankok, brókerek – 
magazinműsor

15:10 Az orvos válaszol 
– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Ifikocka magazinműsor
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

17:50 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Gazdikereső
19:10 Párbaj – műveltségi 

vetélkedő
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora április 22-től 28-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism,
07:45 Képes hírek 
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
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Séllei	Györgyi

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – 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!
19:25	 Köztér	–	közéleti	magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

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

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: április 28. 20:20 ZTE – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
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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.	

Vendég: Herzog Csilla
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Svarda Csaba

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsanna

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Ludvig Roland

14:05 Pozsonyi Imre – zuhanás 
az emlékekbe

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 ARAK AKTIV 2017
17:00 A Fehérvár TV 

archívumából
17:30 Az eperfa alatt – ismétlés 
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Kovács 
Gábor József

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kvantum – tudományos 

magazin
19:50 Vissza Sherwoodba – 

kanadai	sci-fi	sorozat	
11-12. rész (12)

20:40 VIII. Fehérvári 
Versünnep	–	döntő	

23:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:50 Képes hírek

2017. 4. 23. VASárnAp 2017. 4. 24. Hétfő 2017. 4. 25. Kedd 2017. 4. 26. SZerdA 2017. 4. 27. CSüTörTöK 2017. 4. 28. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Kovács 
Gábor József

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Herzog Csilla
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Svarda Csaba

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00	 Köztér	–	ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:10 Portrébeszélgetés 

Szekeres Erzsébettel
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsanna

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon 
16:30 Pálosfalvi Brúnó – 

élni a bátrak életét
17:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Szikora	

Vivien.	Vendég:	Kő	Cecília
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Vissza Sherwoodba – 

kanadai	sci-fi	sorozat	
13. rész (12)

20:15 MTK Budapest – 
Alba Fehérvár KC 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:35 Portrék a Királykúton
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 Kvantum – tudományos 

magazin
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szikora	
Vivien.	Vendég:	Kő	Cecília

17:00 Kvantum – ismétlés 
17:30	 Köztér	–	ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Szoboszlai István

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés 
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Szoboszlai István

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

Szilvia. Vendég: 
Juhász Péter

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

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

beszélgetések
21:15 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
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
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia. Vendég: 
Juhász Péter

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

Zoltán. Vendég: 
Hagymásy László

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Portrék a Királykúton
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
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! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa 

– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Hagymásy László

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Lajos. Vendég: 
Séllei	Györgyi

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 Portrébeszélgetés 

Szekeres Erzsébettel 
21:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése
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Múlt héten olyan témákat rejtettünk el a rejtvényben, melyek megtalálhatók voltak 
újságunk hasábjain is.
Első feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy ki lett az idei Versünnep nyerte-
se. A helyes válasz: Marth Fruzsina.
Új kiállítással gazdagodott Székesfehérvár: a Fejedelmi kincsek című tárlatot a na-
pokban nyitották meg. A második megfejtésből megtudhatták, hol látható a kiállítás: 
a Szent István Király Múzeum Dísztermében.
Húsvét legszebb, leggazdagabb liturgiája a katolikus egyházban a feltámadási szent-
mise, amit hagyományosan húsvétvasárnapot megelőző este tartanak. A harmadik 
megfejtésből kiderült, milyen szertartással kezdődik a szentmise: a tűzszenteléssel.

Mostani lapunk hasábjain – egészen pontosan a 12-13. oldalon Eszterhai Katalin Ka-
nadában élő Eszterházy lány történetét olvashatják. Hihetetlen, de Katalin negyvenöt 
dekásan, hathónapos magzatként látta meg a napvilágot. Abban az időben nem volt 
inkubátor, így különleges módon oldották meg a csecsemő melegítését. Mi volt a különös 
módszer? Megtalálják az első megfejtésben!
A meleggel, melegítéssel kapcsolatos második feladványunk is: a napokban izgalmas 
rendezvénynek lehettek részesei az érdeklődők. Mit ünnepelt a Széphő nyílt napjával? A 
válasz ott van a második megfejtésben. 
Mint arról már beszámoltunk, megújul az fmc.hu. A harmadik megfejtés annak az utazá-
si cikksorozatnak a nevét rejti, mely a megújult oldalon indul Barna Béla gondozásában.
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Segíti a prevenciót és az 
informálódást

Az egészség olyan érték, ami mindenki 
számára fontos. A sorozatban megpró-
bálunk olyan új – már városunkban is 
elérhető – eljárásokat, gyógymódokat is 
bemutatni, melyek hatékonyabbá tehe-
tik egy páciens gyógyulását, de esetleg 
a köztudatban még kevéssé ismertek. 
Az egészségügyi cikksorozat minden 
vasárnap bővül újabb darabbal, hogy 
minden héten legyen új olvasnivaló.

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!

A kép illusztráció!
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Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Ébred a természet,
de Te nyugodtan 
alhatsz!
Hiszen most 
minden memóriahabos
matrac árát
25%-al csökkentettük!

Az orvos válaszol
Új egészségügyi sorozat indul az fmc.hu-n

Nem kell várni az információra, az fmc.hu-n azonnal megkapja

A speciális gépekkel történő vizsgálatokról is informálódhatnak Az orvos válaszol rovat olvasói

lásZló-takács kRisZtiNa

Mint azt lapunk huszonötödik oldalán olvashat-
ják, megújul  az fmc.hu, és nem csupán szerke-
zetileg bővül a weboldal, hanem tartalmilag is. 
Ezúttal egy új sorozatot mutatunk be, amit az 
fmc.hu szerkesztősége a Life Egészségcentrum-
mal együttműködve indít el. A téma fontos, és 
minden percben aktuális.

Az orvos válaszol című rovat célja, 
hogy minél tudatosabb egészségmeg-
őrzésre motiváljon, miközben érde-
kes információkat tudhatunk meg 
olyan kezelésekről, melyek eddig 
nem voltak városunkban elérhetők. 
„Szeretnénk felhívni a figyelmet a 
betegségmegelőzés és az egészséges 
életmód vagy a folyamatos kontroll alatt 
tartott egészség és az ehhez hozzájáruló 
szűrővizsgálatok fontosságára. De ha 
már valaki mégis beteg lesz, fontos, hogy 
kapjon némi támpontot betegségéről, 
információt arról, hová kell, hová lehet 
fordulni egészségügyi problémánkkal.” – 
tudtuk meg Zelenák Tibortól, a Life 
Egészségcentrum kommunikációs 
vezetőjétől. 
Az orvos válaszol rovat olyanoknak 
szól, akik az interneten keresnek 
válaszokat az egészségügyi problé-
máikkal kapcsolatban felmerülő kér-
déseikre. Vagy azért, mert szeretnek 
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Érdekes témák hiteles szakem-
berektől

Témában nem lesz hiány, hiszen azon 
kívül, hogy számos egészségügyi 
szakterületet érinteni fog a sorozat, 
igyekszik olyan témaköröket megra-
gadni, melyek valamilyen szempont-
ból aktuálisak az adott időszakban, 
mint például nyáron a bőrbetegségek, 
pollenszezonban az allergia, és még 
sorolhatnánk. Persze mondhatjuk, 
hogy ehhez hasonló információk-
kal tele van a net, csak a kulcsszót 
kell beírni, és máris rengeteg infót 
begyűjthetünk egy adott betegségről, 
problémáról. Az azonban egyáltalán 
nem mindegy, mennyire hiteles, 
mennyire pontos, és tudjuk-e, hogy 
konkrétan kitől származik, egyáltalán 
használható-e a kérdéses információ. 
„Azoknak szánjuk elsősorban a soroza-
tot, akiknek fontos az is, hogy ezeket az 
információkat helyben ismert, hozzá-
értő szakemberektől szerezzék meg, ne 
valamilyen ismeretlen forrásból. Persze a 
tájékozódás fontos, de internetes orvos-

lás még nem létezik, előbb vagy utóbb, 
ha problémánk van, úgyis el kell menni 
orvoshoz!” – teszi hozzá Zelenák 
Tibor.
Az orvos válaszol rovatban olyan 
szakmájukban ismert, nagy tapasz-
talattal rendelkező orvosok adnak 
tájékoztatást egy-egy egészségügyi té-
mával kapcsolatban, akik elsősorban 
a LIFE Egészségcentrumban érhetők 
el, de más Fejér megyei szakintézmé-
nyekben is dolgoznak.

előbb saját maguk utánajárni, mi az 
a betegség, ami őket érintheti, vagy 
azért, mert bátortalanok, és egyelőre 
nem mernek orvoshoz fordulni.
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Mire készüljenek a frontra 
érzékenyek?

Több napon keresztül kettős front-
hatással számolhatunk. A frontra 
érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás- és 
keringési problémák léphetnek fel, 
amit sokfelé még az erős, helyenként 
viharos szél is fokozhat. Az idő előre- 
haladtával egyre markánsabb lesz az 
igénybevétel, azokat ez különösen 
rosszul érintheti, akik vérnyomás-in-
gadozással küzdenek vagy szívbeteg-
ségben szenvednek.

Nézze meg videónkat a témáról a  
www.fehervartv.hu oldalon!

3Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad. Látványos háromdimenziós ábrákon 

jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait, valamint utal a sejtszintű eltérésekre is
(pl.koleszterin, vércukor, vérzsír, hormontermelések, elsavasodás stb. )

TAVASZI AKCIÓ!
Jelentkezzen be vizsgálatunkra április 28-ig,
a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 11.990 Ft!

E modern technológia információt szolgáltat a szervek működési paramétereiről, 
élettani folyamatokról és néhány fontos laboreredményről. Pl.:

• szív-és érrendszer
• tüdő-légzőrendszer
• gyomor-bélrendszer
• nyirokrendszer
• hormonrendszer
• stresszaktivitás
• szabadgyökmennyiség
• csont-izomrendszer, ízületek, 
gerincoszlop

• vesefunkciós értékek
• májfunkció
• szövetek oxigénellátása
• sav-bázis egyensúly
• ionok (vas, kálium, magnézium, foszfor)
• hormonok 
(tesztoszteron, ösztrogén, adrenalin)

• neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin)
• nyomelemek és ásványianyag hiány...

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét 
veszélyeztető tényezők. A vizsgálat magyarázatot adhat 
olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem 

érik el a kimutatható betegség határát. 
A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!

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

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

Szakrendelések
rövid előjegyzéssel.

Vérvétel a hét minden napján, 
beutaló és várakozás nélkül.

Rosszul viseljük a hideget

Altorjay András kardiológus főorvost kérdeztük az erős lehűlés élettani hatásairól

látRáNyi viktóRia, Wéhli Regős DóRa

A hideg ellen úgy lehet védekezni, hogy jól 
felöltözünk – mondhatnánk, de a helyzet 
nem ilyen egyszerű. A napokban tapasztal-
ható erős lehűlésnek kedvezőtlen élettani 
hatásai is lehetnek. Az időjárás nagy 
hatással van szervezetünkre, testünk műkö-
désére, így annak változásai sok problémát 
okozhatnak. Hogy miként befolyásolja 
vérnyomásunkat az idő, és hogy mit lehet 
tenni, arról Altorjay András kardiológust 
kérdeztük.

Nulla-egy fok körüli reggeli és 
négy-öt fok körüli maximális hő-
mérséklet napközben. Egy februári 
napon még örülünk is, ha ezeket 
az értékeket látjuk a hőmérőn. 
Április közepén azonban meglepő, 
ha ilyen szélsőséges az időjárás. 
A kisebb hőmérséklet-ingadozást 
még jól tűri az emberi szervezet, 
de a napokban tapasztalható tíz-ti-
zenkét fokos lehűlés már problé-
mákat okozhat. 
„Van egy kis fizikája is a dolognak: 
a nagy hidegben az erek összehúzód-
nak, ezért a benne lévő víznyomás, 
egészen pontosan vérnyomás meg-
emelkedik, és vérnyomáskiugrások 
lehetnek.” – mondta a főorvos, aki 
azt is hozzátette, hogy az erős 
hidegfront elsősorban az idős 
szervezetet viseli meg. 
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Nem kizárólag az idősek betegsége!
látRáNyi viktóRia

Ma Magyarországon harmincezer ember él 
Parkinson-kórral. A szakemberek szerint 2030-ra a 
betegszám megkétszereződésével kell számolni. A 
betegek a diagnózis felállításakor még önellátóak, a 
kór előrehaladtával azonban egyre inkább segítségre 
és felügyeletre szorulnak. Világszerte ez a második 
leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség.

Korai stádiumában nem könnyű 
felismerni a betegséget. Sajátos tünetei 
közé tartozik például a végtagok 
apró és gyors remegése, halk beszéd, 
maszkszerű arc, előrehajlott testtartás, 
lelassult, csoszogó mozgás, egyensúly-
zavar. A betegek a diagnózis felállítá-
sakor még önellátók, a kór előrehalad-
tával azonban egyre inkább segítségre 

Altorjay András néhány jótanács-
csal is szolgált azoknak, akik 
érzékenyek az időjárás változá-
sára: „Ilyenkor, amikor hideg van, 
többször kell mérni a vérnyomást, 
és ha panasza van az embernek, 
több gyógyszert kell bevennie, mint 
egyébként.” – mondta a kardioló-
gus. 
Az előrejelzések szerint folyta-
tódik a borongós idő, többfelé 
kell csapadékra számítani. Az 
északias szél sokfelé erős, viharos 
erejű lesz. A hétvégén is marad a 
változékony időjárás, csak lassú 
javulásra számíthatunk.

és felügyeletre szorulnak. A betegség 
kezelése egyedi megközelítést igényel, 
mivel a kórkép nagyon változatos 
tüneteket okoz. A betegség előrehala-
dott szakaszában az teszi leginkább 
próbára a betegeket, hogy kiszámít-
hatatlan a mozgásuk, nem tudják ter-
vezni napjaikat, segítségre szorulnak. 
Kommunikációs készségük, beszédük, 
írásuk romlik. A Parkinson-kór nem 
kizárólag az idős kor betegsége, egyre 
több a fiatalkorban diagnosztizált 
beteg is. Erre is ráirányítja a figyelmet 
évről évre a világnap, amit 1997 óta 
április 11-én tartanak. Ezen a napon 
született ugyanis James Parkinson. Az 
angol orvos és természettudós volt a 
kór klinikai tünetegyüttesének első 
leírója.
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Tavaszköszöntő pályázat Esti beszélgetések

Április 26-ig lehet jelentkezni a Floraliával 
kapcsolatos pályázatra

látRáNyi viktóRia látRáNyi viktóRia

Képzőművészeti pályázatot hirdetett a Szent 
István Király Múzeum a Floralia tavaszköszöntő 
ünnep alkalmából. A határidőt meghosszabbí-
tották, így április 26-ig várják az alkotásokat 
több kategóriában.

A szervezők nem titkolt célja, hogy 
bemutatkozási lehetőséget bizto-
sítsanak a rendezvény keretében 
a tehetséges alkotóknak. Az ókori 
Római Birodalom és Pannonia 
témakörben hirdetett képzőmű-
vészeti pályázatot a Szent István Ki-
rály Múzeum. A fantázia szabadon 
szárnyalhat, hiszen az ókori Róma 
meghatározó alakjai, császárok, 
hősi harcosok, gondolkodók, mű-
vészek, az ókori építészet romjai, 
a római művészeti alkotások vagy 
például Róma alapítása, Pompeji 
pusztulása, Spartacus rabszolgafel-
kelése mind ihletet adhat. Éppúgy, 
mint az istenek és istennők, a lako-
mák, a római divatvilág, a mítoszok 
és legendák – és akár az egykori 
Pannonia területén fennmaradt 
római emlékek is. A pályázatokat 
festészet (olaj, tempera, gouache és 
akril technikákkal készített alko-
tások) és grafika (sokszorosított és 
egyedi grafika, akvarell, pasztell, 
szabadkézi rajz, kollázs és digitális 
képzőművészeti technikák) kategó-
riában várják. 
Külön értékelik az általános iskola 
felső tagozatos, középiskolás/gim-

A DÖNTÉS című kiállításhoz kapcsolódó 
esti beszélgetések sorozata április 25-én 
zárul a Csók István Képtárban. A jövő héten 
kedden 18 órakor kezdődő rendezvény 
vendége ezúttal Bereczky Zoltán reformá-
tus lelkész, tanár, Takaró Mihály iroda-
lomtörténész és Tóth Norbert, a kiállítás 
kurátora lesz.

A Szent István Király Múze-
um kiállításához kötődő be-
szélgetéssorozat kéthetente 
várta az érdeklődőket a Csók 
István Képtárban. Most utolsó 
állomásához érkezik a prog-
ram. Ezúttal is neves, elismert 
vendégeket ismerhetünk meg. 
Bereczky Zoltán gyülekezeti és 
közegyházi szolgálatai mellett 
évtizedeken keresztül végzett 
segélyszolgálati útjain bejárta 
a Kárpát-medencét. Tíz éve a 
mennyezetkazettás templomok 
táblaképeinek teológiai elemzé-
sével foglalkozik. Elkészítette az 
Ősképeskönyv című jelképol-
vasó könyvet, mely mindenki 
számára lehetővé teszi a jelkép- 
olvasást. Tanároknak, tanítók-
nak, diákoknak, érdeklődőknek 
ad elő arról, hogyan kell olvasni 
és létrehozni az ősképeket tar-
talmazó jelképeket. 
Takaró Mihály a Károli Gáspár 
Református Egyetem egyik elin-
dítója volt, 2000 és 2005 között 

Fehérvári lány a világ operaszínpadán

„Számomra kiemelkedő öröm és nagyon megtisztelő a zsűri döntése, hogy engem küldenek 
erre a nemzetközi versenyre. Megteszek mindent, hogy Magyarországot méltón képviseljem!” 
– mondta Zemlényi Eszter a versenyre készülve.
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Zemlényi Eszter az egyedüli magyar versenyző 
Észtországban az Operafesztiválon.

Zemlényi Eszter, aki számos 
nemzetközi énekverseny díjazott-
ja, ismét kimagasló eredményt 
ért el. Kétévente rendezik meg 
Pärnu városában a nemzetközi 
Operafesztivált és -versenyt. A 
fiatal, tehetséges énekeseket har-
mincnyolc országból válogatták 

nazista és amatőr művész kategó-
riákat.
  A kiállítandó művek közül kategó-
riánként a legjobbakat a múzeum 
művészeti szakemberei választják 
ki. A pályázatra készült alkotáso-
kat a Szent István Király Múzeum 
Rendház kiállítóhelyén várják 
nyitvatartási időben. További infor-
mációt a bencze.orsolya@szikm.hu 
e-mail-címen vagy a 22 315 583-as 
telefonszámon kaphatnak az érdek-
lődők. A képzőművészeti alkotáso-
kat a Floralia ideje alatt csoportos 
kiállításon mutatják be.
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össze, a meghallgatások december 
közepén voltak világszerte.
A nagyszámú, kiváló énekes ver-
senyző közül a magyarországi válo-
gatón a zsűri egyedüliként Zemlé-
nyi Esztert ítélte méltónak, hogy 
részt vegyen ezen a rangos észtor-
szági versenyen. A nemzetközi zsűri 
a világ operaházainak művészeti 
vezetőiből és rendezőiből áll, akik a 
fiatal tehetségeket keresik.
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sZabó Miklós beNce

Másolat készül a bazilika szobrairól 

Az eredeti szobrok a megújult püspöki kertben kapnak helyet

A szobrokat másolatokkal helyettesítik a 
székesegyház homlokzatán

Egy daru segítségével szedték le április 18-án 
a bazilika tetejéről Szent István és Szent 
Imre szobrát. Nem sokáig marad azonban a 
harmadik, Szent Lászlót ábrázoló alak egyedül a 
székesegyház két tornya között.

A most elszállított két szoborról 
ugyanis másolat készül, és a nyáron 
ezek kerülnek majd vissza a bejárat 
fölé. Az eredeti szobrok a Püspöki 
Palota udvarán kapnak helyet. A 
két szobor gyors állapotromlása 
miatt döntött úgy az egyházmegye, 
hogy lecseréli az eredeti alkotáso-
kat, és a további romlást megelő-
zendő védett helyre szállítja azokat. 
Mint fogalmaztak, az értékvédelem 
indokolta döntésüket. 
A két másolatot neves szakembe-
rek készítik, megszólalásig hason-
lít majd a két replika az eredeti 
szobrokra.

tanított eszmetörténetet és iro-
dalmat, majd a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán oktatott. 2014 
szeptembere óta a Kaposvári 
Egyetem Művészeti Karának 
Színészmester szakán egyetemi 
oktató. A Magyar Írószövetség 
választmányának tagja, a Százak 
Tanácsának külső tagja. 1993-tól 
tíz évig a Magyarországi Refor-
mátus Egyház (MRE) iskolaügyi 
főtanácsosa. 2001-ben választot-
ták meg a Magyar Református 
Világszövetség főtitkárának, 
melyet Tőkés László elnökkel 
együtt vezetett 2008-ig. Har-
minchárom éve presbiter, 2013 
óta a Kárpát-medencei Magyar-
tanárok Egyesületének elnöke.
A tárlaton – ahogy arról már 
beszámoltunk – Somogyi Győ-
ző százhuszonhét festménye 
valamint Párkányi Raab Péter 
hatvanhat fotógrafikája látha-
tó. A sötét térben berendezett 
tárlat egy utazást szimbolizál a 
hősök dicsősége és a fenevad 
félhomályban felsejlő hatvanhat 
képmása között Tóth Norbert 
kurátori koncepciója alapján. A 
kiállítás eredetileg április 30-ig 
tervezett nyitvatartási idejét 
meghosszabbították, így a Kor-
társ Művészeti Fesztivál végéig, 
azaz május 20-ig lesz megtekint-
hető a Csók István Képtárban.
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gásPáR PéteR, lásZló-takács kRisZtiNa

Élet- és teremtésvédelmi programjának része-
ként a Székesfehérvári Egyházmegye elektromos 
autót vásárolt, és természetvédelmi szempontok 
szerint alakította át a püspöki kertet. Beszá-
moltak arról is, hogy fogadalmi hálaajándékot 
készítenek a Szűz Mária közbenjárására gyermek- 
áldásban részesült családoknak.

Spányi Antal megyés püspök 
2003-ban indította el a Lélegezzünk 
együtt a világgal! című programját a 
Székesfehérvári Egyházmegyében. 
Ennek keretében a főpásztor szociá-
lis intézményeket alapított, iskolákat 
vett át, a rászorulók megsegítésére 
civilszervezetekkel kötött együtt-
működési szerződéseket. A családi 
élet védelméért tett hathatós lépések 
után egy újabb kezdeményezést 
mutattak be: fogadalmi hálaajándé-
kot készítenek a Gyermeket hordozó 
Szűz Mária közbenjárására gyermek- 
áldásban részesült családoknak. 
Emellett az egyházmegye a környe-
zetünk védelmében is lépéseket tett 
elektromos autó vásárlásával és a 
püspöki kert átalakításával.

Zöld sziget a belvárosban

Róth Péter szerint olyan élet költö-
zött az elmúlt években a történelmi 
belvárosba, ami időnként lüktet, 
így jó, hogy van egy olyan hely a 
belváros szívében, ahol továbbra is 
lehet hallani a madarakat, alkalmas 
csendes elmélkedésre, visszavonu-
lásra. 
„A püspökségi kert megújulása az 
egész város számára öröm. Bízom 
benne, hogy a következő időszakban az 
Adventi udvarhoz hasonlóan nyitott 
lesz a kert a nagyközönség számára, és 
be lehet térni ide pár perc csendességre, 
erőgyűjtésre.” – mondta el Székesfe-
hérvár alpolgármestere, aki szólt a 
jövőbemutató, XXI. századi gon-
dolkodást tükröző fejlesztésekről 
is, melyek keretében a zöldhulla-
dék újrahasznosításra kerül, és az 
öntözéshez használt víz sem terheli 
az ivóvízhálózatot: „Remélem, hasonló 
példák alapján egyre több helyszín 
újul meg Székesfehérváron, és néhány 
év múlva a Városház tér arculatát 
alapvetően meghatározó fejlesztéseknek 
örülhetünk a Városháza és a Püspökség 
megújítása után.”

Az élet védelme az országnak, az egyháznak és a városnak is ugyanolyan fontos

A megújult püspöki kert az idei évtől nemcsak télen, hanem nyáron is megnyílik a nagyközön-
ség számára

A püspökség új elektromos autója nem szennyezi a környezetet

Reményben élve
Élet- és teremtésvédelmi program az egyházmegyében

Egyre kevesebb az abortusz

2010 előtt Magyarországon évente 
több mint negyvenezer volt az 
abortuszok száma. 2016-ra huszonöt 
százalékkal, harmincezerre csökkent 
ez a szám.

A Székesfehérvári Egyház-
megye életvédő programja

A Lea Otthon 2005-ben nyitotta meg 
kapuját, 2008-tól az egyházme-
gye működteti. Több mint hatszáz 
várandós édesanyát fogadott be 
az elmúlt időszakban, és több mint 
ezer gyermeknek biztosította, hogy 
az édesanyjával tudjon maradni. 
Létrehozták a Székesfehérvári 
Egyházmegye Segítő Csoportját, mely 
támogatást nyújt mindazoknak, akik 
valamilyen módon – életkoruk vagy 
életállapotuk miatt – kiszolgáltatott 
helyzetben vannak.

„Áldott légy uram és minden 
alkotásod!”

Spányi Antal püspök felidézte, hogy 
2015-ben Ferenc pápa enciklikát 
adott ki Laudato si’ címmel, mely kö-
zös otthonunk gondozásáról szól. „A 
közös otthonunk a teremtett világ, amit 
őriznünk, gondoznunk kell. Úgy gon-
doltuk, ezt különösen három területen 
tudjuk szolgálni ezekben a napokban.” 
– mondta el a püspök, aki beszámolt 
arról, hogy a környezetvédelem 
jegyében egy Nissan Leaf elektromos 
autót vásárolt az egyházmegye. A 
gépkocsira azt a feliratot helyezték 
el, hogy Áldott légy uram és minden 
alkotásod! A mondat Assisi Szent 
Ferenc Naphimnuszából való. A püs-
pök reményét fejezte ki, hogy aki ezt 
a feliratot látja, eszébe jut majd, hogy 
az autó a teremtést védi és felhívja a 
figyelmet arra, hogy a teremtett vilá-
gért mindannyian felelősek vagyunk.

Ima és hálaadás a gyermek- 
áldásért

„A teremtés védelme akkor lehet teljes, 
ha az élet védelmét is beleértjük. Az 
életnek kell megvédenünk a teremtést. 
Próbálunk a családoknak segíteni, ennek 
jegyében a vértessomlói búcsúhelyet 
azoknak a családoknak a búcsúhelyé-
vé tettük, ahol azért imádkoznak az 
anyák és apák, hogy szülők lehessenek. 
Azt tapasztaltuk, hogy amikor Sarlós 
Boldogasszony alkalmával július elején 
imádkoztunk ezen a helyen és kértük a 
gyermekáldás kegyelmét, a házaspárok 
közül többen egy év múlva kisbabával 

a karjukon érkeztek.” – mondta el 
Spányi Antal, kiemelve, hogy a régi 
templomokban látható hálatáblához 
hasonlóan egy új, modern jel formá-
jában készítenek hálaszíveket. Akik 
úgy érzik, hogy hálát kell adniuk a 
gyermekükért, azok elküldhetik az 
egyházmegye számára a gyermek 
nevét és születési dátumát, amit 
ezekbe a szívekbe belevésnek, és jú-
lius 2-án Vértessomlón elhelyeznek. 
A fogadalmi tárgyak Ádám Krisztián 
és Zalavári Fruzsina iparművészek 

mértékben csökkent az abortuszok 
száma, ami öröm az édesanyáknak, a 
megmentett gyermekeknek, és öröm 
a közösségnek is. Soltész Miklós 
beszélt azokról a támogatásokról is, 
amelyek a Székesfehérvári Egyház-
megyét érintették. Ezek között van 
a hozzájárulás a székesegyház felújí-
tásához, valamint három zarándok-
hely, Bodajk, Ercsi és Alsószentiván 
megújulásához. Ezen kívül támogat-
ták a székesfehérvári egyházi iskolák 
valamint a váli és lovasberényi 
templom felújítását is.

Megújult a püspöki kert

A teremtésvédelmi szempontokat 
figyelembe véve került átalakításra 
a palotakert – tudtuk meg Smo-
hay Andrástól, az Egyházmegyei 
Múzeum vezetőjétől. Az öntözéshez 
kútvizet használnak, szelektíven 

tervei alapján készülnek. A vértes-
somlói kegytemplom falán elhelye-
zett ovális tárlóba kerülnek ezek az 
apró ezüstözött szívek. Keresztény 
hagyomány szerint a szív az érzel-
mek, a gondolatok és a bölcsesség 
helye az emberben, éppen ezért a 
Szentlélek lakhelye.

Kormányzati erőfeszítések

A teremtésvédelmi program bemu-
tatóján Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civiltársadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkár felidézte, 
hogy az a gondolkodás, amit a kor-
mány hat és fél évvel ezelőtt indított 
családpolitikájával, sok változást ho-
zott az életvédelem és a családvéde-
lem területén. Mindez azonban nem 
valósulhatott volna meg az egyházak 
és a közösségért tenni akaró civil-
szerveztek hozzájárulása nélkül. Az 
államtitkár elmondta, hogy az elmúlt 
hat év során országszerte jelentős 

gyűjtik a szemetet, hasznosítják a 
zöldhulladékot és kerékpártárolókat 
alakítanak ki. Elmondta, hogy az 
Adventi udvar mintájára júniusban 
is lesz lehetőség a nagyközönség 
számára, hogy felkeresse a kertet a 
Püspökkerti koncertek elnevezésű 
program alkalmával.
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séllei eRZsébet

Vajta
Kastélyok és életek – a Zichy grófok nyomában 

A kastélypark ma is lélegzetelállító, rendezett és szép, ahol keresztény fiatalok találkoznak minden évben nyaranta, hogy Istent dicsérő koncer-
teken együtt múlassák az időt

A klasszicista stílusú épület hátsó bejárata a faintarziás aulába vezet, amelynek betonkupolá-
ját Pollack Mihály álmai szerint kazettásra alakították ki

Az aulában tartózkodnak hétvégente a Golgota Teológiai Iskola külföldi hallgatói, ha rossz az idő, 
mert közösségi térnek kellemes, ugyanakkor az ablakokon keresztül lehet csodálni a parkot

Vajta központján áthajtva két figyelemre méltó 
épület kelti fel az érdeklődésünket. Az egyik az 
enyhe magaslaton álló, ragyogó szépségű és arányú 
klasszicista kastély tömbje. Traktoroslányok képzé-
se folyt itt a grófi család távozása után. Mára ere-
deti szépségében felújítva áll parkjának közepén. 
Szebb, mint újkorában. A Golgota Főiskola működik 
falai között. A másik, a műutat egyik élével szinte 
kibökő, több mint kétszáz éves, terebélyes méretű 
grófi kúria a padlásablakait sormintaként díszítő 
egyedi, különleges bádog sisakokkal. Általános 
iskolának ad helyet, hogy megszolgálja létét. Ez 
a régi Zichy-kastély. Azok közé a Fejér megyei 
épületek közé tartozik, melyek fennmaradását, 
korhű megjelenítését 2011 óta műemléki védettség 
garantálja.

Védetté nyilvánításával a kastély és 
környezete, a gazdasági melléképü-
letek, a a víztorony és történeti kert 
értékei megőrzésre kerültek. De állt 
Vajtán egy harmadik kastély is, az 
erdő közepén. A II. világháború előtt 
Zucher német repülőgépgyáros nézte 
ki magának a helyet. A náci hadsereg 
tábornokaként visszatérve 1942–45 
között építette fel modern kastélyát. 
Mintául a Zichy-kastély szolgált. Alá 
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bunkert, mellé repülő-leszállópályát 
tervezett. A beköltözésre azonban 
már nem került sor. A kastélyt egy 
évvel elkészülte után, 1946-ban a falu 
az utolsó tégláig elbontotta. Csak a 
derítője maradt még egy ideig épen, a 
gyerekek használták őrsi bunkerként. 
Aztán Zucher repülőgépgyáros álmait 
birtokba vette az erdő. Talán majd 
valaki megtalálja alapjainak maradvá-
nyait. Hogy a tábornok miért válasz-
totta éppen Vajtát, rejtély. 
Zichy Nándor grófé volt a vajtai 
birtok, akiről az adonyi történetben 
megemlékeztünk. A klasszicista kas-
tély építője Nándor fia, Zichy Aladár. 
Életének íve születési előjogai alapján 
kiszámítható. Lehetőségeit a törté-
nelem alakította. Szerencsés időben, 
a kiegyezés körüli években született 
a nagylángi-soponyai kastélyban, a 
János grófok birodalmában. Fiatal-
ságának évei a boldog békeidőkben 
teltek el. Családot alapított Hunyady 

Henriettával, és élték az arisztokraták 
szokásos életét. Nándortól nemcsak 
a vajtai birtokot, hanem a Néppár-
tot is megörökölte, ennek színeiben 
képviselősködött a kőkemény ellenzék 
soraiban. Mint arisztokrata, a főrendi 
ház tagjaként politizálhatott. Az első 
világégés előtt a király személye 
körüli miniszteri poszt betöltésére 
kérte fel a móri születésű Wekerle 
Sándor miniszterelnök. Mit jelentett 
ez a talányos pozíció? A minisztérium 
székhelye Bécsben volt, kis létszám-
mal, viszonylag csekély ügyforgalom-
mal működött, iratanyagát Bécsben 
őrizték. Nemesség adományozása, 
adományozó oklevelek kiállítása és az 
adományozott részére való átadása, 
kitüntetések felterjesztése a királyhoz, 
Bécsben tartózkodó magyar állampol-
gárok részére külföldre szóló útlevelek 
kiállítása, segélyek kiutalása az e célra 
elkülönített alapból, magyar állampol-
gárok külföldön kötött házasságának 
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A kis melléképületben házi koncerteket, grófi találkozókat terveztek, amiből nem sok valósult meg

A nyitott udvarba ma is bárki bemehet, mert az amerikai tulajdonosok és az ott tanulók nem kérdezősködnek, de a ma már iskolaként működő kastély zárva van a látogatók előtt

hazai kihirdetése tartozott az önálló 
ügyintézés körébe. Elsősorban azon-
ban közvetítő szerepe volt. Osztrák 
vagy külföldi hatóságok, udvari hivata-
lok, külföldi képviseletek és a magyar 
minisztériumok közötti közvetítés 
tartozott a feladatához. Aladár hűség-
gel szolgálta Ferenc József császárt, és 
megosztotta idejét Bécs, Budapest és 
Vajta között. A nyugalmas békeidők-
nek azonban vége szakadt. 
Még 1911 októberében történt az eset, 
a későbbi IV. Károly és Bourbon-Pár-
mai Zita hercegnő menyegzőjén, hogy 
X. Pius pápa képviselője felolvasta a 
pápa jókívánságait. Mintha megjósolta 
volna a jövőt, a vőlegényt a Monarchia 
jövendő uralkodójaként köszöntötte. 
Az esküvőn Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös is jelen volt. Elképedve hallgatta 
a pápa üzenetét, de nem tisztázta a 
félreértést. És tényleg. Nem telt el 
három év, és Ferenc Ferdinánd kiesett 
az öröklési rendből: Szarajevóban 
megölték.
Ferenc József 1914-ben 83 évesen, 
talán már nem is tiszta tudattal vágott 
bele a háborúba, hogy megbosszul-
ja a trónörökös pár halálát. Pedig a 
merénylet hallatán a császár nem 
bánkódott. A Jóisten helyreállította a 
megbomlott rendet – mondta – melyet 
a rangon aluli házasság és a trónörö-
kös által vallott zavaró ideák okoztak. 
A háború kellős közepén, 1916. 
november 21-én reggel a monarchia 
az agg uralkodó halálhírére ébredt. 
Úgy halt meg, ahogyan élt. Tizennyolc 
évesen végigvezette a tollát az aradi 
vértanúk halálos ítéletén, nyolcvan-
hat évesen maga után hagyott egy 
kivérzett birodalmat. Tapasztalatlan, 
fiatal utódja pedig átvette a terhes 
örökséget Ausztria és Magyarország 
elpusztíthatatlan életerejébe vetett hit-
tel: „…ellenségeink balhiedelme, hogy 

támadásaik folytatásával legyőzhetik, 
sőt szétrombolhatják a Monarchiát.” 
Tévedett. 
A háborús években a hatévi özvegy-
ség után újból házasodni készülő 
Zichy Aladár elvállalt egy kérészéletű 
megbízatást, a horvát-szlavón-dalmát 
tárca nélküli miniszteri posztot. A 
minisztérium feladata úgyszintén a 
közvetítés volt Horvát-Szlavónország 
és Magyarország valamint Ausztria 
között. Azután 1917. augusztus 
hónaptól bő egy évig, 1918. október 
végéig újra betöltötte a király szemé-

lye körüli miniszter állását, immáron 
IV. Károly szolgálatában. És eljött az 
idő, amikor a háború a monarchia 
szétesésével véget ért. A fiatal IV. 
Károly és Magyarország szenvedte 
el az agg előd által kezdeményezett 
kockázatos háború következményeit. 
Az 1919. évi Habsburg-törvény a csá-

szárt megfosztotta előbb hatalmától, 
majd vagyonától, végül Ausztriából 
is száműzte. Zichy Aladár minisztéri-
uma és munkaköre, a bécsi tartóz-
kodások értelme ezzel megszűnt. Az 
új családalapítás Weinckheim Ilona 
grófnővel és a munkából felszabadult 
idő kedvezett a kastélyépítésnek. 
Lapult a János grófok nagylángi-sopo-
nyai kastélyának asztalfiókjában egy 
Pollack Mihály által készített tervrajz, 
mely több mint egy évszázadig nem 
került felhasználásra. A rajzok még a 
klasszicista stílus jegyében készültek. 

bécsi bútorgyárost, lakberendezőt és 
építészt, hogy a tervrajzot és az épület 
elhelyezését hangolja össze. A kopor-
sókban folytatott szerelmi praktikáiról 
elhíresült zseniális mágnás kétes 
hírnévre tett szert, miután szeretője, 
Mágnás Elza holtan került elő egy 
Duna-parti lépcsőkre kitett utazóko-
sárból. Fiatal felesége, Vida Lili sem 
járt jobban. Két év múlva Velencében 
halt hirtelen és gyanús halált nyaralása 
alkalmával. A díszítőkedvéről is híres 
Schmidt Miksa a holttestet virágokba 
borított gondolára helyezve ravataloz-
ta fel. Nos, ez a fura Schmidt Miksa 
helyezte el csodás környezetébe a 
páratlan megjelenésű kastélyt Trianon 
évében. Zichy Aladár a trianoni tragé-
dia hangulatában építkezett. A parkba 
romantikus tiroli házat, gépházat és 
török fürdőt is épített, összhangban 
a természettel és a stílussal. A fából 
készült berendezések megőrizték a 
kifinomult ízlésű bútorgyáros keze 
nyomát. 
Ami ezután következett, az a szö-
vetkezeti mozgalmak alapításába 
és irányításába való belemerülés. 
A szomszédos Medina településen 
élő kortársa, Nagyapponyi Apponyi 
Rezső, a paripákért, kártyajátékokért 
rajongó „bolond gróf” társasága – aki a 
feleségét kártyán nyerte, és az utcákon 
lován végignyargalva ajándékokat 
szórt a gyerekeknek – talán hozott 
némi derűt is élete végére, mielőtt 
1937-ben végleg eltávozott. Királyi 
palotának is beillő, felesége kedvenc 
virágával, a margarétamotívummal 
díszített, kupolás, intarziás kastélya, 
a lankákra forduló lélegzetelállítóan 
szép parkja, a kilátás, Vajtának a 
sárvári és hajdúszoboszlói fürdők-
höz hasonlatos ásványokban gazdag 
hévízfürdője különleges meglepetést 
és élményt tartogat számunkra.

Az eltelt száz év alatt ez a stílus már 
kiment a divatból. Zichy Aladár elkér-
te a tervrajzot, és leporolta. Az első 
házasságából származó Lívia lányának 
átadta a régi kúria kulcsait, és neki-
látott egy új kastély megépítésének. 
Felkérte a kiscelli kastély és parkerdő 
tulajdonosát, Schmidt Miksa divatos 
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KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTRÁLJON
AZ ÜGYFÉLKAPURA!
         , adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.
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Megújult az fmc.hu! 

Munkában az fmc.hu szerkesztősége 

kovács v. oRsolya

Még színesebb tartalommal, új rovatokkal és 
újabb szerzők bevonásával folytatja munkáját 
április 18-tól a Fehérvár Médiacentrum online 
magazinja, az fmc.hu. A változásokról a portál 
vezetőjét, Herzog Csillát kérdeztük.

Milyen utat járt be eddig az fmc.hu?
A Fehérvár Médiacentrum tavaly 
augusztusban indította el fiata-
los, magazinos tartalommal bíró 
felületét fmc.hu néven. Az elmúlt 
fél év statisztikái szerint olvasóink 
száma töretlenül növekszik, ami a 
munkatársak témaválasztását, stí-
lusérzékét és íráskészségét dicséri. 
Valljuk be, hogy az online portálok 
piacára nagyon nehéz betörni, és 
főként igaz ez a megállapítás egy 
helyi érdekeltségű tartalomszol-
gáltató esetén. Ugyanakkor arról 
sem szabad elfelejtkezni, hogy a 
közvetlen környezet, a szűkebb 
élettér történései – főképpen 
annak emberi, személyes vonat-
kozásai – mindenkit érdekelnek. 
Az emberi kíváncsiságra alapozva 
még helyi szinten is nagy dolgokat 
lehet tenni.
Milyenek a visszajelzések az olvasók-
tól?
Az fmc.hu oldal indításának alap-
koncepciója az volt, hogy olyan 
helyi értékekről adjunk tájékoz-
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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.

tatást, melyeknek a hírértéken 
túl közösségépítő és megtartó 
szerepük is van. Ezek a tartalmak 
képesek olvasókat generálni. 
A koncepció helytállónak bizo-
nyult. Nap mint nap látjuk, hogy 
olvasóink fogékonyak azokra a 
portrékra, melyek a Fehérvárhoz 
kötődő személyek életútját, szak-
mai tevékenységét mutatják be, de 
ugyanezt mondhatjuk a hétközna-
pok életszerű történéseiről is. A 
jövőben is arra törekszünk tehát, 
hogy ezeket az igényeket kiszol-
gáljuk. Ezt fiatalos, személyes 
hangnemben tesszük, mert a 18-49 
éves célközönség erre nyitott, ezt 
várja tőlünk.
Mik a legfontosabb újdonságok?
Ami a felületünkön vélhetően 
azonnal észlelhető lesz, az a 
rovatrendszer. Ezzel a fejlesztés-
sel is olvasóinknak kedvezünk, 
hiszen egyszerűbbé válik a korábbi 
cikkek kereshetősége, illetve 
tartalmi kínálatunk is áttekint-
hetőbb, rendezettebb lesz. Egy 
online portál esetében is elvárt, 
hogy időről időre képes legyen új, 
a célközönség számára vonzerővel 
bíró tematikák indítására. Ez alól 
mi sem vagyunk kivételek. A tel-
jesség igénye nélkül említek ezek 
közül néhányat. Április második 

felében indulnak olyan heti soro-
zatok, mint az egészségügyi rovat, 
amit a Life Egészségcentrummal 
együttműködve adunk közre. 
De érdemes megemlíteni a hazai 
szaksajtóban utazási témában 
rendszeresen publikáló Barna Bé-
lát, akinek a Fehérvár500 rovatban 
jelennek meg írásai. Továbbra is 
számíthatnak olvasóink a már 
jól megszokott, magas színvona-
lon publikáló külső szerzőink, 
Sohonyai Edit, Temesvári Márta és 
Gombaszögi Attila közreműködé-
sére. Tóth Tibor [tiboru] pedig az 
eddigin túl – vélhetően az egyen-
ruhásokhoz vonzódó női olvasók 
nagy-nagy örömére (állíthatom, 
sokan vagyunk ezzel így, magamat 
is hozzájuk sorolva) – egy új te-
matikával is jelentkezik. Foglalko-
zunk még kertészettel, kisállatok 
tartásával, videojátékok tesztelésé-
vel, de az olvasók interaktivitására 
is számítunk, hiszen több esetben 
is lehetőséget kapnak arra, hogy 
a saját előállítású, személyes 
tartalmaikat – fotókat, rövid videó-
kat – megosszák oldalunkon. A 
portál kínálatának bővüléséről 
nem szeretnék mindent elárulni, 
mert azt remélem, hogy az olvasók 
az önálló felfedezésben lelik meg 
örömüket!
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lásZló-takács kRisZtiNa

„Nem bánom a vonatozást, mert céltudatosabb lettem!” 
Ki a közös pont Pilisszántó és Székesfehérvár 
között? – ez a kérdés akár e heti rejtvényünk 
megfejtése is lehetne, de úgy döntöttem, nem 
csigázom tovább olvasóink kíváncsiságát, és 
rögtön elárulom: a Fehérvár Médiacentrum 
sportszerkesztője, Németh Krisztián. Munkatár-
sainkat bemutató portrésorozatunkban ezúttal 
egy olyan fiatalemberrel beszélgettem, aki 
mozdonyvezető szeretett volna lenni, de végül 
sportújságírónak állt.

Németh Krisztián, a Fehérvár Médiacentrum sportriportere 
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Szimulátoron biztosan, mert abban 
van gyakorlatom, de még az iskolában 
sem volt lehetőségünk, hogy a vonatot 
vas-valójában megmozdítsuk, irányít-
suk.
Hol nőttél fel?
Érden.
Azt mondják, Érd egy tipikus alvóváros. Te 
mit tapasztaltál?
Édesapám a BKV-nál dolgozott és 
dolgozik most is, tehát neki minden-
napos az ingázás. Amikor még kicsi 

voltam, metróvezetőként dolgozott, 
de most már jó ideje irodában van, 
jelenleg a négyes metrónál. Sajnos azt 
kell, hogy mondjam, én éppen abban az 
időben voltam gyerek Érden, amikor ott 
semmi nem volt. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy még egy játszótérre sem tudtunk 
elmenni, mert ami volt, az is valamiért 
be volt zárva. A mostani gyerekeknek 
nagyobb szerencséjük van, már sokkal 
családbarátabb a város, nagyon sok 
lehetőség van, elég, ha csak a sportolás-
ra gondolunk.
Neked milyen lehetőségeid voltak a zárt 
játszóterek mellett?
Foci minden mennyiségben. Leginkább 
gombfoci, de a kertben is rengeteget 
fociztunk. Ez nagyjából kitöltötte a 
szabadidőmet, na és persze ezeknek a 
focimeccseknek a közvetítése. Ez úgy 
zajlott, hogy általában mindkét gomb- 
focicsapattal én voltam – így egyenlő 
esélyekkel indult mindkettő – és magam 
közvetítettem a párharcukat, termé-
szetesen pártatlanul. Statisztikákat is 
vezettem, komoly kimutatásaim voltak 
az elért eredményekről. Ezt később fel-
váltotta egy nyugat-európai társasjáték, 
ahol szintén vezetni tudtam a statiszti-
kákat, és osztályoztam a játékosokat. 
Tulajdonképpen innen jött a gondolat, 
hogy sportriporter legyek.
Utánoztad a tévéközvetítéseket?

Nem mondanám, sőt arra külön figyel-
tem, hogy ha aznap a tévében játszott a 
német válogatott, akkor az én játékom-
ban ne – fontos volt, hogy elválasszam 
a játékot a valóságtól. Ez a játékszenve-
dély a mai napig megvan bennem, de 
most már a számítógépes sportjátékokat 
játszom.
Gyűjtöd is?
Hogyne! 1996 óta gyűjtöm. Éppen 
most szereltem össze egy szekrényt, 
ebben tartom a gyűjteményt. Játszani 

egyébként nagyon kevés időm van, de a 
lényeg, hogy megvannak.
Ez a gyűjtés általában a férfiakra jellemző. 
Miért olyan jó gyűjteni, tárolni?
Skorpió vagyok, talán ez az oka, hogy 
szeretek gyűjteni, megtartani, birtokolni 
dolgokat.
Melyik játékkal játszol mostanában?
Leginkább a menedzser típusú játékok 
érdekelnek: éppen Pilisvörösvár csapa-
tát vezetem a Pest megyei első osztályba. 
Legutóbb megpróbáltam a Videotont 
elvezetni az UEFA-kupa döntőjébe, de 
az sajnos nem sikerült, mert kiestem az 
első fordulóban.
Rendes tőled, hogy érdi srácként egy pilisi 
és egy fehérvári csapatot patronálsz, még 
akkor is, ha ez virtuális! Az azért még nem 
egészen világos, miért éppen Pilisszántót 
választottad otthonodnak?
Teljesen egyszerű oka van: a barátnőm 
ott lakik, és egy ideje együtt élünk. 
Szeretek ott lakni, és ezért képes vagyok 
minden nap négy órát utazni vonattal, 
hogy bejárjak a Fehérvár Médiacentrum 
sportszerkesztőségébe.
Ez igazán hősies!
Nem nagy dolog, utazás közben sok 
mindenre van ideje az embernek, 
engem egészen kikapcsol, szeretek 
utazni.
Érden rádióztál, majd a százhalombattai 
televíziónál dolgoztál évekig. November óta 

Fehérváron vagy sportriporter. A sport saját 
választás vagy inkább sodródtál az árral?
Amikor Érden indult egy új kereske-
delmi rádió, elmentem egy válogatásra, 
ahol műsorvezetőket kerestek. Kérték, 
hogy beszéljek valamit a mikrofon-
ba, én pedig automatikusan Michael 
Schumacherről beszéltem. Hamarosan 
felhívtak, hogy számítanak rám, mint 
sporthírszerkesztő. Közben más témájú 
műsorokat is kaptam, és a sport kezdett 
háttérbe szorulni, ennek ellenére ezt 

Nem csodálkozom, hogy mozdonyvezetői 
álmaid voltak, hiszen te is voltál gyerek...
Annyi a különbség, hogy én komolyan 
is gondoltam, és a MÁV szakközépisko-
lájában, a Mechwart Vasútkozlekedesi 
Szakközépiskolában tanultam tovább, 
ott érettségiztem. A vasúti pályához 
való vonzódásom onnan eredt, hogy 
édesanyám otthon szedőként dolgozott 
egy nyomdának, és rengeteg vonatos 
könyvet készítettek, melyekből mi 
mindig kaptunk tiszteletpéldányt. 
Ezek a vasutas könyvek megragadták a 
fantáziámat, és úgy döntöttem, szívesen 
lennék vonatvezető.
Miért nem lettél végül vasutas?
Egyszerűen elmúlt a vonzódás, ráadásul 
már a mi időnkben az a hír járta, hogy a 
MÁV nem akarja fenntartani az iskolát, 
mert nincsen rá szüksége. Ahogy leérett-
ségiztem, az iskola meg is szűnt. Az volt 
a tervem, hogy ottmaradok technikum-
ban, majd ezután felvételizek valamelyik 
műszaki főiskolára. Ezt azzal együtt is 
terveztem, hogy matematikából és fiziká-
ból mindig nagyon gyenge voltam. Ma 
sem értem, miben bíztam... Mivel azon-
ban a technikum már nem indult el, egy 
ideig csak sodródtam, egy év alatt két 
iskolába is jártam – illetve nem jártam, 
az egyikből éppen ezért ki is rúgtak.
El tudnál vezetni ma egy vonatot, ha arra 
lenne szükség?

élveztem a legjobban. Ez erősített meg 
abban, hogy továbbképezzem magam 
a területen. Talán ez volt az első igazi 
döntésem, eddig ugyanis tényleg inkább 
csak sodródtam, nemigen tettem azért, 
hogy megvalósítsam a terveimet, nem is 
voltak igazi terveim. Mihelyt megszüle-
tett bennem a terv, céltudatosabb lettem, 
és most azt sem bánom, hogy naponta 
több órán át vonatozok Pilisszántó és 
Fehérvár között, mert azzal foglalkozom, 
amit szeretek. Hosszú évekig dolgoztam 
a százhalombattai  televíziónál, ahol 
mindennel foglalkoztam, csak sporttal 
nem. Egy ideig jól éreztem magam, 
aztán amikor már kevesebb motivációval 
mentem be a szerkesztőségbe, éreztem, 
hogy váltanom kell. Otthon állandóan 
sportjátékokkal játszottam, aztán rájöt-
tem, hogy ha én ezt ennyire szeretem, 
akkor talán ezzel kellene foglalkoznom. 
Nagyon sokat köszönhetek a Komlósi 
Oktatási Stúdiónak, mert ott tanulhat-
tam meg a szakma mélységeit. Nagyon 
jó csapat voltunk, kár, hogy olyan hamar 
elment a képzési idő. A sport nagyon 
sokat ad az embernek, főként szemléle-
tet: ha valamit akarsz, és megteszel érte 
mindent, akkor attól akkor is több leszel, 
ha nem te érsz először célba. A sport 
veszíteni is megtanít, és arra nevel, hogy 
értékeld a saját győzelmedet, akár akkor 
is, ha önmagadat győzted le.



28 2017. április 20.FehérVár sPort

Antonio Roane-t (22) ezúttal sem tudta feltartóztatni az ellenfél

Még nem hibázott az Enthroners
soMos ZoltáN

A FEZEN Divízió I-es bajnokság második for-
dulójában a Fehérvár Enthroners hazai pályán 
fogadta a Miskolc Renegades együttesét. A két 
veretlen alakulat összecsapásából a Fehérvári 
Koronázók jöttek ki jobban, akik végig kézben 
tartották a meccset, és magabiztos, 34-12-es 
sikert arattak.

A találkozó elején Antonio Roane 
rögtön az első futásából touch-
downt ért el, 37 yardról. A sok 
szabálytalansággal és játékmegsza-
kítással tarkított első tizenkét perc 
ennek köszönhetően 6-0-s Enthro-
ners-előnnyel ért véget. 
A második negyedben elsősor-
ban Erős Márknak köszönhetően 
sokkal nagyobb sebességfokozatba 
kapcsoltak  a Fehérvári Koronázók, 
így újabb értékes pontokhoz jutott 
a hazai alakulat. A nagyszünetre 
megnyugtató, 27-6-os előnnyel 
mehetett pihenőre a Fehérvár 
Enthroners. 
A nagyszünet utáni negyed jobbára 
a védekező egységekről szólt, 
hiszen nem született pont ebben 
a periódusban. Az Enthroners 
legnagyobb esélyét egy field goal 
jelentette az újabb pontszerzésre, 
ám Zách György próbálkozása 
ezúttal pontatlannak bizonyult. 
Huszonegy pontos előnyét azonban 
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A húsvéti ünnepek ellenére ismét 
megteltek a lelátók a First Fielden, 
ahova ezúttal is kétezer-ötszázan 
látogattak ki.

Összhang, látvány, lendület – ez a szinkronkorcsolya Ilyen egy színtiszta fehérvári dobogó: két Volán- és egy Alba Öttusa-csapattal

Szezonzáró korigála A legerősebb bázis
soMos ZoltáN soMos ZoltáN

A Székesfehérvári Curling Egylet Szinkronkor-
csolya Szakosztálya az elmúlt esztendőkben 
rengeteget tett azért, hogy a városban egyre 
többen kedveljék meg az egyik legnépszerűbb 
téli sportágat. A klub három korosztályos 
csapata a hazai és nemzetközi versenyekről 
rendre érmekkel és díjakkal tér haza.

A sikeres versenyszezon megkoro-
názásaként a kedd esti évadzáró 
gálán a nagyközönségnek is meg-
mutatták tehetségüket a szinkron-
korisok. A szakosztály minden 
tagja jégre lépett, a legkisebbektől 
a legnagyobbakig. A legfiatalabb 
versenyzőket magában foglaló 

A junior öttusa országos bajnokság ismét 
igazolta, hogy – főleg női szakágban – Székes-
fehérvár a sportág igazi bástyája. Olyan bázis, 
ahonnan a jövő bajnokai is kikerülhetnek.

Olyan versenyzők is rajthoz álltak 
a juniorok között, akik már a 
felnőtt mezőnyben is rendelkeznek 
tapasztalatokkal, akár nemzetkö-
zi szinten. Varga Eszter, a Volán 
kiválósága például – bár még csak 
elsőéves junior – legutóbb felnőtt 
világkupán is döntős volt, igazolva 
a belé vetett bizalmat. Ezúttal is ő 
lett a legjobb fehérvári: az egyéni 
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továbbra is magabiztosan őrizte 
az Enthroners, vagyis kedvező 
helyzetből várhatta az utolsó játék-

részt. Amely azonban nem indult 
jól a hazai csapatnak, ugyanis 
rögtön touchdownt ért el a Miskolc 

Renegades, ezzel 27-12-re zárkózott 
fel. De jól reagáltak a fehérváriak, 
a hátralévő időben már csak ők 
vittek végig akciót, amivel végül 
34-12-re győztek, és ezzel második 
sikerüket aratták a FEZEN Divízió 
I-es bajnokságban.
A gárda így győzelemmel köszön-
tötte a születés- és névnapos Pál 
Tibor Kornél vezetőedzőt. „A har-
madik negyedben történt hibák nekem 
sem tetszettek – a támadóegységünk 
nem tudta végrehajtani a begyakorolt 
elemeket. Ettől függetlenül örülök a 
győzelemnek, mely nagyon értékes 
számunkra.” – értékelt az ünnepelt 
mester. 
„Az elmúlt időszakban keresztsza-
lag-problémával küszködtem, ám az 
orvosi javaslat ellenére sérülten is 
vállaltam az összecsapást. A most 
következő hosszú szünet nem jön jókor 
nekünk, hiszen lendületben vagyunk. 
Legfeljebb az lehet pozitívum, hogy 
teljes mértékig fel tudok épülni a követ-
kező meccsre.” – mondta Lekrinszki 
Márk, az Enthroners védője. 
Legközelebb május 14-én, Deb-
recenben lép pályára a fehérvári 
alakulat. 

versenyben ezüstérmet szerzett, 
csapatban pedig a dobogó tetejére 
állhatott Veszprémi Fruzsinával és 
Kovács Eszterrel. 
Nagyon jól szerepeltek az Alba 
Öttusa SE fiataljai is: egyéniben 
Strobl Anita ötödik, Palkovics 
Karolina hatodik lett, nem csoda, 
hogy Ormándi Rebekával kiegészü-
lő csapatuk megszerezte a második 
helyet. A csapatverseny harma-
dikja pedig a Volán kettes csapata 
(Veszprémi Korinna, Koleszár 
Zsófia, Szloboda Gréta) lett. A fiúk-
nál a volános Farkas Martin egyéni 
negyedik helye volt a legjobb fehér-
vári eredmény.

Pingvinek, a mixed-age kategó-
riában szereplő Black Rose és a 
felnőttekből álló Jégtörők nevű 
csapat is – amely már két férfi 
taggal büszkélkedhet – bemutatta 
legszebb gyakorlatait, és azt, hogy 
mennyit fejlődött az elmúlt egy év-
ben. A gála arra is kiváló alkalmat 
biztosított, hogy a szinkronkorcso-
lyázó előkészítő és felnőtt csoport 
is megcsillogtassa tudását. 
Az egyesület a következő ver-
senyszezonban is nagy hangsúlyt 
fektet az utánpótlás-nevelésre, 
melynek keretében örömmel várja 
a már korcsolyázni tudó hat és 
tizennégy év közötti lányok jelent-
kezését.
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Így figyeltek a mezőkövesdiek a fehérváriak csatárára, Scsepovicsra

Kispest, nagy ellenfél
soMos ZoltáN

Nem tudott nyerni a Videoton a Mezőkövesd 
ellen, ez pedig ismét kedvezett a legfőbb 
riválissá előlépett Honvédnek. Most megint a 
kispestiek vezetik a bajnokságot.

Legutóbbi két hazai mérkőzésén 
összesen egy pontot szerzett a Vidi: 
a Vasastól elszenvedett vereség 
után a Mezőkövesd elleni 1-1 sem 
a klub dicsőségtablójára kívánkozó 
eredmény. Hiába jósolták legtöb-
ben, hogy Fradi-Vidi versenyfutás 
lesz a bajnoki címért, a leszakadó 
zöld-fehérek és a nem elég kiegyen-
súlyozott piros-kékek árnyékában, 
mondhatni surranópályán megérke-
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Egyre feljebb törnek a VVSI versenyzői, így Mogyorósi Márton is

A Szolnok ellen Mohammed is remekelt, ez kell a továbbiakban is

Evezős szezonnyitó a Velencei-tavon

Egyre szorosabb

NéMeth kRisZtiáN

soMos ZoltáN

Válogatóversennyel kezdődött az evezősök szezonja a 
Velencei-tavon április 14-én és 15-én. Az úgynevezett 
kishajós egységek erőfelmérésére került sor Sukorón. 
Az elért eredmények nagyban meghatározzák majd a 
válogatott egységek összetételét az idei korosztályos 
világversenyeken. A VVSI színeiben Mogyorósi Márton 
és Illényi Dániel ezúttal is bizonyított.

Derült égbolt és olykor kellemetlen 
szélrohamok várták a versenyzőket a su-
korói verseny első napján, másnap csak 
némi tolószéllel kellett számolniuk.
Mi volt ez ahhoz képest, ami egy évvel 
korábban történt...? 2016-ban a soha 
nem látott „sukorói tájfun” félbeszakí-
totta a versenyt, mindösszesen fél nap 
után „lefújták” a regattát.
Idén több mint húsz egyesület több száz 
evezőse nevezett a versenyre. Rajthoz 
álltak a riói olimpikonok is: az egypár- 
evezős Pétervári-Molnár Bendegúz és a 
tavalyi Európa-bajnok Juhász Adrián–Si-
mon Béla kormányos nélküli kettes.
Az utánpótlás szövetségi kapitány no-
teszébe biztosan bekerült a hazai vízen 
bizonyító Mogyorósi Márton és Illényi 
Dániel neve. Előbbi szolnoki társával 
a felnőttek mezőnyében a könnyű 
súlyú kétpárevezősök között győzött, 
utóbbi pedig az ifi korosztályban egy- és 
kétpárevezősben is begyűjtötte a végső 
győzelmet. Mellettük az ifiknél az év 
korosztályos versenyzőjének választott 
Turi Péter is letette a névjegyét, aki dön-
tőbe jutott az egypárevezősök között.
Kitett magáért a VVSI serdülő kormá-
nyos nélküli négyese is: a Kovács Tamás, 

Nem megy jól az Albának a kosárbajnokság kö-
zépszakaszában. Négy meccsből három vereség a 
mérleg, de a fele még hátravan ennek az etapnak, 
és továbbra is első a Dzunics-csapat.

Minden relatív. Justin Edwards 
is kiesett a fehérvári rotációból, 
a kanadai hátvéd Szolnok elleni 
győztes meccsen (82-75) összeszedett 
sérülése talán (Tóthoz és Burgesshez 
hasonlóan) egész szezonra kivette őt 
a játékból, de mégsem biztos, hogy 
az Alba Fehérvár volt nehezebb hely-
zetben a Körmend elleni rangadó 
előtt. A vasiaknál ugyanis a két leg-
jobb légiós, Petty és Allen hiányzott, 
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alig volt hadra fogható emberük. 
Vezetett is sokáig az Alba Kör-
menden, de a triplákat nagyüzemi 
módon termelő hazaiak óriási küzde-
lemben fordítottak, és nyertek 96-89-
re. Nagy sansz volt, amit elengedtek 
Kellerék, így pedig már csak egy 
győzelemnyi előnyük van a táblázat 
élén, éppen a Körmend előtt. 
Még mindig meglehet az első hely a 
rájátszásra, de a középszakasz má-
sodik felében ehhez többet kellene 
nyerni, mint veszíteni. Vasárnap a 
másik vasi rivális, a Falco érkezik 
Fehérvárra. Sérülések ide vagy oda, 
muszáj nyerni ellenük, és képes is 
lehet rá egy összeszedetten játszó 
Alba.

Csordás Márton, Kovács Bálint, Orisek 
László alkotta egységet csak a magyar 
válogatott előzte meg a döntőben.
A Velencei-tavi Vízisport-iskolában, azaz 
a VVSI-ben mintegy hetvenen eveznek. 
Az egyre jobb eredményekben nagy 
szerepe van a közelmúltban megvaló-

sult infrastrukturális fejlesztéseknek. A 
megújult műhelyben dolgozik az idén 
hetvenötödik születésnapját ünneplő 
tréner, Csankó Tibor, aki válogatott 
versenyzők sokaságát nevelte ki a Velen-
cei-tavon. A VVSI sportigazgatójaként 
immáron harmadik éve Angyal Zoltán 

korábbi kajak-kenu szövetségi kapitány 
tevékenykedik.
Az evezősök következő válogatóverse-
nyére április végén Szegeden kerül sor. 
Sukorót legközelebb június közepén, a 
Vidékbajnokság alkalmával népesítik be 
az evezősök.

zett a célegyenesbe, sőt első helyen 
fordult rá a Honvéd. A kispestiek 
hat fordulóval a vége előtt egy 
ponttal megelőzik a Vidit, és nem 
tűnik nehezebbnek a sorsolásuk 
sem. Marco Rossi csapata a Vasason 
kívül csupa, a táblázat második felé-
ben elhelyezkedő ellenféllel játszik 
az utolsó fordulóig – amikor aztán 
épp a Vidit fogadja. A fehérváriak 
még háromszor utaznak a fővárosba 
– szombaton az MTK-hoz – és nem 
nagyon engedhetnek meg botláso-
kat maguknak. Előnyük a harma-
dik Vasas előtt most öt pont, és 
könnyen lehet, hogy még hibátlan 
teljesítménnyel is „bajnoki döntőt” 
kell vívniuk május 27-én Kispesten.
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A félmaraton pályája

A pálya nyomvonala nem változott az előző évhez képest. A résztvevők a Bregyó 
köz – Malom utca – Zichy Liget (a Móri út felől kerülve) – Várkörút – Rákóczi utca 
(az első körforgalomig és vissza) – Várkörút (a Budai útig, majd vissza a Berényi 
útig) – Fő utca – Városház tér – Liszt Ferenc utca – Mátyás király körút – Zichy liget 
– Mészöly Géza utca – Liget sor – Bregyó köz útvonalon keresztül teljesíthetik a 
kiírt távokat.

Nem tudták megállítani az Alba Fehérvárt a debreceniek

Szív és akarat kell!
NéMeth kRisZtiáN

Előbb bravúrosan 29-23-ra legyőzte a Debre-
cent a Köfémben, majd tizenegy góllal kikapott 
az FTC otthonában az Alba Fehérvár KC. Utóbbi 
derbin a Bajnokok Ligájától búcsúzó Ferenc-
város ellen nagyon is benne volt a pakliban a 
vereség. A Magyar Kupa bronzérmese, a DVSC 
elleni diadal azonban parádésra sikeredett. 

„Nagyon érdekes, mert nem voltam 
izgatott a mérkőzésen.” – mondta 
a DVSC elleni diadalt követően 
Deli Rita, az Alba Fehérvár KC 
vezetőedzője. Viszont a beme-
legítésnél még főhetett a feje 
a hazaiak mesterének, mert 
betegsége miatt Bandelier három 
napja nem edzett, Mendy pedig 
a bokáját fájlalta. Ha ehhez még 
hozzávesszük, hogy Gjorgjevska 
(műtét után lábadozik) és Kliko-
vac (a korábbi Loki-játékos nem 
szerepelhetett volt klubja ellen) 
sem ölthetett szerelést, valóban 
nem volt rózsás a helyzet. Végül 
Bandelier és Mendy vállalta a 
játékot, sőt a francia átlövő be 
is vágta a találkozó első gólját, 
amihez az egész meccsen klasszis 
teljesítmény járult.
Vezetett az Alba (soraiban Hajduch 
Csengével, aki a következő szezon-
tól épp a Debrecent erősíti), azon-
ban a vendégek meccsben marad-
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Vasárnap ismét megtelik élettel, egészen pontosan futókkal Székesfehérvár történelmi belvárosa és annak környéke

Vasárnap ismét félmaraton
kaiseR taMás

Nagyjából ezer futót várnak a szervezők a III. CEP 
Fehérvár félmaratonra. A verseny rajtja vasárnap 
délelőtt tízkor lesz, de a versenyközpont és az expó 
már szombaton délután kinyit, és ezen a napon a 
kicsikre és a kevésbé rutinosakra is számítanak a 
rendezők.

Immár a harmadik CEP Fehérvár 
félmaratonnak ad otthont a hétvé-
gén Székesfehérvár. „Ugyanúgy, mint 
tavaly, idén is kétnapos lesz a verseny.” 
– kezdte Skoff Gábor, a félmaraton 
főszervezője. – „Szombaton 14 órakor 
nyitjuk a versenyközpontot és az expót. 
Délután négy órakor lesz egy két kilomé-
teres közösségi futásunk, ezután pedig a 
gyerekeké lesz a főszerep, akik hatszáz 
illetve ezerkétszáz méteren mérhetik 
össze tudásukat. Vasárnap pedig a hét, 
a tizennégy kilométer, a váltófutás és a 
félmaraton indulóit várjuk. A rajt délelőtt 
tíz órakor lesz.”
A nevezések ugyan ebben az esz-
tendőben valamelyest elmaradnak a 
várttól, a rendezők így is nagyjából 
ezer futóra számítanak: „Körülbelül ki-
lencszáz nevezőnk van. Ez sajnos elmarad 
a tavalyi és a tavalyelőtti számoktól. Érez-
zük a tavalyi verseny hatását – áprilisról 
augusztusra kellett halasztanunk az 
időjárás miatt – illetve az sem elhanya-
golható, hogy olyan túlkínálat van a ver-
senynaptárban, hogy egy hétvégére több 
futóverseny is jut, akár ötven kilométeres 
körzetben is. Ettől függetlenül nagyon jó 
verseny várható, a helyszíni nevezőkkel 
együtt közel ezer indulónk lesz. Aki pedig 
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lemarad az előnevezésről, szombaton 
és vasárnap a versenyközpontban még 
nevezhet.”
Az útvonal megegyezik a tavalyival 
– erről keretes írásunkban olvashat. 
Az időjárásról pedig annyit, hogy a 
szerdán hozzáférhető előrejelzések 
szerint 11 fok és borult idő várható, 
néhol azonban előbújhat a nap.

tak. A kétszeres BL-győztes Tone 
Tiselj vezette DVSC az első félidő 
vége előtt egyenlített, de ekkor is 
megmutatkozott – ahogy Deli Rita 
fogalmazott – a szív és az akarat: 
az utolsó másodpercben Bandeli-
er káprázatos átlövése révén az 

Alba egygólos előnnyel várhatta a 
folytatást.
„Hiába zárkózott fel többször is a 
DVSC, a csapat megvalósította az el-
képzeléseimet. Nem számítottam arra, 
hogy a második félidőben ennyire ural-
juk majd a mérkőzést: a védekezésünk 

keménnyé vált, kilépésekkel, csapdázá-
sokkal meg tudtuk állítani az ellenfél 
legveszélyesebb lövőit, és a kapuban 
Herr Orsi is feljavult.” – értékelt Deli 
Rita. Az utolsó negyedórára már 
négygólos vezetéssel fordult rá az 
Alba Fehérvár. A csapat a végjáték-
ban is dominált, és végül 29-23-ra 
legyőzte a DVSC-t.
„Ez a szív, ez az akarat a hátralévő mér-
kőzéseken is kelleni fog!” – fogalma-
zott Deli Rita a nagy „kirándulás” 
előtt, hiszen sorozatban öt idegen-
beli bajnoki várt ekkor csapatára.
Első lépésként szerdán mindjárt az 
egyik legkellemetlenebbnek ígér-
kező feladat az FTC otthonában. A 
Bajnokok Ligájából éppen kihulló 
zöld-fehérek ellen az első félidő 
derekáig tartotta magát az Alba, de 
a hazaiak 7-0-s rohama megtépázta 
a fehérvári lányokat. Fél óra után 
héttel ment a Fradi, amit sajnos 
még tudott fokozni a folyatásban. 
Végül 36-25-re nyert a Fradi az Elek 
Gyula Arénában.
„Csalódott vagyok, mert ennél szo-
rosabb eredményre számítottam.” – 
értékelt Deli Rita. – „Húsz percig azt 
kaptam, amit vártam, aztán többször 
is lerohant minket a Fradi, és a lányok 
sajnos elvesztették hitüket. Van két 
napunk, hogy helyrerakjuk magunkat, 
mert az MTK otthonából mindenkép-
pen két ponttal szeretnénk hazatérni!”
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A sport segít!

2006 nyarán hagytam abba a sportot. 
Triatlonoztam, és tulajdonképpen mindent 
elértem benne, amit szerettem volna. 
Voltam magyar bajnok, válogatott, részt 
vehettem Eb-n, vb-n. Akár több is lehetett 
volna benne, de én így, észérvek mentén 
boldogan fejeztem be pályafutásomat. 
Ahogy mondtam, 2006 nyarán, talán 
júniusban, nyolcvanöt kilósan. 
Októberben a százat ünnepeltük. Az elmúlt 
tizenegy év során többször is nekifutottam 
a futásnak és a fogyásnak. Inkább keve-
sebb mint több sikerrel. Három éve száz-
huszonhetet mutatott a mérleg. Nekiálltam 
futni, le is jött nem kevés. Idén januárban 
ismét közelebb voltam a százhúszhoz, mint 
a száztízhez. Újra nekiálltam. Bevallom, 
korábban nem hittem, mennyit tud segíteni 
a mozgás, a futás vagy akármilyen sport. 
A helyzet az, hogy amellett, hogy komoly 
terveket szövögetek őszre – egy maratonit 
– nem vagyok éppen a legjobb passzban. 
És most rájöttem, hogy valóban mennyit 
segít a mozgás! Minden nap csinálok 
valamit, ha mást nem, legalább néhány 
otthon is elvégezhető erősítő gyakorlatot. 
Jelentem, most már nem csak álom, hogy 
ismét két számjegyű legyen a súlyom! 
És hogy miért írtam mindezt le? Mert 
bízom benne, hogy kis történetem 
sokaknak tud segíteni. Olyanoknak, akik 
nem hisznek benne, hogy lefogyhatnak, 
egészségesek lehetnek, vagy éppen nem 
tudnak kilábalni egy lelki válságból. Pedig 
nem kell hozzá más, mint egy futócipő, 
póló, melegítő. Hajrá!

Rookie Cup Székesfehérváron
Idén immár harmadik alkalommal rendezik meg az osztrák liga által szervezett 
European Rookie Cup U16-os nemzetközi tornát. A selejtezők után kialakult a 
székesfehérvári döntő mezőnye. Az előttünk álló hétvégén a címvédő házigazdák 
mellett az osztrák Klagenfurt valamint két szlovén együttes, a Slavija Junior és a 
Mladi Jesenice csatázik majd körmérkőzéses rendszerben az elsőségért.
A fehérvári klub „Vidd jégre az osztályodat!” címmel pályázatot hirdet az álta-
lános iskolák felső tagozata valamint középiskolák részére. A hétvégi, fehérvári 
érdekeltségű mérkőzésekre legnagyobb számban kilátogató iskola 100 000 
forintos Decathlon vásárlási utalványt kap, a második helyezett 50 000 forintos 
Decathlon utalvánnyal gazdagodik, míg a harmadik helyezett egyórás ingyenes 
jeges programon vehet részt az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.
A mérkőzésekre a belépés ingyenes, emellett a tervek szerint a torna összes 
mérkőzését online közvetíti majd a klub.

A négyes döntő menetrendje
április 21., péntek

16:10 EC KAC – Slavija Junior

19:10 Fehérvár AV19 – Mladi Jesenice

április 22., szombat

16:10 EC KAC – Fehérvár AV19

19:10 Slavija Junior – Mladi Jesenice

április 23., vasárnap

10:10 Fehérvár AV19 – Slavija Junior

13:10 EC KAC – Mladi Jesenice

15:15 Eredményhirdetés

Előrelép a háttérből: Ocskay Gábortól Szélig Viktor veszi át a stafétabotot

Új szerepkörben bizonyíthat
tóth DáNiel

Élvezte első fehérvári szezonját Szélig Viktor. 
A korábbi kiváló jégkorongozó az elmúlt 
szezonban sportmenedzserként dolgozott a 
klubnál, a következő évadban azonban már 
az általános igazgatói posztot tölti majd 
be. A negyvenegy éves szakembert eddigi 
tapasztalatairól, céljairól és a két munkakör 
közti különbségről kérdeztük.

Szélig Viktor tavaly nyáron érke-
zett a koronázóvárosba, ahol a 
felnőtt csapatokat és az utánpót-
lás-együtteseket érintő kérdések-
ben segédkezett, a különböző 
szövetségekkel, a válogatottal 
való kapcsolattartás is a feladatai 
közé tartozott. Korábban, játé-
kos-pályafutása utolsó csapatá-
nál, a francia Briançonnál már be-
lekóstolhatott a háttérmunkába, 
ezúttal azonban egy új közegben 
kellett bizonyítania.

„Nagyon élveztem az első szezo-
nomat Székesfehérváron. Bár az 
EBEL-csapat bőven a várakozások 
alatt teljesített, én rengeteg tapaszta-
lattal gazdagodtam. Nagyon érdekes 
volt látni, hogyan működik egy 
ilyen komoly bajnokság a színfalak 
mögött. Ahogy a francia bajnokság-
nak is megvannak a maga problémái 
és azok a dolgok is, amik jól mű-
ködnek, úgy az EBEL-ben is vannak 
árnyoldalak, viszont úgy látom, jóval 
több van a mérleg pozitív oldalán” – 
mondta Szélig, aki Ocskay Gábor 
háttérbe vonulása után a Fehérvár 
AV19 SC szakmai igazgatójaként 
tevékenykedik majd.
„A felnőtt csapatok felügyelete lesz 
elsősorban a feladatom, tehát – kül-
földi szóval élve – general manager 
a posztom. Tavaly az utánpótlást 
érintő kapcsolattartással is foglalkoz-
tam. A következő szezontól kezdve 
Fekti Istvánnal, a klub szakmai 
alelnökével és az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégkorong-akadémia igazgató-
jával ketten felelünk majd a szakmai 
munkáért. A fiatalokat érintő kérdé-
sekben ő lesz inkább felelős, míg a 
felnőtt együtteseknél én, de egymás 
munkáját segítve, közösen dolgozunk 
majd.” – avatott be a klub tervezett 
működésébe a szakvezető. 
Az év ezen szakaszában legin-
kább a játékoskeretek kialakí-
tása, a tárgyalások teszik ki a 
menedzsment mindennapjait. 
Szélig elmondta, hogy a Fehér-
vár AV19 vezetőedzőjével és az 
edzői stábbal együttműködésben 
zajlik a kiszemelt jégkorongozók 
feltérképezése: „Benoit Laporte 
nagyon kiterjedt kapcsolatrend-
szerrel rendelkező szakember. Ha 
ő felhív egy ügynököt, edzőt, neki 
felveszik a telefont. Tehát gyorsan 
szerez értékeléseket játékosokról. De 
nemcsak ő térképezi fel a kiszemel-
teket, hanem én is. Laporte kihasz-
nálta, hogy sajnos gyorsan véget ért 
a szezon a csapatnak, és rengeteg 
hokisról gyűjtött információt – járta 
a mérkőzéseket, figyelte a célponto-
kat. Szerencsére van egy jó, magyar 
játékosokból álló mag, akiknek a 
következő évre is érvényes szerződé-
se van, melléjük igyekszünk minőségi 
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légiósokat és hazai jégkorongozókat 
is idecsábítani.” 
A távozók névsora közben meg-
nőtt a fehérvári alakulat háza 
táján. Szerdán bejelentették, hogy 
Vas János a DVTK Jegesmedvék-

nél folytatja pályafutását, míg 
a légiósok közül Chris Owens, 
Drew Schiestel, Mike Vernace, 
Justin Maylan és Thomas Beaure-
gard szolgálataira nem számít a 
klub a következő szezonban.
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