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Egyeztettek a költségvetésről
Székesfehérvár idei költségvetésének tervezetéről, annak főbb
számairól és prioritásairól Cser-Palkovics András polgármester
egyeztetett szerdán a közgyűlés tagjaival a városházán.

Székesfehérvár közgyűlése februárban tárgyal
a város 2018. évi költségvetésének tervezetéről. A város működését alapjaiban meghatározó rendelet előkészítése hónapok óta zajlik a
szakterületek és az intézmények bevonásával.
Az elmúlt esztendők hagyományait követve
Cser-Palkovics András polgármester ismét tájékoztatót szervezett a képviselő-testület tagjai
számára az előkészítő munka állásáról.
Az egyeztetésre a testület mind a húsz tagja
meghívást kapott a polgármestertől, közülük
tizenkilencen vettek részt a találkozón. A
tájékoztatás szerint a költségvetés főösszege
hetvenmilliárd forint körül alakul az idén.
Az önerős önkormányzati fejlesztésekre – a
Városgondnoksággal együtt – tízmilliárd
forint feletti összeget költhetnek, ami a tavaly
rekordösszegnél is magasabb. Az önkormányzati fenntartásban működő egészségügyi
és szociális ágazatra összesen 2,75 milliárd
forintot, az oktatási szférára 3,9 milliárdot, míg
a kultúrára 2,65 milliárdot fordítanak.
Az önkormányzati fenntartású intézmények
közalkalmazotti bérnövelésére 523 millió forint juthat, míg a közalkalmazotti cafeteria-keretet 43 millió forinttal – összesen 230 millió
forintra – növeli az önkormányzat. Forrás: ÖKK

Online fogadóórát tart a polgármester
A költségvetéssel kapcsolatban a lakosság is megteheti javaslatait. Cser-Palkovics András a Facebookoldalán online fogadóórán várja az észrevételeket,
kérdéseket január 23-án, kedden 16 és 18 óra között.
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Kire szavazhatunk április nyolcadikán?
Heiter Dávid Tamás

Parlamenti választások lesznek április nyolcadikán. Utánajártunk, hogy Székesfehérváron melyik párt melyik jelöltjére lehet majd
szavazni a két fehérvári választókerületben.
A Fidesz és a Jobbik önálló, míg a baloldal
egy része közös jelölteket állít. Sok pártnál
azonban még nincs hivatalos képviselőjelölt.

A Fidesz keddi országos választmányi ülésén hivatalosan is megszületett a döntés, hogy a jelenlegi
két országgyűlési képviselőt, az
1-es körzetben Vargha Tamást, a
2-esben Törő Gábort indítja újra a
párt. Róth Péter, a Fidesz székesfehérvári elnöke megkeresésünkre azt mondta, hogy a kampány
időszakában szeretnék megmutatni a fehérváriaknak, milyen
eredményeket értek el az elmúlt
nyolc évben: „Képviselőink munkáját a város sosem látott fejlődése jelzi.
Ha továbbra is a Fidesz kap bizalmat,
ez a fejlődés folytatódni fog. Azoktól
a pártoktól, amelyek nyolcvan nappal
a választás előtt még azt sem tudják,
kit indítsanak, vajon mire számíthatunk?”
A Jobbik Fejér megye 2-es körzetében Fazakas Attilát indítja. Az
1-es körzet jelöltségéért Horváth-Tancsa Ágnes önkormányzati képviselő is indul, a döntést várhatóan napokon belül meghozza a
párt. „A jelöltállítással egyidejűleg az

alapszervezet kifejezte azt az egyhangú álláspontját, hogy nem támogatunk olyan jelöltet, aki akár nyíltan,
akár burkoltan, de helyzetbe próbálja
hozni a baloldali pártokat. Így olyan
jelöltet sem tudunk támogatni, aki a
közéletben ismeretlen.” – mondta
Horváth-Tancsa Ágnes.
But Sándor, az Együtt választókerületi elnöke kérdésünkre azt
mondta, hogy a párt nem indít
jelölteket Székesfehérváron, de a
DK és az MSZP jelöltjeit támogatják. A Demokratikus Koalíció
január 24-én tart taggyűlést, ahol
várhatóan Ráczné Földi Judit
önkormányzati képviselőt választják hivatalos jelöltnek az 1-es
választókörzetben. A 2-es körzet
jelöltjéről február 10-én dönt az
MSZP. Márton Roland, a párt székesfehérvári elnöke arról beszélt,
hogy elemi szükség van arra, hogy
változás legyen, és a fideszes helyett ellenzéki országgyűlési képviselője legyen Székesfehérvárnak:
„Itt helyben az a megállapodás született – mivel több ellenzéki erő van
a városban – hogy az 1-es körzetben
Ráczné Földi Judit képviselőtársam
indul az áprilisi választásokon. Bízom
benne, hogy minden ellenzéki erő
támogatni fogja!”
A Momentum színeiben Pintér
András Gábor és Tóth Péter
indul, míg a Párbeszéd jelenlegi
információink szerint nem állít

jelölteket Székesfehérváron. Az
LMP képviselőjelöltjei Nyitrai
Zsolt és Csordás Balázs Gyula. A
Munkáspártra is szavazhatunk
majd, Erdős Ferenc és Veres Péter
személyében. További pártok
jelöltjeiről egyelőre nincs tudomásunk.
A hivatalos kampány a választást
megelőző ötvenedik napon, azaz
február 17-én indul az aláírásgyűjtéssel. Április 8-án két lapon szavazunk majd: az egyiken egyéni
jelöltre, a másikon pártra.
A Fehérvár magazin a korábbi
hagyományokhoz hűen idén
is két alkalommal biztosít
bemutatkozási lehetőséget a
parlamenti képviselőjelöltek
számára, egyenlő feltételekkel.
Elsőként még az aláírásgyűjtés
során, várhatóan a február 22én megjelenő lapszámunkban.
A második alkalommal – terveink szerint a március 22-i újságban – azoknak a jelölteknek
biztosítunk újabb bemutatkozási lehetőséget, akik a szükséges
számú ajánlást összegyűjtik, és
nevük felkerül a szavazólapokra. A jelöltek bemutatásán túl
természetesen híreink között is
foglalkozunk majd a jelöltek és
a pártok fontosabb kampányeseményeivel.

Újra szárnyal az Ikarus
Novák Rita
Megkezdődött a sorozatgyártása azoknak a
buszoknak, melyeket a Honvédelmi Minisztérium rendelt meg az Ikarustól. A cégcsoport
elnöke szerint készen állnak évi hatszáz busz
elkészítésére.

Három csarnokban, tucatnyi
munkaállomáson készülnek az
új autóbuszok a székesfehérvári
Ikarusban. A munkafolyamat első
állomása az alkatrészgyártás, amit
vadonatúj technológiával végez a
vállalat.
A csarnokok kialakítására és a
modern gépek beszerzésére eddig

összesen kétmilliárd forintot fordított a cég. A következő lépcsőfok a
különböző részelemek összeállítása,
majd a festés és a végső szerelés.
Széles Gábor lapunknak elmondta,
hogy elkezdődött a sorozatgyártás,
a következő időszakban negyven
katonai buszt gyárt az Ikarus:
„Olyan katonai buszok gyártását kezdtük meg, melyek NATO-kompatibilisek,
alkalmasak csapatszállításra. Egész
pontosan ezek a katonai buszok multifunkcionális buszok, tehát viszonylag
rövid időn, két órán belül átállíthatók
más üzemmódba. Vagy arra, hogy katonákat, esetleg sebesülteket szállítson,
vagy arra, hogy bizonyos csapat-

Képek: Tar Károly

Folyamatos a munka az Ikarusban, itt éppen a helyben gyártott elemek összeillesztését végzik
a szakemberek

Dupla üveget kap a honvédség számára készülő busz

mozgásoknak a felügyeletét végezzék
rajta.” Széles Gábor hozzátette: az
Ikarus az egyik legmegbízhatóbb
vállalat hazánkban, mely képes a
buszok sorozatgyártására. Az elnök
a hazai megrendelések mellett
bízik a külpiacok meghódításában
is: „Nemcsak Iránnal, hanem Kínával,
Oroszországgal és más országokkal is
folynak a tárgyalások. Iránnal elvileg
megvannak a megállapodások, az egy
más kérdés, hogy politikai problémák,
zavargások vannak, és ez egy kicsit
csúsztatja a programunkat. De ez nem
lényeges, mert olyan mértékben le va-

gyunk terhelve, hogy ha legalább száz
buszt abból az ezerből, amit le kellene
gyártanunk, le tudunk szállítani, akkor
már meg leszek elégedve.”
Jelenleg kétnaponta készül el egy
busz. Ahhoz, hogy az évi hatszáz
darab gyártása megtörténjen, a
kibocsátást napi háromra kell emelni. Széles Gábor szerint az Ikarus
berendezései alkalmasak, dolgozói
képesek erre. A gyárba sokan vis�szamentek a hőskorból, a nyugdíjas
szakemberek együtt dolgoznak a
fiatal generációval. Kétszáz munkatársa van a vállalatnak.
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Biztonsági kérdésekről tárgyalt a magyar-szlovák vegyes bizottság

ni, s ebben Szlovákia mindvégig
partner volt.
Mint mondta, áttekintették a
V4-ek együttműködését, hiszen
Magyarország a soros elnök, ráadásul a Közép-európai Védelmi
Kezdeményezés soros elnöke
is. Ez a szervezet zászlóshajója
volt a bevándorlás elleni küzdelemnek. Ennek jegyében a déli
határon cseh, szlovák, osztrák
és lengyel katonák segítették a
védekezést az elmúlt években
– tette hozzá. A V4-ek együttműködéséről szólva kiemelte,
hogy a szövetségnek komoly
szava és súlya van az unión belül.
A visegrádi négyek következő
elnöke Szlovákia lesz, az ezzel
kapcsolatos tervekről is szó esett
a találkozón.

Gáspár Péter

A tavaly ősszel megrendezett
V4 Senior Body Meeting után
ismét Székesfehérváron tárgyalt
biztonsági kérdésekről Ondrejcsák Róbert, a szlovák védelmi
minisztérium államtitkára. A
magyar-szlovák vegyes bizottság
ülésén Vargha Tamás miniszterhelyettessel a globális biztonsági
kihívásokról és a NATO szövetségi rendszerében megvalósítandó feladatokról is tárgyaltak.
Az ülés után Vargha Tamás elmondta: úgy értékelték, hogy az
elmúlt néhány évben Közép-Európa és Európa biztonsági környezete jelentősen megváltozott,
ami cselekvésre sarkallta a két
országot és a visegrádi négyeket
is. Kiemelte: szlovák kollégájával
egyetértettek, bizakodásra adhat
okot, hogy az Európai Unió is

Fotó: Gáspár Péter

Székesfehérváron ülésezett a katonai valamint egyéb biztonságpolitikai kérdésekkel
foglalkozó magyar-szlovák vegyes bizottság
Ondrejcsák Róbert, a szlovák védelmi
minisztérium államtitkára jelenlétében. Az
ülést követően Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
elmondta: bizakodásra adhat okot, hogy az
Európai Unió is felismerte az uniós külső
határok védelmének fontosságát.

Vargha Tamás szerint az elmúlt néhány évben Közép-Európa és az egész kontinens biztonsági
környezete jelentősen megváltozott

felismerte az uniós külső határok
védelmének fontosságát.
Vargha Tamás szerint a mai európai vélemények is alátámasztják

a délről érkező illegális bevándorlással kapcsolatos korábbi
magyar döntések helyességét,
miszerint az uniót meg kell véde-

Vargha Tamás beszélt a PESCO létrejöttéről is, melynek keretében 2017 decemberében a huszonöt uniós tagállam
minisztere hivatalosan is elkötelezte
magát, hogy szorosabbra fűzi az
együttműködést a védelem területén.
Az állandó strukturált együttműködés,
röviden PESCO (Permanent Structured
Cooperation) megteremti a lehetőséget arra, hogy a tagországok jobban
összedolgozzanak a védelem és a
biztonság terén.

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várják
A jelenleg működő szavazatszámláló
bizottságok megbízatása lejár, így az
országgyűlési képviselők választását
megelőzően a város közgyűlésének a
következő ciklusra meg kell választania
a szavazatszámláló bizottságok tagjait,
póttagjait – hívta fel a figyelmet Bóka
Viktor jegyző.

A választások lebonyolításában
rendkívül fontos szerep jut
a választási bizottságoknak,
melyek feladata a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság elvének érvényesítése
és a választás eredményének
megállapítása – írja a jegyzői
közlemény.
Idén új szavazatszámláló
bizottságot választanak. A bizottságnak az lehet a tagja, aki
Székesfehérváron állandó lakóhellyel rendelkezik, nagykorú
magyar állampolgár, szerepel
a központi névjegyzékben, és
nem áll fenn vele szemben a
választási eljárásról szóló tör-

vényben meghatározott összeférhetetlenségi ok. A bizottsági
tagoknak esküt, fogadalmat
kell tenniük, majd oktatáson
részt venni, s a szavazás napján
a szavazás teljes időtartama
alatt a szavazókörben munkát
végezni, melyért a jogszabályban meghatározott mértékű
tiszteletdíjban részesülnek, és
a szavazás napját követő napon
mentesülnek a munkavégzés
alól.
Forrás: ÖKK

Hogyan lehet jelentkezni?
Szavazatszámláló bizottsági tagnak a „Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági tagnak” megnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet 2018. január 31-ig.
A jelentkezéseket postai úton a Polgármesteri Hivatal Választási Irodája
címére küldve (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.), személyesen pedig az
Ügyfélszolgálati Irodában lehet benyújtani.
A nyomtatvány beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodában (Székesfehérvár,
Kossuth utca) vagy letölthető a város honlapjáról: szekesfehervar.hu/szavazatszamlalo-bizottsagi-tagok-jelentkezeset-varjuk. A bizottsági tagsággal
kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is lehet érdeklődni az alábbi
számon: 22 537 135.
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A jövő a gyakorlatorientált képzésé

napon az elméleti és gyakorlati
oktatással kapcsolatos információk mellett a diákéletről is tájékozódhattak a leendő hallgatók.

Szűcs-Molnár Diána, Szabó Miklós Bence
Idén is sokan voltak kíváncsiak arra, milyen
szakokat kínál a Corvinus Egyetem és az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Szinte az
ország minden tájáról érkeztek fiatalok. A több
száz végzős esősorban a duális képzésekről, a
kollégiumi lehetőségekről és az ösztöndíjrendszerről érdeklődött a nyílt napokon.

Gyakorlatorientált képzések

A Corvinus Egyetem jövőre négy
alapszakon és három mesterszakon indít képzést a városban –
tudtuk meg Szántó Zoltántól. Az
oktatási rektorhelyettes hangsúlyozta, hogy a Corvinus duális
formában induló képzései csak
itt, Fehérváron érhetők el továbbra is. Ez az egyik komoly érv
amellett, hogy a végzős diákok
az egyetem fehérvári képzéseit
válasszák. Az érdeklődés a fehérvári képzések iránt a nyílt napon
résztvevők számát tekintve egyre
nő. A korábban meghirdetett szakok mellett a következő tanévben
már sportközgazdász-mesterképzést és turizmus-vendéglátás szakot is indít az egyetem a
városban. „A Corvinus Egyetem
piacképes tudást biztosít, piacképes munkavállalókat biztosít. Akik
elvégzik a képzéseinket, sem a hazai,

Fotó: Simon Erika

Fehérváron van duális képzésük

Az induló fehérvári képzésekről bővebb információt a felvi.hu oldalon és az egyetemek honlapjain olvashatunk

sem a nemzetközi munkaerőpiacon
nem lesznek gondjaik!” – mondta
Szántó Zoltán.
A pénteki nyílt napon mindegyik
képzésről előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Fehérváron
kívül tizenegy városból, harminc
különböző középiskolából és
hét felsőoktatási intézményből
érkeztek diákok és hallgatók a

nyílt napra. Őket Mészáros Attila
köszöntötte. Az alpolgármester
hangsúlyozta: „Székesfehérvár ma
az ország második legnagyobb ipari
centruma, ahol több mint kétezer üres
álláshely van az ipari parkokban. De
nemcsak itt, hanem más különböző
szolgáltatási területeken is.”
Az egyetem duális partnerei is
részt vettek a programon. A nyílt

Az Óbudai Egyetem fehérvári
karának nyílt napján bemutatták
az iskola szakjait, köztük a legnépszerűbbekről az iskola diákjai
beszéltek. Bokor Sára harmadéves
hallgató az egyetem elvégzése
után földmérő és földrendező
mérnök szeretne lenni: „Nagyon
szeretem ezt a szakmát, mert gyakorlatorientált, az életre készít fel, és
közel áll a személyiségemhez. Nem
szeretnék csak irodában dolgozni,
a terepen való munkavégzéshez is
ideális ez a szakma.”
Bartalis Ádám két éve jár ide,
szerinte a jövő a robotikában van:
„Az informatikában a mai modern
eszközök mindenhol jelen vannak,
ehhez szeretnék minél professzionálisabban érteni!”
A délelőtt folyamán a végzős
középiskolásoknak bemutatták a
diákéletet, de szó esett az Erasmus-programról is. Az érdeklődők
megismerkedhettek a legórobotokkal, a 3D-nyomtatóval, de
drón- és laserscanner-bemutatót is
tartottak.

Terítéken az újszerű technológiák
Szabó Miklós Bence
Építőipari kivitelező szakemberek gyűltek össze
és osztották meg egymással tapasztalataikat
Székesfehérváron. Az évek óta tapasztalható
szakemberhiány mellett a szállítókapacitás
és az építőanyagok hiányáról is szó esett a
kétnapos előadássorozat keretében, de újszerű
módszerekkel, így például robottechnológiával
készülő tetőszerkezetekkel is ismerkedhettek a
szakemberek.

Képek: Körtvélyes Tivadar

Több tucat fehérvári cég képviselője
vett részt az előadásokon, melyeknek célja egyebek mellett a korszerű
építőanyagok, módszerek és technológiák bemutatása volt.
„Ez most a második alkalom, hogy
találkozunk. A fő célja, hogy a kivitelező partnereinket képezzük a beszállító
partnereink által, hogy az anyagokat

megfelelő módon használják fel.” –
mondta Bezák Péter. A szektor
jelenlegi problémáiról is szó esett a
konferencián, tette hozzá a Braun
Kft. kereskedelmi vezetője.
Az évek óta súlyos szakemberhiány
mellett a szállítókapacitás és az
építőanyag hiányával is szembe kell
nézzenek a vállalkozók: „A szállítási
határidők nagyon eltolódtak. A másik
kihívás az építőanyag-hiány: Néhány
területen már megjelent – ilyenek a falazóanyagok, kerámia téglák, kőzetgyapot.
Elég hosszú a várakozási idő, időben
kell gondolkodni, ha valaki építési munkába kezd!” – nyilatkozta Bezák Péter.
A konferencia résztvevői az előadások mellett a cég beszállító partnereinek termékeivel is megismerkedhettek a rendezvényre kitelepült
standoknál.

„2021-től már csak közel nulla energiaigényű házak épülhetnek Magyarországon, ez technológiai és anyaghasználati változásokat is kíván!” – mondta a rendezvényen Bezák Péter

A robottechnológiával készülő tetőkről is hallhattak előadást a konferencián. A módszer segítségével felére csökkenthető egy tetőszerkezet elkészítésének ideje.

közéleti hetilap

Nyugtasson a Donnak zúgása!
Vakler Lajos
A „…nyugtasson a Donnak zúgása!” című
dokumentumjátékkal tisztelegtek a Zsolt utcai
Közösségi Házban a második magyar hadsereg
elesett hősei előtt.

és a dabasi Áldos Színpad tagjai a
Zsolt utcai Közösségi Házban. A
dokumentumjáték Szabó József
János hadtörténész munkája.
Meleg Vilmos nagyváradi színművész számára ez egy olyan
hiánypótló mű, amit mindenkinek
meg kellene ismernie: „Nekünk
Nagyváradon ez még inkább kötelező,
hiszen a megmaradásunk része, hogy
magyarok vagyunk. A sorsfordító
történéseknek részesei voltak őseink is, bennünk ezért is tovább kell,
hogy éljen az emlékezés kötelessége,
ha tisztességesen akarjuk sorsunkat
megélni. Szabó József János dokumentumjátéka alapmű, hogy emlékezzünk
és emlékeztessünk!”

Fotó: Lugosi Balázs

Meleg Vilmos, a nagyváradi színház művésze és Zemlényi Katica, a vendéglátó számára is
fontos volt, hogy Szabó József János drámáját Székesfehérváron is bemutassák
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Folytatódhat a fűtési per
Dávid Renáta
A bíróság elhalasztotta a tárgyalást abban a
perben, amit Szabó Melinda indított a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet
ellen a Salétrom utca 11-19. alatti háztömb
fűtési problémája miatt.

Kép: Burján Zsigmond

A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, a Honvédség és Társadalom
Baráti Kör, a Pákozdi Katonai Emlékpark, a Krajczáros Alapítvány, a
Vox Mirabilis Közhasznú Egyesület
és a Krisztus király plébánia közös
rendezvényén a „...nyugtasson a
Donnak zúgása!” című dokumentumjátékot adták elő a Nagyváradi Szigligeti Színház művészei,
Molnár Julianna és Meleg Vilmos

FehérVár
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„A szövetkezet bizonyos mértékig félrevezetéssel, hiteltelen tájékoztatással fordult a
tagok felé, hogy a fogyasztott hőenergia után
fognak számolni, azonban az én megítélésem szerint ez nem így van.” – állítja Szabó
Melinda

Szabó Melinda elmondása szerint
már évek óta vita tárgya a fűtés
kérdése: a szövetkezet ahelyett,
hogy a problémát orvosolta volna,

véleménye szerint lobbiérdekeket
érvényesítve vezette be a költségmegosztókat az épületekbe. Mint
mondja, a szövetkezetnek értesítenie kellett volna a Széphő Zrt.-t és
a Techem Kft.-t a fűtésváltozások
kapcsán, és ez alapján kellett volna
a számlákat kiküldeni a lakók
részére.
Szabó Melinda azt is elmondta,
azért indított pert, mert egyaránt
hiába fordult a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a
Kormányhivatalhoz és az ombudsmanhoz azzal kapcsolatban, hogy
a lakásszövetkezet több pontban is
törvényt szegett: „A lakóközösségnek
kellett volna döntenie az ügyben, hogy
kéri-e a költségmegosztók felszerelését.”
Kollár Zoltán, a Székesfehérvári
Törvényszék sajtószóvivője arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a felperes határidőt kért arra nézve, hogy
átgondolja a keresetével kapcsolatos álláspontját, és a bizonyítási
indítványait előterjessze. Erre tekintettel a tárgyalás elhalasztására
került sor.

A témával részletesen foglalkozik a
péntek este 19.25-kor kezdődő Köztér
című műsor a Fehérvár Televízióban.
Tegye fel kérdését, mondja el véleményét, szóljon hozzá a témához! Az adás
alatt hívható telefonszámunk:
22 516 110.

Az emlékkápolna negyedszázada
Vakler Lajos

A zarándokhelyen a Honvédelmi
Minisztérium, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, Fejér megye, Székesfehérvár
és Pákozd önkormányzatának
képviselői mellett a doni áldozatok hozzátartozói, leszármazottai
is főt hajtottak az emléknapon,
melyen a hagyományokhoz híven
a történelmi egyházak képviselőinek ökumenikus imádsága is
emelte a kegyeleti visszaemlékezés méltóságát a nemzeti sorstragédia hetvenötödik évfordulóján.
Bobory Zoltán, a Doni Bajtársi
és Kegyeleti Szövetség tiszteletbeli elnöke volt a megálmodója
a Don-kanyar emlékkápolna
megvalósításának: „Azzal együtt,
hogy eltelt az ember életéből huszonöt
esztendő, ez egy olyan fantasztikus
időszaka az életemnek, amit büszkeséggel és örömmel köszönhetek meg
a Jóistennek. 1988 végén Székesfehérváron járt Serfőző Simon, és
felolvasta a Feledésből az emlékmű
című versét, ami nem más, mint egy
számonkérés: miként lehet az, hogy

Fotó: Kiss László

A pákozdi Mészeg-hegyen, a Don-kanyar
emlékkápolnánál a Doni Bajtársi és Kegyeleti
Szövetség és a Prohászka Ottokár Cserkészcsapat szervezésében huszonötödik alkalommal tisztelegtek a második magyar hadsereg
urivi visszavonulásakor és a munkatáborokban
elesett közel százhúszezer katonájának emléke
előtt.

A huszonöt éve felszentelt emlékkápolna őrzi a doni hősök emlékét

a hősi halott százhúszezer magyar
katonának mi feledésből emeltünk
emlékművet? Amikor hazafelé mentem, megszólalt fölöttem a Barátok
temploma harangja, és abban a pillanatban tudtam, mi a kötelességünk.
Először zarándokutat szerveztünk a
Don-kanyarba, ami sok-sok nehézség
és küzdelem árán valósulhatott meg
1991-ben. Harminc, majd negyven
zarándoktársamat vittem ki. Az
urivi áttörés helyszínén szerettük
volna elhelyezni azt a kopjafát, ami
most itt áll a kápolna mellett, de az
utolsó pillanatban nem engedte a
hatóság. Amikor bejártuk a második
magyar hadsereg kétszáz kilométeres
frontszakaszát, rádöbbentem, hogy
nem ott kell nekünk kegyeleti helyet
létrehozni, hanem itthon. Hála Istennek, sokan segítettek abban, hogy a
kápolna itt, a pákozdi Mészeg-hegyen
valósulhasson meg. Létrehoztam a
Don-kanyar Kápolna Alapítványt, s
1993-ban Göncz Árpád köztársasági
elnök felavathatta, Takács Nándor
megyés püspök pedig felszentelhette
az emlékkápolnát. Ezen a kis dombon
itthonról és szerte a világból ötezer
ember vett részt az avatáson, hiszen
a feledés emlékműve, az elhallgattatás és a mi némaságunk után ez
volt az első lépés a második magyar
hadsereg tagjainak, a hadiárváknak,
az özvegyeknek a rehabilitáció felé.
Azóta ez nemzeti zarándokhely lett,
megvalósulhatott az, amit sokan
szerettünk volna, hogy a katonák
lélekben hazatérjenek.”

FehérVár
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Bulvár

Más, mint egy hétvégi buli

2018. január 18.

Szabó Petra
Pénteken tartották a negyedik Városi diákbált. A Székesfehérvár különböző iskoláiba járó diákok
a báli hagyományoknak megfelelően, elegáns körülmények között szórakoztak a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házban.

Az Arany Dobverő díjas 21 Gramm koncertje hangolta a fiatalokat

Fotók: Kiss László

Nyitótánc Székesfehérvári Diáktanács módra

Idén az álarc is a dresscode-hoz tartozott

Michael Jackson után szabadon...

Egy gyors sminkellenőrzés

közéleti hetilap
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Induljon a banzáj!

Több mint száz fehérvári középiskolás szórakozott együtt

Fotósarok is várta a fiatalokat

A vonat nem vár, a lufi is száll...

Szerelem a levegőben?

Egyenmaszk és bolondozás
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Új ravatalozó Kisfaludon

László-Takács Krisztina

Az eredeti kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A magyar kultúra
napját 1989 óta ünnepeljük ezen
a napon.
Az évfordulón idén is olyan
programokra számíthatunk, melyek alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
A január 20-i Hobo-est Pilinszky János költészetét helyezi új
megvilágításba. Földes László
Látja Isten, hogy állok a napon
című zenés irodalmi estjére
várják a fehérváriakat az Öreghegyi Közösségi Házba. A 17
órakor kezdődő előadásra a
belépés díjtalan. Ugyanitt este
fél hétkor nyílik meg Legéndy
Péter képzőművész Mémek című
kiállítása.
Január 22-én, hétfőn tekinthetjük meg azokat az építészeti

F otó: hobo.hu

Székesfehérváron a magyar kultúra napja
alkalmából lesz Hobo-est, képzőművészeti
kiállítás és színházi gálaműsor. A Himnusz
születésnapja adja az alkalmat arra is,
hogy a Székesfehérvár történeti központja
2017 című építészeti pályázat alkotásait is
megtekinthessük.

Földes László Pilinszky-estje az Öreghegyi
Közösségi Házban szombat délután ötkor
kezdődik

tervpályázatokat, melyek a Nemzeti Emlékhely megjelenítését
gondolják újra a Magyar Művészeti Akadémia felhívására.
A kiállítás előtt délután három
órakor a Városháza Dísztermében hirdetik ki a Székesfehérvár
történeti központja 2017 című
építészeti pályázat eredményét.
A pályaműveket délután négytől
lehet megtekinteni az Új Magyar
Képtárban.
Szintén hétfőn este hatkor kezdődik az a színházi gálaműsor,
melyen átadják a Pro Cultura
Albae Regiae díjat is.

Kedden reggel szentelte
fel Tornyai Gábor plébános a kisfaludi temető új
ravatalozóját. A városi
beruházásban mintegy
huszonötmillió forintból
elkészült új ravatalozó
építését nyáron kezdte el
a Városgondnokság. Az
épület környéke szilárd
térköves burkolatot kapott , és kialakítottak egy
illemhelyet is. A temetőben eddig nem volt fedett
ravatalozó.
B. G.

Kép: Bauer Tibor

A magyar kultúra napja Hobóval

2018. január 18.

Bormustra harmadszor

Fotó: Simon Erika

8

Harmadik alkalommal rendezték meg a Nagy Fehérvári Bormustrát. A Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban az ország történelmi borvidékei termelőinek nemes nedűit kóstolhatták
meg az érdeklődők. Fejér megyét a móri és az etyek-budai pincészetek képviselték.
V. L.

Rekviem egy hadseregért
Vakler Lajos

Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke felhívására huszonkét
székesfehérvári fiatal idézte meg
nemzeti sorstragédiánk történetét,
a harctéri szenvedéseket és a hátország gyötrelmeit. A versmondók
többsége az Ének a Don hőseiért
című antológiából választott, melynek szerzői Csoóri Sándor, Serfőző
Simon, Sinka István, Utassy József
és Sobor Antal, akik a több évtizedes hallgatást megtörve ledöntötték
a feledés emlékművét.
„A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség mindent megtesz az emlékezet
fenntartásáért. Számtalan rendezvényt
szervezünk, most a fiatalokat szerettük volna megszólítani azzal, hogy
hagyományteremtő szándékkal vers- és
prózamondó versenyt szervezünk.”
– mondta el lapunknak Bobory
Zoltán.
Bakonyi István irodalomtörténész
évtizedek óta segíti a Vörösmarty
Társaság munkáját, és szívügye
a második magyar hadsereg doni
harcainak hiteles feldolgozása:
„Mindenképpen van áttörés, hiszen itt
van a Mészeg-hegyen a Don-kanyar
emlékkápolna. Saára Sándor dokumentumfilm-sorozata, a Pergőtűz és Nemeskürty István Rekviem egy hadseregért

Fotó: Lugosi Balázs

Az urivi áttörés hetvenötödik évfordulójára
a Vörösmarty Társaság vers- és prózamondó
versenyt hirdetett az áldozatok emléke előtt
tisztelegve.

Váradi Imre vehette át az első díjat Bobory Zoltántól, a Vörösmarty Társaság elnökétől

című nagyszerű könyve előtt volt egy
Fehérváron élő író – Sobor Antalnak
hívták – aki már a hatvanas évek
elején megírta az Éjjel hazamentek a
katonák című fantasztikus elbeszélését. Ez a mű megjelent a Kortársban,
majd a Magyar Rádió is rádiójátékot
készített belőle. Ebben a novellában

Sobor Antal – messze megelőzve korát,
a történészeket és írókat – ezt a témát
helyezte a középpontba.”
A verseny egyik győztese az a
Váradi Imre lett, aki megmérette
magát a Fehérvári Versünnepen is:
„Szerettem volna emlékezni, szerettem
volna átérezni, milyen volt azoknak,

akik itthon maradtak, és azoknak, akik
elmentek – és nem tértek többé haza.
Sebestyén Jáger Orsolya Nagymama
évről évre című versét mondtam el.
Ez arról szól, hogy a költő nagypapája
nem tudott elmenni a háborúba, itthon
maradhatott, így végül megszülethetett
az édesanyja és ő maga is.”

közéleti hetilap
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Utazás bérlet nélkül
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Szabó Petra

Most már a fehérvári vasútvonalon is használható az e-személyi.
A Budapest-Pusztaszabolcs és a
Budapest-Székesfehérvár vonalon
már lehet az okmányhoz bérletet
rendelni, így nincs szükség papírra.
Bár még kevés utas használja ezt a
lehetőséget, a megkérdezetteknek
tetszik.
„Nagyon jó véleménnyel vagyok erről,
de hát e-személyije még nem mindenkinek van, gondolom majd idővel.”
– mondta egy hölgy a peronon,
miközben az egyik délutáni pesti
vonatra várt. Az utasok – azon
felül, hogy nem kell papír alapú
bérletet váltaniuk – három százalékos kedvezményt kapnak az árból.
„Egyelőre a Déli pályaudvaron,
Pusztaszabolcson, Százhalombattán,
Kelenföldön, Érd-alsón, Tárnokon,
Martonvásáron és Székesfehérváron
van lehetőség a pénztárakban ezt a fajta bérletet megvásárolni és feltölteni ez
e-személyire.” – tájékoztatott Lőcsei
Virág, a MÁV sajtófőnöke.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Nagy dobásra készül a MÁV. Jelenleg még
tesztelés alatt áll a fejlesztés, de két útvonalon
már használható az e-személyire tölthető
bérlet. Az ezzel utazók egyelőre olyanok, mint
a fehér holló, de úgy néz ki, hogy országosan is
bevezetik ezt a fejlesztést.

Fehérvár és Budapest között már nem kell papír alapú bérletet venni, elég az e-személyi

A fejlesztés egyelőre tesztelés alatt
áll, de a MÁV a későbbiekben tervezi
az országos kiterjesztést. De más
újdonságra is számíthatnak az utasok: a napokban ismét meghirdette
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. a Szabadbattyán és Balatonfüred
közötti pálya felsővezeték-, vasút- és

kiegészítő építési munkáinak tervezését és kivitelezését. Az érintett
szakaszon a nyári idegenforgalmi
szezonban óriási a forgalom.
„A beruházás keretében megvalósulhat
az ötvenöt kilométeres szakasz villamosítása a szabadbattyáni transzformátor
átépítésével és bővítésével. További

négy állomás, Polgárdi, Balatonkenese,
Balatonfűzfő és Alsóörs akadálymentesítése és átépítése is megtörténhet.
Az átépítés során ötvenöt centiméteres
peronok épülnek, tájékoztató rendszert
korszerűsítünk, és megújul a térvilágítás
is.” – hangsúlyozta Kiss Boglárka, a
NIF szóvivője.

Korom Ferenc az új parancsnok
Vakler Lajos

Január elsejétől új parancsnok
irányítja a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának
munkáját. Az ünnepélyes állománygyűlésen Simicskó István honvédelmi miniszter megerősítette, továbbra
is az a fő cél, hogy a Zrínyi 2026
Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program sikeresen megvalósulhasson: „Történelmi jelentőségű fejlesztési
időszakba lépett a Magyar Honvédség.
Van egy világos stratégiai elképzelésünk,
hogy mit szeretnénk elérni, milyen honvédséget képzelünk el a jövőben. Erre
egy tízéves fejlesztési tervet állítottunk
össze. Ezt a kormánynak bemutattam,
mely megtárgyalta és elfogadta. Eszerint
haladunk!”
Huszár János altábornagy helyét –
aki a jövőben a Honvéd Vezérkar
főnök-helyetteseként teljesít szolgálatot – Korom Ferenc vezérőrnagy
veszi át, aki eddig a vezérkar hadműveleti csoportfőnökségének főnöke
volt. Korom tábornok bemutatkozó
beszédében elmondta: „Csapatban
lehet csak eredményeket elérni, az egyes
harcosok, az egyes emberek egyéni
érdekeinek képviselete manapság nem
működik. Egymásért dolgozunk!”

Fotó: Bácskai Gergely

Simicskó István honvédelmi miniszter és Vargha
Tamás honvédelmi államtitkár részvételével
tartottak ünnepélyes állománygyűlést az Összhaderőnemi Parancsnokságon. Az állománygyűlésen bemutatkozott az új parancsnok, Korom Ferenc
vezérőrnagy.

Az állománygyűlésen elhangzott: egy hadseregnek ahhoz, hogy el tudja látni feladatát és a legmagasabb szinten garantálja a biztonságot,
folyamatos felkészülésre, fejlődőképességre, modern technikai eszközökre van szüksége
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A krokodil torkában

2018. január 18.

Vakler Lajos

A krokodil torkában című kötetben,
melynek alcíme Breviárium az ezredfordulóról – esszék, versek, rajzok
festmények és faszobrok, Dienes Ottó
megmutatja, mi az, ami a székesfehérvári kultúra megbecsült személyiségévé
teszi. A kötetet L. Simon László költő
ajánlotta az olvasók figyelmébe: „Középiskolás korom óta ismerem Dienes tanár
urat, hiszen a Teleki Blanka Gimnáziumban
a francia nyelvi csoportot tanította. Kezdetben tanár-diák kapcsolatban voltunk, ami
egy irodalmi-művészeti barátsággá alakult.
Egy rendkívül gazdag és összetett életútról
van szó, ráadásul egy olyan gondolkodói és
művészi törekvésről, ami talán a legnehezebb feladat, hiszen a teljességben gondolkodás, a teljességre való törekvés csak a
legkiválóbbaknak sajátja. Nehéz eldönteni,
hogy az író, az esszéista, a képzőművész,
a gondolkodó, a tudást közvetítő tanár az
erősebb vagy hangsúlyosabb az életműben.
Komplexitásában alakul ki a kép Dienes
Ottóról, ami méltán emeli a Fejér megyei
szellemi élet legjobbjai közé!”
Dienes tanár úr a tőle megszokott játékos gondolatsorral beszélt a kötetről,
megmutatva mindazt, amitől az ember

Fotó: Kiss László

A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai székházában
mutatták be Dienes Ottó A krokodil torkából című
kötetét, mely a kiváló író, költő, esztéta, festőművész és tanár életművéből ad válogatást.

L. Simon László a a szerkesztő, Revák István és a szerző társaságában mutatta be a kötetet

úgy érezheti, hogy belecsöppent világának kellős közepébe: „Ebben a kötetben
sok minden benne van, ami irodalom és
képzőművészet. Ízelítőt adtam magamból.
A hagyományos festményeimet nem mutattam meg, inkább az abszurd sorozatból
válogattam, amelyek különleges dolgokat

mesélnek el a világról. Az esszék és a tanulmányok sorában Hamvas Béla és Várkonyi
Gábor az, akik kiemelést érdemelnek, ők a
paradicsomból való kiűzetéssel foglalkoztak, és arra keresték a választ, hogyan indulunk el a teljes globalizáció felé, s hogyan
ölik ki belőlünk a vallást, a hitet, amivel

szétrombolják az egész társadalmat.”
Mert ő az, aki idealizmusából egy
jottányit sem engedve, egy csökkenő
szellemiségű világban vívja utóvédharcait a hamis, a talmi csillogás mindenkori erőszakos áradatával szemben, az
örökös emberi értékrend védelmében.

Sobor Antalra emlékeztek
Vakler Lajos

A Perelj uram, Az éjjel hazamentek a
katonák, a Hosszú háború szerzője,
a kiváló tanár tíz esztendeje nincs
köztünk. A Városháza Dísztermében
megrendezett emlékesten Vargha
Tamás országgyűlési képviselő emlékezett a korszakos alkotóra, egykori
tanártársára: „Mint székesfehérvári
diák, aki szerette az irodalmat, természetesen tudtam, ki Sobor Antal tanár
úr. Bár én a szomszéd várba, a József
Attila Gimnáziumba jártam, ő pedig a
Vasváriban tanított, de 1987-ben úgy
hozta a sors, hogy kezdő tanárként én is
a Vasváriba kerültem, ahol ő már egy legenda volt. A tanáriban az ablak előtt ült,
és arra emlékszem, hogy mindig rend volt
körülötte. Amikor beszélt, csendes volt,
azoknak az embereknek a nyugalmával
mondta el gondolatait, akik tudják, hogy
figyelnek rájuk. Olvastam egy kritikát a
könyveiről – úgy fogalmazott a szerző,
hogy egy hatalmas ív az életműve. Ebben
az életműben nincsenek felesleges szavak,
nincsenek felesleges ecsetvonások. Művészi rendet hagyott ránk!”
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke írótársára, barátjára emlékezett: „Sobor Antal egy személyben
volt barátom, példaképem, az a fehérvári
ember, akire kötelességünk emlékezni,
ébren tartani emlékezetét, és segíteni
abban, hogy az irodalomtörténet méltó

Fotó: Simon Erika

Sobor Antal születésének nyolcvanötödik évfordulóján emlékesttel tisztelegtek a József Attila-díjas
író életműve előtt.

Az emlékülésen Vargha Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte Márta nénit, Sobor Antal özvegyét

módon megőrizze a nevét. Megérdemli,
hogy emlékezzünk és emlékeztessünk rá.
Meggyőződésem, hogy a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb
prózaírójáról van szó!”
Lukácsy József, a Vörösmarty Társaság alelnöke biztos benne, hogy az a
tisztelet, mely életében övezte Sobor
Antalt és munkásságát, megőrizhető: „Nagyszerű kezdeményezés volt az
elmúlt évben, hogy hagyományteremtő

szándékkal irodalmi konferenciákat és
emlékesteket tartottunk a városházán.
Ma egy olyan emberre emlékezhetünk,
aki ízig-vérig fehérvári volt, aki kötődött
városunk kultúrájához, történelmi hagyatékához. Sobor Antalra emlékezni érzelmi
többletet jelent, könyveiben tanított, és
segített megőrizni a múltat.”
Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója fontos bejelentéssel
érkezett az emlékestre: „A meghívó az

emlékülésre egyben születésnapi meghívó
is, s ha az embert születésnapra hívják,
illendő ajándékot vinni. Az én ajándékom, hogy a Vörösmarty Színház a
2018/2019-es évadban bemutatja a Sobor
Antal Perelj, uram! című regényéből
készült színpadi művet. Bakonyi István
hozta el hozzám Román Károly színpadi
adaptációját. Boldog vagyok, hogy ezt bejelenthetem, és örülök, hogy Sobor Antal
emléke ezzel a bemutatóval tovább él!”

közéleti hetilap

FehérVár

Kultúra

Minőségi könyvek olcsón

László-Takács Krisztina

A könyves szekér Fehérváron

Gáspár Péter
Márai Sándor, Szabó Magda és Villon – csak
néhány szerző, akiknek könyveit két kakaós
csiga – vagy ha úgy jobban tetszik, egy
buszjegy – áráért meg lehet vásárolni a
Palotai kapu téren álló könyves szekéren.
A különleges kulturális lehetőség, mely a
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg, vasárnap kivételével
minden nap várja a könyvbarátokat.

vásárolta meg: „Már diákkoromban
szerettem verset olvasni és mondani is, ez egy régi szerelem. Ma már
kevesebb időm van erre, de régebben
sokat olvastam angolul is, nagyon
szeretem például John le Carré
klasszikus kémtörténeteit. A magyar
irodalomból pedig József Attila, Ady
Endre és Pilinszky a kedvencem.”
A megnyitó közben elkezdődött:
„Különösen családi körben nemesül igazán közösségi élménnyé az
olvasás. Magam is – többgyermekes
édesapaként – szívesen olvasok
gyermekeimmel jól ismert meséket,
történeteket. Jó átélni együtt újra és

Fotó: Simon Erika

Már a nyitás napján is rengeteg
volt a vásárló és az érdeklődő.
Kárpáti Viktória, az egyesület
egyik könyvterjesztője elmondta,

máskor is kijön körülnézni.
Kelemen Valéria viszont sikerrel
járt. Igaz, eredetileg Stephen
Kinget vagy Agatha Christie-t
keresett. Végül a mozdonyrajongó
kisfiának egy mesekönyvet és egy
vonatos képeskönyvet vett: „Nem
baj, máskor is jövök, mert jó kezdeményezésnek tartom. Az antikváriumban sincs mindig minden!”
Mögötte egy középiskolás lány
két vaskos kötetet pakolt a táskájába: „Elsősorban Proust Az eltűnt
idő nyomában című művéért jöttem,
mert nagyon érdekel – vagyis inkább
érdekelne. Az eladó azt mondta,

Az átalakított szekeret Erdélyből hozták. Van már könyves szekér Szekszárdon, Veszprémben és Budapesten is.

hogy sokféle tematikájú könyvet
kerestek: „Óriási az igény a szépirodalomra, a szórakoztató regényekre,
de mesekönyvekre is. Az előbb például egy Simone de Beauvoir-regényt
és egy régi Bazsov-mesekönyvet
kerestek. Az előtt meg Danielle Steelt.
Nem olvashat mindig mindenki
Dosztojevszkijt vagy Tolsztojt... Pont
azért jöttünk létre, hogy mindenki
megtalálhassa azt a könyvet, amit
szeret.”
A szekér könyvekkel megrakodott
polcaihoz már a hivatalos megnyitó előtt is alig lehetett hozzáférni.
Nyugdíjasok, édesanyák, nagymamák és középiskolások is válogattak a Jókai-, Márai- vagy éppen
Szabó Magda-kötetek között.
„Nagyon szeretem a fordulatos történeteket, melyekben érdekes karakterek vannak, de sajnos nem találtam
ilyet.” – mondta az iskolás Nagy
Róza Kata, majd hozzátette: azért

jelenleg nincs készleten, de a közeljövőben várható. Így helyette egy
Camus-válogatást és egy filmművészettörténet-könyvet vásároltam.” –
fejtette ki Markó Anna gimnazista, aki a szabadidejében szívesen
olvas szépirodalmat.
A vevők között Vargha Tamás,
Székesfehérvár országgyűlési
képviselője is feltűnt, és Latinovics Zoltán összegyűjtött írásait
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újra a magyar népmesék tanulságos
történeteit, ugyanakkor megtapasztalni azt, hogy a közös olvasással eltöltött minőségi idő mennyire értékes
lelki és szellemi útravalóul szolgál
nemcsak gyermekeim, hanem magam
számára is.” – fogalmazott Latorcai Csaba társadalmi és örökségvédelmi ügyekért valamint
kiemelt kulturális beruházásokért
felelős helyettes államtitkár.

Fontos tudnivalók
A kezdeményezés lényege, hogy mindenki minőségi könyvhöz juthasson egy
buszjegy áráért.
Ha nincs meg egy kötet, a terjesztőknél elő lehet jegyezni.
A könyves szekér hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van nyitva.
A könyves szekérnél vásárolnak régi könyveket, és elfogadnak könyvfelajánlásokat is.

A kék arcúak
Mit neki könyves szekér! Tizenegy
éves gyerekem akkor sem méltóztatna felpillantani, ha egy könyvkamion süvítene el az orra előtt! Semmi
extra, ez is csak egy este a sok közül,
amikor már huszadszorra próbálom
kideríteni, mit kér vacsorára, bepakolt-e másnapra, és olyan praktikus
dolgokra buzdítom, mint a fürdés
meg a fogmosás. Arcán kék monitorfény ragyog, fülében fülhallgató
recseg, tekintete éterivé változott –
azt hiszem, elvesztettük.
Volt idő, amikor még reménykedtem,
amikor a telefon csak egy volt a sok
opció közül, amikor a suliban havonta elolvasandó könyveket szorgosan
gyűjtöttük, s ha nem is akkora
lelkesedéssel, de bele-beleolvasott, s
volt, hogy bele is feledkezett. Aztán
amikor a negyedik hónap kötelező
olvasmányát tettem az asztalára,
felnézett, és közölte, hogy nincs rá
szükség, majd ő megoldja mindezt
telefonnal, és meghallgatta hangoskönyvön Szabó Magda Tündér
Laláját. (Mondjuk legalább meghallgatta…) „De most komolyan,
anya, ti ezt nem értitek, mert ti már
öregek vagytok! Ez tök jó, ilyen a
világ, nem kellenek a könyvek, mert
itt van minden!” – így rohant ki,
mint Zrínyi a várból, szablya helyett
telefonjával hadonászva.
A másik, az ötéves kifinomultabb
módszerekkel dolgozik: „Anya, szeretlek! Gyere csak ide, hadd öleljelek
meg!” – susogja nyájas hangvétellel,
angyali mosollyal. Csábító tekintet,
az anya-fiú szerelemcsíra ezernyi
jele. Kis esti romantika, amire csak
az óvodás Don Juan képes, és amiből egy anya még akkor is erőt fog
meríteni, ha már cikinek számít puszival köszönteni nyilvánosság előtt,
vagy amikor megpróbál tapintatosan
levakarni, ha esetleg megvárnám
a sulinál a tanítás végén. Már-már
arra gondolok, milyen jó, hogy van
egy ilyen kicsi, aki még ösztönösen
bújik hozzám illatos szőke fürtjeivel! Aztán amikor már mindebbe
belefeledkeznék, óvatosan a fülembe
súgja: „Akkor most már odaadod a
telefonodat?”
Mindent tud, amit nekünk tanulnunk kell: csont nélkül bezárja a
felugró reklámokat, ha fizetni kell
valamiért, hiba nélkül kattint a
„Köszönöm, nem!” gombra. Nem tud
még olvasni, de azt tudja, hogyan keressen videót a Youtube-on, hogyan
indítson el és zárjon be egy telefonos
játékot. Talán már az anyaméhből
is felemelt mutatóujjal csusszant
ki, mintha máris a legközelebbi
érintőképernyőt keresné. Sikítófrász
helyett e gondolattal nyugtatom
magam: legalább most lesz néhány
percnyi csend és nyugalom, és hát ez
azért mégiscsak jobb, mint a pálinkás kenyér. Vagy mégsem?
Következő lapszámunkban a telefon
és a kisgyermek kapcsolatát boncolgatjuk szakértőinkkel. Addig pedig
osszák meg velünk tapasztalataikat
a Fehérvár közéleti hetilap Facebook-oldalán!

Lukácsy József

Vallási tolerancia
a régmúltban és a jelenben
A reformáció évszázadában a
valódi vallási tolerancia jegyében
a Mohács után három részre
szakadt Magyarország területén,
Erdélyben 1568 januárjában a
tordai országgyűlés törvény által
biztosította a négy bevett vallás –
a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius – szabad
gyakorlását és védelmét.
Vagyis a világon ekkor hirdették
ki először a vallás- és lelkiismereti szabadságot. Alig több mint
ötven évvel Luther vitairatának
wittenbergi közzététele után, az
egyre hevesebb ellenreformáció
közepette, a vallási, politikai és
vagyoni szembenállások miatt
kialakuló háborús helyzetben,
az önálló erdélyi fejedelemség
kialakulásának idején, az oszmán
veszedelem állandó szorításában.
A tordai országgyűlés ediktuma
megteremtette Erdély népeinek a
békés, biztonságos fejlődés és építkezés lehetőségét, nemzeti nyelvük
és közösségük, egyházaik és kultúrájuk kialakulását, fejlődését.
Január 13-án a tordai székesegyházban az erdélyi és magyarországi történelmi egyházak
a kölcsönös tisztelet és békés
együttműködés szükségességét
deklarálva ünnepelték az ediktum
négyszázötvenedik évfordulóját –
a romániai történelmi egyházakkal
együtt.
Az azóta már megbukott román
miniszterelnök minapi szokatlanul
durva magyarellenes beszólása
ellenére nemcsak egyházaink,
de nemzeteink békés együttműködésére is szükség van most,
amikor Európában felhatalmazás
és arc nélküli gazdasági-hatalmi
erők több évszázados kultúránk
felszámolásába kezdtek, elsősorban a legmodernebb technológiát
felvonultató kommunikációs
eszközökkel. Az Isten, haza, család
alapértékeitől akarnak megszabadítani. A felvilágosodás kiüresedése után ez már az elsötétítés
folyamata egy dekrisztianizációs
hadjárat részeként.

Egyház

Pedig mi azt hittük...
Az új év első vasárnapját különleges
vendéggel ünnepelhettük a székesfehérvári baptista gyülekezetben. Bolyki
László zenész, lelkigondozó, igehirdető, négygyermekes családfő hívott
bennünket különleges időutazásra, az
emmausi tanítványok történetét hozva
elénk.

Vendégként érkezett hozzánk,
egy olyan közösségbe, ahol szinte mindenki hallott már róla,
de ő nem ismeri a testvériséget.
Mégis, már az alkalom kezdetén szeretettel teli mosollyal
pásztázta végig a gyülekezetet.
Pedig mi azt hittük című könyve
alapján készült a tanításra, s
e gondolatot már az elején jól
illusztrálta: azt hitte, eltervezett
induló gondolataival fordul felénk, de újratervezésre indította
egy látvány: F. Dániel hátán
alvó kisfiával gitározott, és
így dicsérte az Istent. Valóban
megindító a párhuzam, ahogy a
mi kapcsolatunk is ilyen lehet
Istennel. Mindegy mikor, hol és
mi történik velünk, Isten a mi
mennyei édesapánk, biztonsággal csünghetünk rajta, ragaszkodhatunk hozzá.
„Az új múlt titka” – ez lehetne a
címe a már említett könyv egymondatos áttekintésének. De
hogy is lehetne a múlt új, hiszen
a múlt azért múlt, mert már
régi… A mögöttünk lévő dolgokkal mit lehet tenni, hogy lehet
az új? Tanulható és tanulandó
dolog, hogy Isten tervében helyére kerüljön a múltunk akkor
is, ha mi nem tudunk rajta már
változtatni. Isten tud!
A Bibliában olvashatunk az emmausi tanítványokról, akiknek
a múltjuk, a tapasztalataik alapján, Jézussal járva volt egy jól
felépített jövőképük. Erre tették
fel egész életüket, feladták érte
legszebb éveiket, megélhetésüket. Aztán csalódtak, mert úgy
érezték, Jézust követve zsákutcába kerültek. Jézus meghalt.
Pedig ők azt hitték…
Az Emmausba tartó úton egy
különleges találkozás tanúi
lehetünk. Olyan valakik találkoznak Jézussal, akik korábban már
nemcsak találkoztak, de jártak is
vele. Mégsem ismerik fel.

Vasárnap kezdődik az Ökumenikus imahét
Kovács V. Orsolya
Az idei Ökumenikus imahét január 21. és
28. között lesz, az imaalkalmak 18 órakor
kezdődnek. A több mint százéves hagyománnyal
rendelkező rendezvénysorozat helyszínei Székesfehérváron a székesegyház, az evangélikus,
a református templomok valamint a baptista
imaház lesznek.

Az imahét országos nyitóeseménye
január 21-én, vasárnap 19 órakor
lesz a budapesti Szent Istvánbazilikában, Erdő Péter bíboros-érsek és Steinbach József református
püspök jelenlétében. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia és a

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége elfogadta, hogy az ökumenikus imahét
országos nyitó istentiszteletének
vasárnapja 2018-tól az üldözött
keresztényekért való imádkozás
vasárnapja is legyen.
Az ökumenikus imahét programjai
Székesfehérváron a Széchenyi úti
református templomban, a Budai
úti református templomban, a
baptista imaházban, az evangélikus
templomban, az öreghegyi katolikus templomban és a bazilikában
zajlanak. A programról többek
között a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján lehet tájékozódni.

Hányszor megeshet velünk is,
hogy élünk valaki mellett, mégis újra találkoznunk kell, hogy
együtt is lehessünk! Életünk
tele van „pedig mi azt hittük”
élményekkel.
Az újra találkozás egy különleges út – megtanulhatunk
újra felizzani, és ez az egyik
legnagyobb ajándék Istentől.
Újra szerelembe esni azzal, aki
a társad, az művészet! Az a leg-

Fotó: Búza Péter
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Bolyki László Pedig mi azt hittük... című előadását a baptista gyülekezet szervezésében
hallgathatták meg az érdeklődők

nagyobb csoda! Legyen szó Istenről, Jézusról vagy a társadról
melletted. Erről szól az emmausi tanítványok története is: „Hát
nem izzott-e a szívünk?”
A tanítványoknak tizenkét
kilométer gyalogút kellett, hogy
a kiégettségtől eljussanak az
izzó szívig. Velünk is előfordul,
hogy egy rég látott ismerőst
nem ismerünk fel azonnal. De
a tanítványok három napja még
látták Jézust, és most, mikor
szembejön velük, mégsem
ismerik fel! Nekünk ez ma nem

2018. január 18.

furcsa, mert az evangélium
beszámol arról, hogy ezt Jézus
előre meg is mondta: „Néztek,
de nem láttok!”
Próbáljuk kicsit a helyükbe
képzelni magunkat! Úgy, hogy
nem ismerjük húsvét örömüzenetét, a történet végét! Nekik
ott, akkor, az volt a vég! Tényleg
nem tudták, hogyan tovább,
mindenben csalódtak. Még
magukban is. Péter azt hitte,
Jézusért még akár a halált is vállalja, végül mégis elárulta. Azt
hitte, tud a vízen járni, pedig
csak Jézus tartotta fenn.
Isten féltő szeretettel tanítja
meg nekünk, hogy aminek
össze kell omlani, annak össze
kell omlani – utána lehet újat
építeni!
A beszélgetés során sem ismerik fel a tanítványok, hogy pont
az történt, amiről hallottak
is, hogy meg kell történnie.
Az evangéliumot beszélik el,
de még az igazság sem képes
felülírni téves istenképüket.
Ézsaiás így prófétált erről: „Hallani fogtok, de nem értitek meg,
néztek ugyan, de nem láttok”
(Máté 13:14).
Jézus a golgotai kereszten
lefegyverezte a gonosz minden
erőit, és így szólt: elvégeztetett.
De a tanítványok úgy érzik:
befellegzett.
Onoda Hiroo harminc évig
vívott egy olyan háborút, ami
már nem létezett. Mi bő kétezer
éve tesszük ugyanezt, miközben
már rég elvégeztetett! Pedig mi
azt hittük… A hiedelmek hazugságokra épülnek, de az abból fakadó szenvedések valóságosak.
S hogy hogy kaphatunk új
múltat? Hiszünk Jézusnak, aki
azt mondja: ennek így kellett
történnie. Mindaz, amit siratunk, mert elszúrtuk, elárultuk,
elrontottuk: így kellett, hogy
történjen. Nem helyes dolgok árán is kerülhetünk abba
a helyzetbe, ahol a legjobb
helyen vagyunk: Isten tervébe.
A krízisek (nem a bűn!) szükségesek, hogy eljussunk oda. S
lesz a kígyóméregből orvosság
– a halálból élet: kiégettből izzó
szív!
Mátrai Magda

Szilárdfy Zoltántól búcsúztak
Szeretett szolgálati helyén, a székesfehérvári székesegyházban emlékeztek meg paptársai, egykori hívei
és munkatársai a közelmúltban elhunyt Dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténészről, áldozópapról.
A Székesfehérvári Egyházmegye kegyelettel és tisztelettel tekint vissza lelkipásztorára, a nagy tudású
tanárra, aki szakértelmével szerzett felülmúlhatatlan érdemeket a keresztény kultusztörténet és
ikonográfia tudományában. „A szépség rajongója volt. Sajátos szemmel nézte a világban őrzött alkotásokban,
töredékekben, akár torzókban is a szépet, és bennük minden szépnek a forrásában, magában Istenben gyönyörködött.” – mondta Spányi Antal megyés püspök a gyászmisében.
Szilárdfy Zoltán atya életpályájáról elmélkedve Spányi Antal kiemelte: Családjában megélt, és édesanyjához fűződő szeretetkapcsolata meghatározta nyolcvanegy évig tartó életét. Sajátos módon járta be
lelkipásztori útját, építette szolgálatával Isten egyházát. Szentelő püspökével, Shvoy Lajossal bensőséges kapcsolatot ápolt. Főpásztora az egyházmegyei múzeum vezetésében szánt komoly szerepet neki,
amit nem sikerült véghez vinni. „Zoltán atya így is sokat tett a múzeumért, gondja volt mindazon dolgok
begyűjtésére és szakszerű megőrzésére, amelyek az egyház számára értéket jelentettek.” – emelte ki a püspök.
Spányi Antal nemcsak a szépség rajongójának, hanem a lélek pásztorának is nevezte Szilárdfy Zoltánt,
aki sajátos szemmel nézte a világot, a szépen keresztül szemlélve Istent.
Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye
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közéleti hetilap

Bemutatkozik a Boka Akusztik Band

Kovács V. Orsolya

Nem tudom kikerülni a kérdést: hova
tűnt a rock and roll?
Kicsit megpihen az életemben.
Nagyon büszke vagyok arra, amit
a Sárga Taxival, majd a Boka és a
Klikk zenekarral elértünk. Huszonegy éve állok színpadon, most
januárban töltöttem be a negyvennégyet. Régóta kacérkodtam már
egyéb zenei lehetőségekkel, és
lelkileg most jött el az ideje, hogy
kilépjek a zenei komfortzónámból. Már azt is nagyon élveztem
korábban, ha a rock and roll-dalokon belül nyúltunk hozzá picit
más műfajokhoz is. Nehéz ezt
megfogalmazni, de változott a lelkiállapotom, a zenéléshez való lelki
hozzáállásom. Ez hozta magával
ezt a szeptemberben kezdődött

Fotók: Kutassy Csaba

Bokányi Zsolt neve elsősorban a rock and roll
zenével fonódott össze. A magyar kultúra napja
alkalmából azonban új műfajban mutatkozik
be legújabb formációjával, a Boka Akusztik
Banddel.

Bokányi Zsolt életében új zenei korszak kezdődik

zenére koncentráló formációban:
a lelkipásztor felesége zongorázik,
én gitározgatok, néhányan énekelgetünk. Az egy teljes hitbéli,
zenei kiteljesedés. De visszatérve

próbán leültünk zenélni, már az
első dalok úgy működtek, mintha
száz éve játszottunk volna együtt.
Ez azért ritka! Persze meg kellett
tanulnunk egymásról, hogy ki hogy
működik a színpadon, de szeptember óta erre is volt időnk.
A magyar kultúra napja alkalmából
készülő két produkció hogy épül fel?
Január 19-én este hét órától a
Kisfaludi Közösségi Házban lépünk
színpadra. Az előadást megelőzi
egy fotókiállítás megnyitója is, a
Gorsium Művészeti Iskola növendékeinek alkotásaiból. Január 26-án
pedig a gárdonyi Nemzedékek
Házában játszunk este hattól. Már
az is nagy kihívás, hogy az év első
hónapjában két helyen is bemutatkozhatunk az új formációval, de
még különlegesebbé válik mindez
attól, hogy éppen a magyar kultúra
napja alkalmából tehetjük meg.
Ezért is gondoltuk, hogy teszünk
bele valami pluszt. Szinte adta
magát, hogy az irodalommal szőjük

Az új formáció, a Boka Akusztik Band

változást, melynek a Boka Akusztik
Band lett az eredménye. Volt ennek
egy hitbéli meglátása is, de persze
ez nem jelenti azt, hogy ezentúl
kifejezetten térítő zenét játszom,
megmaradnak a szórakoztató zenei
motívumok.
Milyen dallamokra számíthat, aki a
Boka Akusztik Bandet meghallgatja?
Kifejezetten akusztikus zenei produkciókat hozunk létre, akadnak
közte bizonyságtevő dalok, de
nagyon sok szép, közismert dal
is – többek között Stingtől, Eric
Claptontól, de „Zorános irányba” is megyünk. Ez most az első
számú történet az életemben zenei
értelemben. Emellett megmaradt a
szórakoztató zenekarom, a Trióda
is. Vagy éppenséggel az Akusztik
zenekarnak van egy – úgy hívom
csak, hogy leányvállalata – ez a
Boka Boogie Band. Ha valaki nagyon táncolni vagy bulizni akar, akkor csinálunk olyan műsort is. De
most már elsősorban nem ez a cél.
Ami pedig a hitbéli kiteljesedést
illeti, a sárbogárdi gyülekezetben
összeálltunk néhányan egy egyházi

a Boka Akusztik Bandre, bemutatkozásképpen most januárban
két produkcióval is készülünk a
közönségnek.
Kikből állt össze ez a csapat?
Mits Marci szaxofonozik, Farsang
Gergő basszusgitározik, Csorba
Peti dobol, Tóth Peti – aki nem
olyan régen a Dal című produkcióban is indult egy művel – gitározik,
én pedig énekelek.
Kit honnan ismersz közülük?
Csorba Petivel ősidők óta együtt
zenélünk, már a Sárga Taxiban is
ott volt. Mits Marci rádiós kollégámmal a Vörösmarty Rádióban
beszélgettünk folyamatosan,
zenéket mutogattunk egymásnak,
és egyre inkább úgy tűnt, hogy
közös nevező mutatkozik a zenei
ízlésünkben. Tóth Petit is a rádión
keresztül ismertem meg, jöttek be
azzal a dallal a rádióba, amit annak
idején a versenyre írtak. Nagyon
szimpatikus volt. Egy rendes, vis�szafogott srácról van szó, aki nem
mellesleg irgalmatlanul jól játszik.
Farsang Gergőt pedig Mits Marci
hozta a zenekarba. Amikor az első
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egybe a zenét. Bakonyi Istvánnal
egyébként is van egy közös irodalmi műsorunk péntekenként 18
órától a Vörösmarty Rádióban, így
kikívánkozott belőlünk, hogy ezen
a produkción is együtt dolgozzunk.
Úgy épülnek majd fel az előadások,
hogy a harminc-negyven perces
zenekari blokkok között Pista
verseket ad elő, melyek alá zenei
aláfestést biztosítunk. Persze csak
visszafogottan, mintha liftzene lenne. Nem tervezzük meg akkordról
akkordra, hogy melyik szótaghoz,
ritmushoz milyen zenét játszunk,
lesz egy kis improvizatív jellege is.
Mi az állandó közönséged reakciója a
stílusváltásra?
Nagyon sok kérdőjelet kapok.
Ezért aztán a weboldalamon is
igyekeztem megfogalmazni – egy
régi Sárga Taxi-dalra hivatkozva –
hogy ma már próbálom máshogyan
játszani a rock and rollt. Kérdezgetik persze, hogy miért. Bonyolult
megfogalmazni azt a lelki folyamatot, ami mögötte van, de ez nem
azt jelenti, hogy elfordultam volna
mindattól, amit korábban képviseltem és letettem az asztalra. Az
eddigiekbe is beleadtam mindent,
amit a képességem, a lehetőségeim szerint tudtam. Ez most egy
másik korszak. Úgy érzem, az én
Megváltóm is azt várja tőlem, hogy
hozzam ki a legtöbbet abból, amit
adott nekem, és gazdálkodjak jól az
adottságaimmal. Sokat imádkozom
azért, hogy ez világos és egyértelmű fejlődést jelentsen. Kellett azért
némi kis bátorság ahhoz, hogy
letegyem, amihez szerintem és mások szerint is értek, és rálépjek egy
olyan útra, melyen még bizonytalan
léptekkel haladok. De a mostani
formáció olyan stabil alapot ad,
olyan rutinos zenészekből áll, hogy
fel sem merült bennem, hogy ebből
nem valami nagyon jó fog kisülni!

Játék a múzeummal
A Katasztrófavédelem Központi
Múzeuma tizenegyedik alkalommal
hirdetett rajz- és irodalmi pályázatot
általános iskolás tanulók számára Ne
égess! címmel. A műveket meghos�szabbított határidőig, február 2-ig
várják a múzeum címére. A pályázat
lehetőséget ad arra, hogy a diákok
szabadon alkothassanak a múlt, a
jelen vagy akár az általuk elképzelt
jövő tűzzel kapcsolatos tárgyairól,
eseményeiről. A versenyt idén is két
korcsoport, alsó és felső tagozatosok
számára hirdetik meg. A múzeum arra
kíváncsi, milyennek gondolják, látják,
képzelik el a múlt, a jelen vagy a jövő
tűzoltóversenyét. A pályaműveket A4es vagy A3-as rajzlapokon ceruzarajz,
filc, tempera, vízfesték, ragasztott
képek, stb. formában várják.
Az irodalmi pályázat felső tagozatos
diákoknak szól, melyre ezúttal
„Tűzoltóverseny szervezője vagy résztvevője voltam” illetve „Ilyen lehetett
egy nemzetközi tűzoltóverseny száz
évvel ezelőtt” címmel várják az alkotásokat. A pályaművekben feldolgozhatók személyes élmények, másoktól
hallott történetek éppúgy, mint
kitalált sztorik, mindez műfaji (vers,
elbeszélés, mese, fantasy, stb.) megkötés nélkül. A rajzpályázatokat – iskola,
osztály, felkészítő tanár megjelölésével
– postai úton, az irodalmi alkotásokat
postán vagy e-mail-ben kell eljuttatni
a múzeum címére. Elérhetőségként
célszerű e-mail-címet és telefonszámot is feltüntetni. A győzteseket és
helyezetteket februárban ünnepélyes
eredményhirdetésen jutalmazzák, a
kiemelkedő alkotásokat kiállításon
mutatja be a múzeum. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának címe:
1105 Budapest, Martinovics tér 12.
E-mail: kok.muzeum@katved.gov.hu.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a fenti e-mail-címen
illetve a 06 1 261 3586-os telefonon
válaszolnak.

Mesék határok nélkül
Ismét meghirdette a Tündérszó
Meseíró Pályázatot a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár. Március
közepéig a világ bármely részéről
várják a magyar nyelvű történeteket a
nyolc és tizenöt év közötti gyerekektől. Az eredményhirdetés az Ünnepi
Könyvhét keretében lesz Székesfehérváron. A terjedelem legfeljebb
hatezer leütés, azaz körülbelül három
nyomtatott oldal lehet, a témát és
az irodalmi formát illetően azonban
nincs megkötés. Egy pályázó egy történetet küldhet be e-mail-ben, csatolt
Word-dokumentumként vagy postai
úton négy példányban március 15-ig
az alábbi elérhetőségekre: Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Egyesület, 8000 Székesfehérvár,
Sóstó lakótelep 1., vagy tunderszopalyazat@gmail.com. A díjazottakat
május 16-ig értesítik, illetve az
intézmény honlapján is közzéteszik
a névsorukat. A legjobb meseírókat
oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzák, műveiket írásban
is megjelentetik.

Programajánló
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Hobo-est és Szent Sebestyén-nap
Programok január 19-től 28-ig

Szabó Petra
Január 19.
Színek és formák
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A Gorsium Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium fotográfus tanszaka
diákjainak kiállítása. Az alkotásokat
Bakonyi István irodalomtörténész ajánlja
a közönségnek.
Kézműves foglalkozás és ügyfélfogadás
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Kézműves foglalkozással összekötött
ügyfélfogadást tart a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete székesfehérvári
csoportja.
Jónás Attila kiállítása
18 óra, Pelikén Galéria
A kiállítást a Vörösmarty Színház igazgatója nyitja meg. A tárlatot a Szent István
Király Múzeum és a Székesfehérvári
Művészek Társasága közösen rendezi.
Farsangi táncház a boricásokkal
18 óra, Nemzedékek Háza, Gárdony
Moldvai, gyimesi és felcsíki táncok gyerekeknek, 19 órától pedig felnőtteknek.
A felnőtt táncház idején a gyerekeknek
farsangi játszóház.

Nagy téli gardróbfrissítés
9 óra, Alba bár
Megunt, kinőtt, sosem felvett ruhadarabok cserélhetnek gazdát. Információ:
gardrobfrissitesfehervar@gmail.com.

ExperiDance – Cinderella
15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Családi mesemusical az elveszett cipellőről és
a megtalált boldogságról. Nemcsak a kicsiknek, de a szülőknek is maradandó élményt
nyújt az ExperiDance legújabb produkciója.

Szent Sebestyén-nap
10 óra, Szent Sebestyén-templom,
Felsővárosi Közösségi Ház
10 órától Székesfehérvár polgárainak
fogadalmi szentmiséje kezdődik a
felsővárosi Szent Sebestyén-templomban, köszöntők hangzanak el a
templom előtti téren, majd a búcsú
a Felsővárosi Közösségi Házban
folytatódik.

Hobo-est
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A magyar kultúra napja alkalmából Földes
László Látja Isten, hogy állok a napon címmel tart zenés irodalmi estet. (A magyar
kultúra napja köré szerveződő eseményekről lapunk 8. oldalán olvashat bővebben!)
Csángó táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
17 órától Gáncs Kata és Gula Miklós várja
a gyerekeket, majd 18 órától Nedvig Bendegúzzal a felnőttek tanulhatnak új lépéseket.

Boka Akusztik Band & Bakonyi István
19 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Zenés irodalmi est.
Bagossy Brothers Company, Lóci játszik
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Január 20.
Mozdulj, Fehérvár! – tematikus sportnap sztárfellépőkkel
9 óra, MKOSZ-csarnok
9 óra: kapunyitás
9.45: megnyitó
10 óra: bemelegítés
10.20: spinracing
10.50: jóga
11.15: Péntek Enikő
12 óra: ebédszünet
12.30: bemutató
13 óra: kamibo
14.15: Rubint Réka
15.15: Tatarek Dezső
16 óra: bemutató
16.30: deepwork

Tanulási Tanfolyam
a tanulás megtanulható.
Elérhetőségek:
06 30 911 71 09

morez50@gmail.com
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Fotó: Kiss László
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Január 21.
A belső ellenség. Harc a paraziták ellen.
15 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Interaktív előadás. Előadó: Lencsés Rita
gyógynövényszakértő.
Január 22.
A magyar kultúra napja
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Pedagógiai Szakkönyvtára
Irodalmi est Pálfalvi András költővel, a
Vörösmarty Társaság tagjával.
Magura
17 óra, Mór, Lamberg-kastély
Miklós János keramikus művész, szobrász kiállítása. Köszöntőt mond Fenyves
Péter, Mór polgármestere. A február
25-ig látogatható tárlatot Nagy Benedek
szobrászművész ajánlja a látogatók
figyelmébe.
A nevelés az élet szolgálata
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Pécsi Rita neveléskutató előadása
pedagógusoknak és szülőknek a média
lehetőségeiről és veszélyeiről.
Január 23.
Négykezes kedd
10 óra, Hetedhét Játékmúzeum
Ezúttal szőnyegcsomózás lesz anyagból és
textilből, a foglalkozást Kalmár Lászlóné
vezeti.
Négyszázadik ünnepi Hétvezér est
18 óra, Királykút emlékház
Grandpierre Attila Tarih-i Üngürüsz – A
magyarok ősgesztája című előadása várja
az érdeklődőket.
Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A vendég ezúttal Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a házigazda pedig
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság
elnöke.
Január 24.
Beszélgetés Filep Sándorral
18 óra, Vörösmarty Társaság terme
Filep Sándor festőművésszel Legéndy
Péter képzőművész-művészettörténész
beszélget.
Január 25.
(A)Költő-zug(zúg)
17 óra, Vörösmarty Társaság terme
A házigazda László Zsolt.

Programajánló
Apás szülés
18 óra, A Ház
Erre az alkalomra elsősorban azokat az
apákat várják, akik a szülés során párjuk
mellett voltak.

est sorozatában megszólal Zentai László,
a kortárs magyar irodalom népszerű írója,
költője, akivel Takács Tamás irodalmár
beszélget Mikor jön az öreg? című elbeszéléskötetéről.
Folkest
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenél a Tilinkó zenekar.

Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

Amikor nem jön a baba…
Január 25., 26. és 27., Velence, Kavics
Spa Klub és Hotel
Gyermekáldást hívogató önismereti
workshop leendő anyáknak, akik már
belefáradtak a küzdelembe. További
információ és jelentkezés Szalontai-Fazekas Elviránál. E-mail: szfelvira@gmail.com, telefon: 30 398 5025.
Január 26.
Jobb agyféltekés rajz oktatása
16 óra, VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
A háromnapos program során az érdeklődők elsajátíthatják a jobb agyféltekés
rajzolás csínját-bínját. Információ: tel.: 20
555 7609, e-mail: muveszrajz@gmail.com,
web: www.muveszrajz.com.
Alzheimer Cafe
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A rendezvény aktuális témája: mozgás
a demensekkel. Az előadás keretében
szóba kerül a motiválás, annak módjai
valamint a mozgás és a szellemi állapot
szinten tartásának összefüggése. Beszélgetés lesz a csoportos és egyéni torna
előnyeiről, hátrányairól, illetve lehetőség
nyílik a tornagyakorlatok bemutatására, kipróbálására, alkalmazási módjuk
megtanulására.
Mesekuckó–meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta görög mesékkel készül.
A Parnasszus kortárs apostolai
18 óra, Igéző
A Parnasszus kortárs apostolai irodalmi

Január 27.
Bőrtárgykészítő műhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
alkotóháza
Apró bőrtárgyak (karkötő, kulcstartó)
készítésére várja az érdeklődőket Hidvégi
Miklós bőrdíszműves mester, okleveles
kézműves.
Mesedélelőtt a gyermekkönyvtárban
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekrészlege
Hóemberek és hópihék készülnek különféle technikákkal.
A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja
15 óra, Királykút emlékház
A Székesfehérvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat megemlékezése.
Misi Mókus kalandjai
17 óra, Velence, Green Residence Velence
Az Árnyas Mesék Társulat előadása.
Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus Kalandjai. Árnyjáték egy részben 4 és 9 év
közötti gyerekeknek.
Jótékonysági bál
19 óra, Gárdony, Nádas étterem
Asztalfoglalás az étteremben pénteken, szombaton és vasárnap, illetve a
22 370 006-os telefonszámon valamint
a nadas@t-online.hu e-mail-címen. A
jegyárral a települést támogatják a résztvevők.
Piknik Park – Linkin Park Tribute
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Taverna görög táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Az eseményen Gábor Ferenc tanít táncokat az érdeklődőknek. Zenél a Taverna
Görög Népzenei Együttes.
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A Barátság mozi műsora
Aurora Borealis – Északi fény
Január 19. 20 óra, január 22. 18 óra,
január 25. 20.15
Magyar dráma.
Egy szent szarvas meggyilkolása
Január 19. 18 óra, január 20. és 23.
20 óra
Feliratos angol-ír thriller.
Ferdinand
Január 20. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai animációs
vígjáték.
Madame
Január 20. 18 óra, január 26. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Kincsem
Január 22. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Doktor Knock
Január 23. és 27. 18 óra
Magyarul beszélő francia romantikus
vígjáték.
Kicsinyítés
Január 25. 18 óra, január 27. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai vígjáték.
Rögtönzött szerelem
Január 26. 18 óra
Feliratos amerikai romantikus vígjáték.
Coco
Január 27. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

Látogatható kiállítások
Színek és formák
Kisfaludi Közösségi Ház
A Gorsium Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium fotográfus tanszaka
diákjainak kiállítása. Megtekinthető:
február 11-ig.
XVII. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlat január 21-ig látogatható.
Vertcsipke-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
utcai Tagkönyvtára
A tárlaton Gergő Katalin alkotásait
lehet megtekinteni.
Arany János műveinek díszkiadása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Beniczkyné Miklós Zsuzsa nyugalmazott könyvtáros válogatása. Megtekinthető február 3-ig.
III. Béla király (1172-1196) – „Teste
Fehérvárott nyugszik”
Szent István Király Múzeum, Rendház
Megtekinthető június 30-ig.
Hanyatló–szárnyaló
Csók István Képtár
Párkányi Raab Péter kiállítása. Megtekinthető március 11-ig.
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Méltón ünnepelték a Távírda utca felújítását
Kovács V. Orsolya

Vidám, zenés utcai mulatsággal vehették
birtokba újra a városlakók a felújított Távírda
utcát. Egy két méteres jégszobor is készült az
alkalomra!

Fotó: Kiss László

A Távírda utca mindig is tele volt
élettel, és ez most sincs másként.
A felújítása sem maradhatott
észrevétlen, felbolygatta az ott
élők, dolgozók, vásárlók, orvoshoz
igyekvők, közlekedők mindennapi
életét. Nagy kő esett hát le mindannyiunk szívéről, hogy az utca
végre elkészült, a nagyszabású

utcai ünnepléstől az esős idő sem
riasztotta el az örülni vágyókat.
A Band of Streets zenekar vidám
zenével vonult végig a házak
között, kicsalogatva a lakókat az
ablakba, a járókelőket az utcára. Az
üzletek jelentős kedvezményekkel
hívogatták a vásárlókat, de aki csak
sétálni és körülnézni jött, annak
is lehetett része bőven szokatlan
élményekben szombat délelőtt a
Távírda utcán: forralt bort kóstolhatott – zsíros kenyeret harapva
mellé – és egy hatalmas jégszobor
létrejöttében is gyönyörködhetett.
Gáborecz István jégszobrász és se-

Álarcon keresztül más színben tűnik fel a világ

vezetője lapunknak elmondta, hogy
ezzel a rendezvénnyel reményeik
szerint sikerült visszacsalogatni
azokat a vásárlókat is, akik a felújítás ideje alatt elszoktak a Távírda
utcától.

Fotó: Horváth Renáta

gítője, Libnár Csaba egy közel két
méter széles jégtömbből faragtak
láncfűrész segítségével farsangi
álarcot.
Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári
Programszervező Kft. szakmai

Gáborecz István jégszobrász jégtömbből alkotott farsangi álarcot
Horoszkóp
január 18. – január 24.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Csak a baj származhat abból, ha kedvesének meg akarja
mondani, mit tehet és mit nem. Ebből kifolyólag számítania kell arra, hogy a napokban összevesznek. Lehet,
hogy Ön csak jót akar, de valahol akkor is az az üzenet,
hogy mindenáron befolyásolni akarja.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Igenis álljon ki maga mellett, és ne akarjon mások kedvéért megváltozni! Ne hagyja, hogy a környezete megmondja, mi állna jól
Önnek vagy mit kellene tennie. Csak azt fogadja meg, amiben lát
rációt vagy tetszik magának, máskülönben ne hallgasson rájuk,
ne így akarja magát megszerettetni vagy elfogadtatni!

Fotó: Kiss László

Fotó: Horváth Renáta

Szemerkélő esőben vonult végig a zenekar a felújított utcán

Az eső ellenére sokan sereglettek az utcára

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Erőt kellene vennie magán, ugyanis van néhány
olyan feladat, amit időszerű lenne elvégeznie, csak
éppenséggel nincs kedve nekiveselkedni. Pedig ez a
hét tökéletes lenne arra, hogy behozza a lemaradást.

Ne mindig arra várjon, hogy a párja lepje meg
vagy csábítsa el! Vigyen egy kis színt a kapcsolatukba, találjon ki valamilyen remek szórakozási
lehetőséget kettejüknek! Kifejezetten jót tenne egy
kis kaland.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A munkahelyén az lehet az érzése, hogy mindenki
csak kritizálni és piszkálni tudja. Lesz benne ráció, és
ezt még azokról is feltételezheti, akik a barátai, vagy
legalábbis nem szokásuk önt szekálni.

A héten kerülni fogja a társaságot, több időt kíván
egyedül tölteni. Egyszeriben zavarni kezdi a környezete,
csendre, nyugalomra vágyik, illetve arra, hogy végre
magával is foglalkozzon. Ha ezt nem adja a környezete
tudtára, abból konfliktusok lehetnek.
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Fotó: Kiss László
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Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László
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Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Molnár Artűr

Zöldnél zenét és pezsgőt is kaphatott az arra tévedő

A jégszobor látványától a legkisebbek is lefagytak

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Lehetősége adódik arra, hogy megerősítse
jelenlegi helyét a munkahelyén, sőt arra is, hogy
előrelépjen. Bármilyen nehézsége is adódna a
napokban, azt szerencsére könnyedén meg tudja
majd oldani.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kezd úrrá lenni a téli depresszió, az életuntság, de
legalábbis elege van a korlátozott lehetőségeiből. Sokat
segítene a hangulatán, ha jobban odafigyelne az egészségére, módot találna arra, hogy fényterápiát alkalmazzon vagy esetleg a hétvégén wellnessezni menjen.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is örömmel jött a nyitóünnepre. Égi
Tamás alpolgármesterrel, a környék önkormányzati képviselőjével nemcsak végigjárták a
megújult utcát és az üzleteket, hanem együtt is ebédeltek a Távírda utcában.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban könnyen győzedelmeskedhet vitapartnereivel, kollégáival szemben, méghozzá kevés erőfeszítéssel is. Egyszerűen a megfelelő szavak jönnek a
szájába. De a a meggyőzőerejének köszönhetően akár
előléptetést vagy plusz juttatást is kivívhat magának.

Megéri küzdeni, szorgalmasnak lenni és fáradhatatlanul dolgozni a siker érdekében, mert nem marad el
az eredmény. Munkahelyén mindenkinek szemet fog
szúrni kimagasló teljesítménye. Elhiheti, hogy nemcsak
az irigy, hanem az elismerő tekinteteket is vonzani fogja.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten több bonyodalommal is szembe kell néznie.
Hirtelen azt se fogja tudni, mihez kezdjen, mely
problémáját kellene előbb orvosolnia. Mindenképpen állítson fontossági sorrendet, különben el fog
veszni a részletekben és a feladatok között.

Figyeljen oda jobban az egészségére, mert hét
közben meginoghat, és valósággal úgy érezheti,
menten ágynak esik. Bizony, bujkál Önben valami,
ezért nem ártana elejét vennie, még mielőtt valóban
kidől a sorból.
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A táncos lábú hentes

Kovács V. Orsolya

Nagyapám úgy hetven éve a
saját két kezével építette fel azt a
tornácos vályogházat a hajdúsági
tanyavilágban, melyben egész
életüket leélték a nagymamámmal. Vezetékes víz sem volt náluk
soha. Gyerekként láthattam az
istállóban a frissen világra jött kis
bocit, a hátsó udvarban kapirgáló baromfiakat, és nézhettem,
nagyapám hogyan keveri ki kézzel
a vödörben a moslékot a disznóknak, darálja a takarmánykukoricát, amit persze előzőleg a saját
földjén termelt. Emlékszem a téli
disznóölések hangulatára, a friss
sült vér meg a hurka illatára... De
azért bevallom, jómagam ízig-vérig
városi lány vagyok, „panelgyerek”
– utálok nyers húshoz nyúlni, és
már a vágóhíd szó hallatára is
futkos a hideg a hátamon.
Ezekkel a vegyes előzményekkel
vágtam neki annak a januári
estének, melyen – talán életemben
először – egy hentessel beszélgettem. Csillag Zoltánt székesfehérvári otthonában kerestem fel. Éppen
kolbásztöltés közben érdeklődtem
arról, mi vitte őt erre a pályára:
„Egy bakonyi kis faluban, Csatkán
nőttem fel, a legtöbben talán búcsújáró helyként ismerik. A falumbeliek
máig emlegetik, hogy már egészen pici
koromban hentes akartam lenni. Nem
volt egyszerű út, de 1972 óta ezzel
foglalkozom, és egy percre sem bántam meg!” – mesélte Zoltán. – „A
családnak voltak mindig apró állatai,

Fotó: Horváth Renáta

Gyerekkorában a falusi disznóvágások ünnepélyes hangulata varázsolta el annyira Csillag
Zoltánt, hogy már néhány évesen eldöntötte:
hentes lesz belőle. És ettől semmi sem tántoríthatta el az elmúlt közel öt évtizedben.

Negyvenhat éve a szakmában

ünnep volt a disznóvágás. Hajnali
négykor keltünk, raktuk a tüzet, a késeket előtte már elvittük köszörültetni.
Ez a sok készülődés, a közös munka,
ez volt az, ami megtetszett. Máig
büszke vagyok, hogy hentes lettem!
Pontosabban ma már húsfeldolgozó
szakmunkásnak hívnak... De nem is
ez a lényeg!”
Zoltánt leginkább a kolbásztöltés vonzotta, és az otthoni
disznóvágások után bizony nagy
meglepetésként érte, mennyire
másként mennek a munkafolyamatok a vágóhídon: „Eleve ekkora
mennyiségű húst sem nagyon láttam
életemben. Sok értelemben akkor nyílt
ki a világ számomra, amikor elkerültem otthonról tanulni. A buszozás,
vonatozás, kirándulás is kuriózumnak
számított addig nekem. Amikor a
bátyám Pápán végzett, akkor indult
a városban a húsipari képzés, arra

ló alatt működött, nagyjából harmincöt nyugati államba szállították onnan
a húst. Magasak voltak a minőségi
elvárások. Még nem volt akkor tan-

2018. január 18.

fontos, hogy ki mellett tanul az
ember, megmutatják-e neki az apró
trükköket, melyeknek hosszú távon
sok hasznát veszi. Például csontozás
közben magunk fel húzzuk a kés
élét, de ha a könyökünket nem támasztjuk meg a testünkkel, elég egy
mozdulat, és máris felnyársalhatjuk
magunkat.”
Zoltán jelenlegi munkahelyének vezetőjével kisebb-nagyobb
megszakításokkal harminc éve
dolgozik együtt, és az utcán is sokan megismerik a régi vevői közül.
Persze a hiper- és szupermarketek
megjelenésével már nem csak
hentesüzletben vásárolnak húst
az emberek, de amit ott kapnak,
az nem ugyanaz: „Nem rosszabb
az sem, csak a félsertések több száz
kilométeres szállítása nem tesz jót a
húsoknak. Ma már hat hónap alatt
felkészítenek egy malacot a vágásra.
Nálunk odahaza ez nem hat hónap
volt, egészen másképp is néztek ki a
húsok!”
S hogy mit eszik otthon a hentes,
akinek szenvedélye a kolbász-

Zoltán kedvence a kolbásztöltés

A hentes szakmához jó kézügyesség és komoly háttértudás szükséges

és természetesen disznót is hizlaltunk,
de csak saját részre. Eladással nem
foglalkoztunk. Gyerekkoromból az
az emlék maradt meg élesen, micsoda

engem édesanyám közbenjárására
felvettek harminchatodik tanulónak.
Nem nagy, de első osztályú vágóhíd
volt akkoriban Pápán. Amerikai zász-

műhely meg egyebek, mindent élesben
sajátítottunk el.”
Zoltán szerint a jó hentesnek
leginkább kiváló kézügyességre
van szüksége. Miközben rutinos,
gyors mozdulatokkal szaporította a fűszerektől illatozó darált
húst a bélben, elmondta, hogy
nagy tévedésnek tartja a mondást, miszerint hentes abból lesz,
aki rossz tanuló. Mert bizony
odafigyelés, precizitás és szaktudás nélkül ezt a tevékenységet
sem lehet művelni. Vagy lehet,
csak adott esetben akár egy-két
végtagjába, ujjába kerül annak,
aki hanyagul végzi a munkát:
„Azt szoktam mondani, ez is szakma, nem csak az autószerelés! Nem
mindegy, hogyan keverjük a húst.
Ismerni kell a sózás, a füstölés technikáját, figyelemmel kell kísérni az
érési folyamatokat. Persze nagyon

töltés? Hát disznóhúst azt nem
nagyon... „Idehaza javarészt csirkét
eszünk. A család az úgymond kuriózumnak számító pacalt és velőt meg
sem eszi. Én megeszem, de csak ha én
készítem. Bolti készítményt, felvágottat, virslit nem is fogyasztunk, csak
minimálisat. Ha lehetséges, inkább
saját készítésű dolgok kerülnek az
asztalra.”
Ha pedig valakinek annak ellenére
is ismerősnek tűnik Csillag Zoltán
arca, hogy sosem vásárolt tőle
húst, az sem véletlen. Boogie-woogie tánccsoportjával ugyanis
tizennégy éve rendszeres szereplői
a székesfehérvári városi rendezvényeknek. Láthattuk már őket a
lecsófesztiválon vagy a kolbásztöltő fesztiválon is. Zoltán nemcsak
pengeéles késekkel képes zsonglőrködni, hanem géppuskalábai is
lefegyverzőek!

közéleti hetilap

Idei első rejtvényünk az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére kiírt
pályázathoz kapcsolódott. A pályázaton Székesfehérvár is elindult. Összeállt
a pályázati anyag, melynek részeként a következő időszak kulturális rendezvényeit évenkénti tematikára alapozzák. A megfejtések sorrendben tartalmazták
a következő négy év tematikáját:
1. Kétezer-tizennyolcban Barokk év
2. Kétezer-tizenkilencben Ipartörténeti év
3. Kétezer-húszban Beethoven-év
4. Kétezer-huszonegyben Seuso-év

Rejtvény
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(A pályázati anyagot önök is elolvashatják a város honlapján, a www.szekesfehervar.
hu oldalon!)
Eheti rejtvényünkben is három kérdéssel találkozhatnak olvasóink. Az első
megfejtés arra adja meg a választ, milyen elegáns eseménnyel nyitották meg a
báli szezont a székesfehérvári diákok a Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház Szent István-termében. A másodikban arra vagyunk kíváncsiak, milyen
új kezdeményezés népszerűsíti az olvasást, és segít hozzájutni ritka könyvekhez. A harmadik megfejtésből pedig azt tudhatják meg, hogy hívják az eddig
rock and roll zenészként ismert Bokányi Zsolt új zenekarát.
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Hurkamérgezés és nitrátos kútvíz
Évet értékelt a Népegészségügyi Főosztály

Látrányi Viktória, Szabó Petra

A Népegészségügyi Főosztály
elengedhetetlen feladatai közé
tartozik egyebek mellett a védőoltások és szűrővizsgálatok szervezése,
a járványok, fertőző betegségek
megelőzése, a pollenjelentések, a
vízbiztonsági tervek jóváhagyása,
a környezeti elemek minőségének
követése. A szakemberek tavaly közel tízezer ellenőrzést végeztek, sok
esetben laboratóriumi mérésekre is
szükség volt.
Különleges esetekkel is találkoztak:
„Egy ételmérgezés volt. Egy nagyon
veszélyes kórokozó állt a hátterében,
az idősek hurkamérgezésnek ismerik a
betegséget. Jellemzően a hőkezeletlen
húskészítményekkel és konzervekkel terjed leginkább.” – nyilatkozta
lapunknak Müller Cecília megyei

Illusztárció: Kiss László archív

A hurkamérgezés és a nitrátos kútvíz okozta a
legsúlyosabb megbetegedést tavaly a megyében. Évet értékelt a megyei Népegészségügyi
Főosztály, ahol elhangzott: tavaly közel tízezer
ellenőrzést végzett a hatóság. Az idei feladatokat illetően Müller Cecília elmondta, hogy
kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek a
népegészségügyi vastagbélszűrés támogatására valamint a kora gyermekkori szűrővizsgálatok szakmai felügyeletére is.

A kezeletlen húskészítményekkel nem árt az óvatosság!

tisztifőorvos. A házi disznóvágásból származó, magánháztartásban
készített füstölt csülöktől két
ember súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba. Egy három
hónapos csecsemő pedig kékkórt
kapott, és majdnem belehalt abba,

hogy tápszerét nem vezetékes
vízzel, hanem saját udvari kútból
származó nitrátos vízzel készítették
el.
A tájékoztatón azt is kiemelték
a tavalyi évet értékelve, hogy az
életkorhoz kötött kötelező és az

Adomány a vadászoktól
Látrányi Viktória, Novák Rita
Hárommillió forintot gyűjtöttek össze azok a
vadászok, akik tavaly december végén jöttek
össze Kápolnásnyéken, hogy a kórházat
támogassák. A fácánvadászat bevételéből két
lélegeztetőgépet vásároltak a gyermekosztálynak. A jótékony felajánlásról szóló jelképes
dokumentumot hétfőn adták át.

Érdekli a téma bővebben? Tudjon
meg még többet, keresse videónkat
a Fehérvár Tv honlapján és a Fehérvár
Médiacentrum Youtube-csatornáján!

Itt a járvány!

támogatást minden alkalommal a gyermekosztály műszerfejlesztésére fordítja
a kórház. Ez a két készülék komoly hiányt pótol az osztályon. Nagy szükség
van rájuk a gyermekek sürgősségi és
intenzív ellátása során is.”
A Fejér Megyei Vadászkamara
elnöke adta át Simon Gábor főorvosnak a jótékonysági vadászaton
összegyűlt hárommillió forint
értékű adományt. Méhes Lajos
arról beszélt, hogy a kamara idén
ötödik alkalommal segíti a kórházat. A műszereknek és a modern
orvostudománynak hála egyre több
koraszülött babát tudnak életben
tartani a kórházakban.
Megyénkben tavaly több mint kétezer-ötszáz baba született, közülük
ketten vesztették életüket.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Két légzéssegítő készüléket vásárolt az összegből a kórház. Simon
Gábor, az osztály nyugalmazott vezetője úgy fogalmazott, hogy nagy
segítség az osztály számára a két
új non-invazív szerkezet, nem tud
elég hálás lenni a támogatóknak:
„A vadászkamara és a Fejér Megye
Gyermekeiért Alapítvány kapcsolata
több évre nyúlik vissza. A tőlük kapott

önkéntes védőoltások eredményei
is igen jók. Az egészségfejlesztők
mintegy húszezer nőt hívtak meg
emlő- és méhnyakszűrésre, több
mint nyolcezer diák és felnőtt
számára tartottak interaktív foglalkozásokat olyan témákban, mint a
dohányzás megelőzése és a felelős
szexuális magatartás. A tavalyi év
feladatainak kiértékelése mellett
az idei év prioritását is meghatározták a szakemberek: a 2018-as év
legfőbb feladata a vastagbélszűrés
támogatása, valamint a kora gyermekkori szűrővizsgálatok szakmai
felügyelete.
„Egyforma módszertan alapján
csinálják a munkatársak ezt, végzik
a védőnők és a házi gyermekorvosok
is. Meg van határozva az is, hogy
milyen kritériumok alapján milyen
vizsgálatokat kell elvégezni, melyik
életkorban, milyen eszközökkel, hiszen
a lényeg, hogy egységesen végezzék
el a szakemberek.” – összegezte a
Népegészségügyi Főosztály megyei
vezető védőnője, Polyákné Gulyás
Erika.

Hárommillió forint értékű támogatást gyűjtöttek össze a vadászok. Az erről szóló dokumentumot Simon Gábor főorvos vette át Méhes Lajos vadászkamarai elnöktől.

Szűcs-Molnár Diána
A járványos időszak nemcsak a felső légúti megbetegedéseknek kedvez, ugyanis ilyenkor előfordulnak
más típusú fertőzések, gyomor- és bélhurutos
megbetegedéssel járó vírusok is. A háziorvosok
szerint megúszhatjuk a betegségeket, ha betartjuk az
alapvető higiénés szabályokat.

Hasfájás, hányinger, hányás, láz. Ez az
úgynevezett calici vírus tünete. Wilhelm
Ottó gyermekháziorvos kérdésünkre
megerősítette, hogy ebben az időszakban egyre többen érkeznek a kis
páciensek közül ilyen panaszokkal a
rendelőbe.
A megyei tisztifőorvos megerősítette,
hogy járvány van. Müller Cecília szerint
nagyon fontos, hogy betartsuk az alap-

vető higiénés szabályokat: használjunk
papír zsebkendőt, mossunk gyakran
kezet, és persze szellőztessünk sűrűn!
A kormányhivatal szerkesztőségünkhöz
eljuttatott tájékoztatójából kiderül,
hogy a gyermekek és idősek körében
is többen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel az előző héthez
képest, míg a fiatal felnőttek és a középkorúak körében csökkenést mutatott az
orvoshoz fordulók száma.
A megyei kórház felhívást is intézett
a látogatók felé: betegeik védelme
érdekében kérik, hogy amennyiben
hányással, hasmenéssel, lázzal járó
illetve influenzaszerű megbetegedésben
szenvednek vagy a tünetek családjukban előfordultak, mellőzék a látogatást
a kórházban!

Értékeltesse
vérvétel-eredményét
térítés nélkül
Dr. Jászberényi Orsolya
laborszakorvossal!
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közéleti hetilap

Közélet

Új közösségi tér a Salétrom utcában
Dávid Renáta
Mintegy százmillió forintos beruházás keretében teljes egészében megújult a Salétrom
utca. A három ütemben megvalósult fejlesztés
során új burkolatot, csapadékvíz-elvezetőket,
padokat és zöldfelületet kapott a panelházak és
oktatási intézmények által határolt terület.
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Adjunk esélyt a fiataloknak!

padokat is felszereltek, és megoldották a csapadékvíz elvezetését
is. Egy új közösségi térrel bővült a
városrész.
Három ütemben mintegy százmillió
forintból valósult meg a beruházás,
önkormányzati forrásból – mondta
el lapunknak Cser-Palkovics András polgármester.
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője felelevenítette az adósságkonszolidációról szóló kormányzati döntést,
melynek köszönhetően az önkormányzatok megszabadultak az
adósságoktól, és ezt Fehérvár is
meghálálta. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint a városban fellelhető
fejlesztések sora – köztük a Salétrom utca megújulása.

Dávid Renáta
Új kollégiumi helyek, állami támogatású bérlakás-építés beindítása – ezek is szerepelnek a
Jobbik programjában, mondta el lapunknak Farkas
Gergely. A párt országgyűlési képviselője három
területet emelt ki programjukból Fehérváron tartott
sajtótájékoztatóján.

Nagyon nehéz a fiatalok helyzete Magyarországon – mondta Farkas Gergely,
a Jobbik országgyűlési képviselője. Úgy
fogalmazott: „Jó lenne, ha nem a pénz határozná meg, ki tud továbbtanulni, hanem
a tehetség és a szorgalom! Nem véletlen,

hogy több százezren kényszerből külföldre
vándoroltak, így mi három olyan területet
nevezünk meg, aminél úgy gondoljuk, hogy
alapvető változásokra van szükség: az oktatást, a lakhatást és a munkavállalást.”
Szeretnék növelni az állami finanszírozású férőhelyek számát a felsőoktatásban, illetve az ösztöndíjak mértékét.
A Jobbik szorgalmazna egy állami
támogatású bérlakásépítési rendszert
is, ezzel azokat a fiatalokat segítenék,
akik nem tudnak saját házat vásárolni,
de ideiglenesen – tanulás vagy munkavállalás céljából – szeretnének máshova
költözni.

NAV-ügyfélszolgálat a kormányablakokban

A lakótelepen élők örömére április végéig a zöldfelület is megújul: kétszáznegyven négyzetméteren telepítenek majd növényeket, és egy közlekedési tanpálya is épül – mondta el lapunknak
a városrész önkormányzati képviselője, Molnár Tamás

Kép: Tar Károly

Fotó: Bácskai Gergely

Még 2016-ban döntött úgy a
közgyűlés, hogy egy közösségi tér
kialakításával komoly fejlesztéseket
hajt végre a Salétrom utcában, ahol
az 1970-es évek óta a közműcserék
miatti munkálatokon kívül nem
történt számottevő fejlesztés. A
terület most új, zajmentes térkőburkolatot kapott, új körpadot és
a korábbihoz képest modernebb
támfalakat alakítottak ki, melyekre

FehérVár

Január elejétől az enyingi, a gárdonyi, a martonvásári és a móri kormányablakban is lehet
adóügyeket intézni – tájékoztatta lapunkat Törő Gábor országgyűlési képviselő
S.Sz
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Az abortusztól a megtérésig – Mihály Mariann története

Úton vagyunk és sohasem tudjuk, hogy mit hoz
a következő kanyar. Lefelé vagy fölfelé, erdőség
vagy pusztaság? Öröm, bánat, kilátástalanság,
remény – tulajdonképpen bármi megtörténhet.
Persze rajtunk is múlik, merünk-e újratervezni.
Mihály Mariann példa rá, hogy érdemes zónát
váltani, még akkor is, ha az nem éppen komfortos. Sorsfordító zarándoklatáról kérdeztem.

Miben különbözik egy jó túra a zarándoklattól?
Mindig otthon éreztem magam a
természetben, szerettem túrázni,
iskolás éveimben hosszútávfutó és
tájfutó voltam. Ezek a nagyobb lélegzetű kirándulások még nem voltak zarándoklatok. A külső és belső
cél az, ami meghatározza, hogy az
az út, amin elindulunk, zarándokúttá válik-e. Vannak kifejezetten
zarándokcélpontok, egy-egy olyan
kegyhely, melynek hitünk szerint
gyógyító ereje van.
Te miért indultál útnak annak idején?
2000-ben az életemben egy krízis
következett be, aminek következtében kártyavárként hullott szét
minden. Hozzámentem egy férfihez,
akivel családot terveztünk, és viszonylag könnyen várandós lettem.
Ám a magzati kor huszonegyedik
hetében a nőgyógyász közölte,
hogy olyan fejlődési rendellenessége van a babának, ami az élettel
összeegyeztethetetlen. Hozzá kell
tenni, hogy egy ilyen sokkoló hírre
az ember egyfajta beszűkült tudati
állapottal válaszol, és képtelen jó
döntést hozni. Akkor nem is voltam
olyan közegben, ahol esetleg ezt a
problémát más megvilágításba lehetett volna helyezni. Úgy éreztem,
hogy nekem csak egy lehetőségem
van, ráléptem erre a pályára, és néhány nap leforgása alatt ott voltam
Budapesten a Baross utcában, és
megtörtént az abortusz. Egyszerre
volt bennem az önsajnálat, a „miért
pont én?” kérdéskör, miközben
bűntudat és borzasztó hiányérzet
gyötört. Mert onnantól kezdve,
amikor megfogan egy élet, a nő
anyává válik, lélekben megváltozik,
ezt mindenki érzi és tudja, aki már
hordott a szíve alatt gyermeket. Úgy
gondoltam akkor, hogy kényszerpályán vagyok, Isten kiszúrt velem,
miközben én megöltem a gyerekem.
Hazamentem, és gondoltam, hogy
majd lesz rá gyógyír. Nem is mentünk igazán utána, hogy mi volt a
magzati rendellenesség oka.
Inkább előre tekintettél?
Olyannyira, hogy néhány hónap
után újra babát vártam. Aztán tizenhat hetesen közölték, hogy ugyanazt
diagnosztizálták, mint az előző
magzatnál. Olyan volt, mint egy
rémálom. Először azt hittem, hogy
tévedés történt, de nem az volt. Ennek a történetnek is ugyanez lett a
vége. Nem sokra rá a férjem közölte,
hogy össze van zavarodva, időre van
szüksége, külön akar költözni.
Egy ilyen esetben mibe lehet kapaszkodni?
Nem hívő családban születtem, nem
is kereszteltek meg. De ha van mibe

kapaszkodni, úgy könnyebb. Akkor
nagyon nagy dolog volt, hogy nem
dobtam be a törölközőt, nem lettem
öngyilkos, meg tudtam tartani magam. Utólag már egészen másként
értelmezem ezeket a csapásokat.
Ugyanis már tudom, hogy Istennek
egyetlen célja van, az, hogy üdvözítsen. Ha ennek egy ilyen drámai eseménysorozat az ára, akkor ezáltal.

májusában már megvolt Krisztián
fiam, mégsem éreztem kereknek a
világot. Bár végül anyává válhattam,
de azt éreztem, hogy zűrzavar van
a fejemben és a szívemben. Úgy
éreztem, itt az ideje letisztulni.
Ekkor határoztam el, hogy elindulok
az El Camino útján. Még az út előtt
részt vettem egy Cursillo elnevezésű keresztény lelkigyakorlaton,

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

Mihály Mariann embert próbáló zarándokútjáról mesélt

Utólag látni egészen más, mint jelen
lenni az adott helyzetben. És most
nem rövid idő alatt gyógyuló sebekről
beszélünk.
Mint már említettem, hatalmas erő
kellett hozzá, hogy újra tervezzek. Ki
vagyok, mit akarok, egyáltalán merre induljak tovább? Az emberben
alapvetően benne van a keresés, a
spirituális érzékenység. Önmagában
minden értelmetlennek tűnik. Én is
szerettem volna válaszokat kapni,
és sokáig bolyongtam az ezotéria
útvesztőiben. Válasz helyett még
nagyobb zavar keletkezett bennem.
Óriási piaca van az ezoterikus
tanításoknak, ebből is látszik, hogy
az emberek mennyire vágynak rá,
hogy spirituálisan is hazataláljanak.
Mivel a csapból is az ezotéria folyik,
nagyon könnyű lépre csalni a keresőket. Nem beszélve arról, hogy az
ezoterikus tanítások mögött komoly
anyagi érdekek húzódnak. 2014

amit egy spanyol eredetű egyházi
lelkiségi mozgalom indított el, és a
lényege az istenkeresés. Ez már sok
mindent elindított bennem, bár még
nagyon keveset tudtam a keresztény,
katolikus tanításokról. Volt ott egy
pap, akinek elmeséltem az életem
meghatározó drámai eseményeit, és
ő mondta nekem először azt, hogy
Isten ezt megbocsájtja nekem. Ez
nagyon felkavart: „Mi az, hogy megbocsájtja nekem? Hiszen nekem kell
megbocsájtanom neki!” Még mindig
benne voltam az önsajnálatban, így
indultam el az El Camino zarándokútra 2014. október 5-én.
Mennyi idős volt ekkor a kisfiad?
Négyéves.
Milyen lélekkel indul útnak egy kisgyermekes édesanya, ha tudja, hogy öt
hétig nem lesz a gyermeke mellett?
Már a várandósság időszakában
eldöntöttem, hogy természetes
módon szeretném megszülni és

gondozni a kisfiamat. Otthon szültem, mert egyrészt nekem a korábbi
két megszakított terhesség kapcsán
szívszorító kórházi élményeim
voltak, másrészt pedig szerintem
az érkezésnek és a távozásnak is
a legbensőségesebb körülmények
között kell történnie. Amikor csecsemő volt, igény szerint szoptattam, hordozókendőben hordtam,
nagyon bensőséges kapcsolat van
köztünk azóta is. Tulajdonképpen
ami létezik, én mindent odaadtam
magamból a kisfiamnak, három évig
otthon maradtam vele, és nagyon
kiegyensúlyozott gyermek lett. Az
édesanyja azonban közel sem. Úgy
éreztem, nem okozok neki lelki
törést, ha elmegyek egy ilyen útra.
Tudtam, hogy az édesapja és a szüleim gondoskodása révén minden
rendben lesz Krisztiánnal. Átgondoltam, mi a jobb neki, és arra
jutottam, hogy mindannyiunknak
jót tesz, ha azért megyek el, hogy
máshogy jöjjek vissza.
Mennyire lehet előre tervezni egy olyan
több száz kilométeres utat, amit az ember gyalogosan, hátizsákkal tesz meg?
Szerencsére nem én voltam az első,
komoly irodalma van ennek a zarándokútnak, ráadásul a kisfiam édesapja előttem két évvel már megtette,
így a családban is volt tapasztalat.
Szóval meg volt minden tervezve,
de aki útnak indul, az tudja – vagy
legalábbis közben ráeszmél – hogy
mekkora súlya van ilyenkor a kegyelemnek. Mert akarhatod nagyon,
ha nincs veled a kegyelem, nem fog
sikerülni!
Mire gondolsz, amikor kegyelemről
beszélsz? Az valami olyasmi, amit kérni
kell?
Nem hiszem. A kegyelem minden
ember életében jelen van, de az,
hogy meg tudok-e nyílni ennek a
gondviselésnek, át tudom-e adni
magamat, az akaratomat, csak
rajtam múlik.
Kell ehhez tudatosság?
Igen. De főleg bátorság kell hozzá,
hogy ki merjek lépni a komfortzónámból, és ezt nem csupán fizikai
értelemben értem. Amikor rá merek
hagyatkozni – s bár nem tudom,
hova megyek, mi fog éppen történni
– de mégis ott van bennem a hit, a
bizalom.
Ez még mindig csak az út, amit az
ember egy ismeretlen világban egyedül
tesz meg gyalog. Mennyire kell készülni
a belső útra?
Úgy indultam el, hogy minden
napomat felajánlom valakiért vagy
valamiért. Ebben benne van a fizikai
fáradtság és a lelki megpróbáltatások vagy örömök egyaránt. Ekkor
már volt nálam rózsafüzér és egy kis
kereszt is, ami az utóbbi években
már nagyon megkopott, mert azóta
minden útra jön velem. Ez az én
szimbolikus társam, amely minden
örömben és minden mélységben
velem volt az úton. Tulajdonképpen
nem tettem mást, mint gyaloglás
közben imádkoztam mindenért és
mindenkiért, akik az életem részét
képezik. Szándékosan nem társultam zarándokcsoporthoz, mert úgy

Fotó: Mihály Mariann

hogy nagyon fáj a bokám, dagad
a lábam, kiderült, hogy sokkal
gyorsabban haladok, mint ő, aki
két évvel korábban járta végig
ugyanezt. Mondta nekem, hogy ha
ezt a tempót folytatom, nem fogok
célt érni. Letettük a telefont, elkezdtem sírni, és végiggondoltam,
hogy akkor most mi ez az egész. A
zarándokút ugyanis az életutadat
szimbolizálja, azt, hogy hogyan
éled az életed. Hova rohanok, hova
erőltetem magam? – tettem fel magamnak a kérdést. Egyértelművé
vált, hogy le kell lassítanom, többet
kell pihennem. Beláttam, hogy bár
hajthat a vágy a célba, de időt kell
adnom magamnak. Amikor ezt
elhatároztam, találkoztam egy holland nővel, aki valamiért nem volt
szimpatikus, előítélettel voltam
iránta. Mégis ő volt az, aki mellém
állt, és segített ezt a krízishelyzetet
átvészelni, a gondoskodása lelkileg
is rengeteget adott. A pihenés és
jegelés után rendbejött a lábam,
és ésszerű tempóban folytattam az
utat.
Azt mondják, az út a maga emelkedéseivel, mélységeivel szimbolikusan mutatja
az emberi élet állomásait.
Ez egy kilencszáz kilométeres,
nagyon változatos út: van benne
hegyvidék, de egy kilencszáz méter
fölött elhelyezkedő fennsík is. Ez
maga a puszta, amelyen majd egy
hétig gyalogoltam keresztül. Puszta
a lélekben is: ekkor úgy éreztem,
mélyponton vagyok. És pont ebben
az időszakban találkoztam egy
spanyol sráccal, aki bemutatkozott.
Kérdezte, tudom-e mit jelent a
neve? Azt jelentette: Jézus. Tudtam, hogy én azért érkeztem most,
mert ez az ember fog átsegíteni a
krízisen. Ilyenkor látja az ember,
hogy bizonyos helyzeteknek, bizonyos embereknek mennyi mindent
köszönhet. Tulajdonképpen így
működik Isten! Minden ott van
körülöttünk, észre kell venni, élni a
lehetőséggel!

A kereszt, mely minden útján elkíséri

Jó dolog, ha találkozik az ember valakivel, aki segíthet. De mi van az egyedülléttel, a magánnyal. Jöhet rablótámadás,
kutyatámadás, bármi.
Feszegettem a határaimat, és tudatosan kerestem azokat a helyzeteket, amelyek segítenek bizonyos
félelmeim leküzdésében. Például
éjszaka nagyon félek egyedül
menni. Először megkérdeztem több
zarándokot, hogy csatlakozna-e
egy ilyen éjszakai túrához. Nem
találtam társat. Felmerült bennem a
kérdés, hogy akkor most meghátrálok? Féltem a sötéttől, és mindattól
a negatív gondolatkupactól, amit ez
a helyzet kihozhat belőlem. Éppen
november elseje volt, ráadásul a
névnapom. Kissé zaklatottan útnak
indultam, amikor már sötétedett.
Egy erdős területre értem, amikor
az út közepén megláttam egy férfit,
akiről látszott, hogy nem zarándok.
Közelebb érve láttam, hogy éppen
önmagával játszadozik. Tudtam,
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gondoltam, ezt most egyedül kell végigjárnom. Persze akarva-akaratlan
egy-egy szálláshelyen találkoztam
hozzám hasonló zarándokokkal, jó
beszélgetések alakultak ki, barátságok is szövődtek, de lényegében ez
mégiscsak az én belső utam volt. Ki
akartam tisztítani a gondolataimat,
a lelkemet.
Mi az, ami megtisztítja az embert? Neked mi kellett ahhoz, hogy azt mondd:
megcsináltam?
Vittem magammal egy füzetet,
amiben rendszeresen leírtam, mi
történik velem fizikailag, és mi fogalmazódik meg a gondolataimban.
Egyértelműen bebizonyosodott,
hogy ami nem öl meg, az megerősít,
és minden folyamatosan változik
körülöttünk: nincsen örökké perzselő nap, a szakadó eső is eláll egyszer, a szél sem fúj állandóan. Csak
a kitartásod határozza meg, mikor
fog egy rossz időszak elmúlni, és
mikor jön el egy üdítőbb. Hiszen a
napfény is egészen kellemes, de egy
idő után már éget, tikkaszt, ilyenkor
egy kis eső igazi áldás. Viszont
amikor sok hete ázol, ezt már nem
így éled meg.
Az egyensúly az, amit az ember
önmagában keres. Ehhez ki kell néha
billenni?
Gondolatok jönnek-mennek, de fontos, hogy ne azonosuljak teljesen azzal az adott gondolattal, hangulattal:
lehet, hogy éppen most jó kedvem
van, de később elképzelhető, hogy
nem ez az érzés fog meglátogatni.
Ez nem azt jelenti, hogy éppen nem
Istennek szeretett gyermeke lennék.
Hogyan jön egy ilyen úton a kegyelem?
Volt az útnak egy része, amikor
egyre jobban dagadt a lábam. Az
út első harmadában naponta több
mint harminc kilométert gyalogoltam. Megbeszéltük Zolival, a fiam
édesapjával, hogy időközönként
beszélünk, de ez nem lesz sűrű,
mert szerettem volna teljesen
kiszakadni. Emlékszem, amikor
mondtam neki a telefonban,
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hogy másfelé nem mehetek, arra
vezet az út, tehát úgy kell elmennem mellette, mintha a világ
legtermészetesebb dolga lenne,
amit ő éppen csinál. A szívem a torkomban volt, ő nem szólt hozzám,
én se hozzá, aztán továbbhaladtam
az úton, hátra sem mertem nézni.
Nem tudtam, mi fog történni, de
azt tudtam, ha futni kell, a hátizsákommal könnyen utolérhet. Szerencsére nem jött utánam, viszont
nem sokkal később kóbor kutyák
kergettek meg. Akkor már annyi
adrenalin mozgott bennem, hogy
az első településre, ami szembe
jött, rohanva érkeztem be. Ekkor
tudatosult bennem, hogy ennél
beljebb már nem kívánok menni,
ez nem nekem való. Az embernek
a határait is el kell fogadni: nem
volt olyan érzésem, hogy kudarcot
vallottam, viszont jobban megismertem magam.
Rózsafüzér és Miatyánk harminc
napon át egy keresztény zarándokúton
úgy, hogy még csak meg sem voltál
keresztelve. Kereső ember egy hosszú
úton. Adódik a kérdés: találtál valamit?
A zarándokút vége nagyon közel
van az óceánhoz, és nagyon gyakran esik ott az eső. Már majdnem
két hete esőben zarándokoltam,
ami már megint elkezdett kifelé játszani a komfortzónámból, teljesen
elegem lett az esőből. Gyaloglásom
utolsó napja viszont gyönyörű napsütéssel indult, azonban néhány óra
múlva elkezdett zuhogni az eső úgy,
mintha dézsából öntenék. Mentem,
mentem, és nagyon dühös voltam
magamra, a világra, mindenre! Nem
értettem, hogy egy ilyen nap, ami
így indul, hogyan torkollhat ebbe a
zivatarba. Kilencszáz kilométer volt
a lábamban, néhány kilométerrel
a cél előtt, a hátamon patakokban
folyt a víz, mindenem átázva, gyakorlatilag eggyé váltam az esővel.
Csak mentem és mentem, pöröltem
az éggel, elkezdett bennem tombolni az a sok düh és fájdalom, ami az
évek során felgyülemlett bennem.
Szidtam Istent, ordítottam, zokogtam. Úgy éreztem, hogy már
nincsen bennem semmi gát, meg
tudtam mutatni a legmélyebb bugyraimat, olyan közel voltam hozzá
ezzel a közvetlen „beolvasással”,
mint még soha. Aztán valahogy
egy idő után elcsitultam, megnyugodtam és vigaszt kértem tőle.
Egyszer csak elállt az eső, felnéztem
az égre és ott volt a szivárvány.
Akkor tudtam először kimondani,
hogy Uram, létezel, te vagy! Nem a
szivárvány miatt, hanem az egész
miatt, ahogyan történt, ahogyan abban a féktelen dühkitörésben közel
kerültem hozzá és választ kaptam.
Hazaérkeztem és megkeresztelkedtem.
Azóta rengeteg gyümölcse lett
a megtérésemnek, az abortusz
témájában is elmélyültem. Világossá vált, hogy a léleknek mekkora
szüksége van arra, hogy másképp
is dönthessünk. Tudom, hogy most
már másképp döntenék, nem hagynám, hogy befolyásoljanak. Hiszen
honnan vesszük a bátorságot az élet
elvételéhez? Ez egy olyan törés, amit
szinte sohasem lehet igazán feldolgozni. Utólag a magzatként elhunyt
gyermekeimet vágykeresztségben
részesítettem: van egy Péterem, egy
Máriám.
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Indul a Fiskális út felújítása

2018. január 18.

Bácskai Gergely

Cser-Palkovics András arról is beszélt a
lakossági fórumon, hogy zajlik a város
2018-as költségvetésének tervezése, amit
várhatóan a február 9-i közgyűlés tárgyal
majd. Székesfehérvár gazdasága jó évet
zárt 2017-ben, ami azt is jelenti, hogy az
önkormányzatnak van mozgástere és
fejlesztési lehetősége, továbbá érezhető
lesz még 2018-ban is az adósságkonszolidáció hatása. Mint mondta, állami és
uniós források is rendelkezésre állnak
2018-ban városi fejlesztésekre. Az idén
várható öreghegyi útfelújítások közül
kiemelte a Fiskális utat, ami a városrész
csapadékvíz-elvezetésével és a kisebb utcák felújításával is szorosan összefügg,
ugyanis az út alatt húzódik majd Öreghegy egyik nagy csapadékfőgyűjtője.
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője arról beszélt
a fórumon, hogy ma is lehet érezni a
kormányzat adósságkonszolidációjának hatását, így sokkal többet lehet

Fotó: Bácskai Gergely

Lakossági fórumot tartottak Öreghegyen, melyen
szó volt a várhatóan idén kezdődő Fiskális úti
felújításról, mely alatt egy százhúsz centi átmérőjű
csapadékfőgyűjtőt is építenek. Ebben az évben a
kis Pozsonyi, a Rozsnyói, a Bajmóci, a Dobsinai és
a Túrózsáki utca felújítása is sorra kerül. A fórumon
elhangzott az is, hogy a Bánya-tó tulajdonosát a
bányakapitányság kötelezte arra, hogy erősítse meg
a partfalat.

Östör Annamária és Horváth Miklós Csaba öreghegyi önkormányzati képviselők mellett Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics
András polgármester is válaszolt a lakók kérdéseire

költeni a közterületekre: „Az elmúlt
években meghozott kormányzati döntések
sok segítséget adtak Székesfehérvárnak, ez
szemmel látható is a városon.”
A Fiskális út felújításáról Nagy Zsolt,
a Polgármesteri Hivatal Közlekedési
Irodájának vezetője elmondta, hogy
az út mindkét oldalán lesz szabványos
járda, lesznek kerékpársávok, és a
Budai út felőli oldalon parkolók is épülnek, továbbá ahol elfér, ott buszöblöt

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:
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

is kialakítanak. A járda térköves lesz,
és az aknafedlapokat is kicserélik. Az
útburkolat viszonylag jó állapotban
van, így megmarad a pályaszerkezet,
de cserélik a vízvezetéket és a csapadékcsatornát, a villanyoszlopokat pedig
ahol szükséges, áthelyezik. Egy 1200
mm átmérőjű csapadékcsatorna épül,
melyet az Aszalvölgyi-árokba vezetnek.
Az Aranybulla és környezete is szóba
került a fórumon, ahol 2022-re szép

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

Értékesítésre:

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

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!
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;
uzemeltetes@szepho.hu

További részletek a várható felújításokról a www.szekesfehervar.hu oldalon!

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es
használaton kívüli hőközpont;

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;

új közösségi tér létrehozását tűzték
ki célul.
A kis Pozsonyi felújítását pedig
várhatóan tavasszal kezdik. Itt
először négyszáz méter hosszan
csapadékcsatornát építenek. Tavaszi
munkakezdéssel nyárra tervezik a
befejezést.

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

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.
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Fehérváron nem volt sztrájk
Wéhli Regős Dóra
Székesfehérváron nem csatlakoztak a
munkavállalók az országos közszolgálati
sztrájkhoz.

Városunk önkormányzati dolgozóinak január 1-től emelték
a bérüket, az illetményalap
38.650 forintról 42.800 forintra növekedett. Ezen kívül
pedig teljesítményértékelés
alapján voltak, akik az öt százalékos béremelésnél magasabb, akár tíz százalékos vagy

A sikeres vakációk szakértője
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Nyári előfoglalás
Kö ltő p é nz t
ne ad ju nk ?

afeletti béremeléssel számolhattak.
Országszerte kilencvennyolc
önkormányzati hivatal több
ezer dolgozója csatlakozott
múlt pénteken a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete által az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett
sztrájkhoz, mellyel azt szeretnék elérni, hogy a köztisztviselői illetményalap hatvanezer
forintra emelkedjen.

Wéhli Regős Dóra
Életveszélyesen megfenyegették
Cser-Palkovics András polgármestert,
mert pénteken délelőtt részt vett azon
a fővárosban rendezett polgármesteri
összefogáson, melyet a Megyei Jogú
Városok Szövetsége kezdeményezett, hogy
felhívja a figyelmet az illegális migráció
és a bevándorlásszervező irodák jelentette
veszélyre.

Ennek kapcsán a polgármester
Facebook-oldalán, egy helyi
fejlesztés kapcsán közzétett hír
alatt szólt hozzá egy budapesti
hölgy, aki azzal fenyegette meg
Cser-Palkovics Andrást, hogy a

budapesti rendezvény helyszíne előtt egy nagy szívlapáttal
fogják észhez téríteni.
Cser-Palkovics András, aki az
MJVSZ társelnöke is, vasárnap
az M1 műsorában azt mondta:
a szervezetnek fontos, hogy a
közelmúltbeli európai uniós
döntések miatt kiálljanak a kormány törekvései mellett, nem
szeretnék, hogy Magyarország
bevándorlóországgá váljon,
és azt sem, hogy bevándorlásszervező irodák működjenek
településeiken. Hangsúlyozta: a
nyugalmat, a biztonságot, a békességet szeretnék megőrizni,
mert ezek a fejlődés feltételei.

E. sz.: U-000834

Megfenyegették a polgármestert

Úti céljaink:

Bulgária, Egyiptom, Észak-Ciprus, Görögország,
Horvátország, Madeira, Montenegro, Spanyolország,
Törökország, Tunézia, Zöld-foki-szigetek
Irodánk: 8000 Székesfehérvár, Távirda U. 12.
Tel: 22/504 187 Fax: 22/504 188
H-P 8:30 - 18:00 Szo: 9:00 - 13:00
szekesfehervar@kartagotours.hu

A Vörösmarty Rádió műsora január 20-tól 26-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 1. 20. szOMBat

2018. 1. 21. Vasárnap

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
08.10 Műsorvezető: Palkó
közlekedési információ
Zsuzsanna. Hírszerkesztő:
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Szőllősi Attila
Csilla. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
érdekességek
09.10 Természetesen
09.10 Több mint fodrász –
egészségesen – életmód
Makrai Johanna
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
12.10 Indulnak a Herbarius
10.10 Gazdit keresünk a
programok – Lencsés Rita
HEROSZ Fehérvári
13.00 Műsorvezető:
Állatotthonlakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
Gemeiner Lajos
12.10 Az Egyházmegyei
Témák: aktualitások,
Múzeum. Vendég:
Smohay András
érdekességek
13.10 Műsorvezető:
14.10 Ép testben jól élek.
Cseke András
Vendég: Pletser Ádám
Anyja lánya. Vendég:
Kálmán Angéla és
17.10 Film kocka
Lelkes Zsófia
18.10 Sport. Szerkesztők:
14:10 Változásra mozdulva.
Somos Zoltán és
Vendég: Cser család
16:10 Mester és tanítványa.
Kaiser Tamás
Vendég: Molnárné Rádl
19:10 A lélek iskolája – Tornyai
Margit és Valicsek Donát
Gábor előadássorozata
17:10 Fehérvári beszélgetések –
Látrányi Viktória műsora.
20.10 Koktél – színes
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
beszélgetések.
20.05 Koktél – színes
Sasvári Csillával és
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból
00.05 Válogatás az elmúlt

2018. 1. 22. Hétfő

2018. 1. 23. Kedd

2018. 1. 24. szerda

2018. 1. 25. CsütörtöK

2018. 1. 26. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor és
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 A bor szerintünk.
Vendég: Fáncsi Viktória
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Gábor Atya
10.10 Tízórai
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. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes
beszélgetések
MitsMátonnal és
Gemeiner Lajossal
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:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda – Kormányhivatali
műsoróra
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin. Vendég:
Zemlényi Katica
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

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:
Palkó Zsuzsannaés
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég:
Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
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 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Mits Mártonnal és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey
Tímea és Fischer Imre
pszichológusok
11.10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: Bóna Évi
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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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Kastélyok és életek

Széchényi Viktor feljegyzései – Buda ostroma
Séllei Erzsébet
Hunyady József gróf második felesége,
Bellegarde Maria Gabrielle francia származású
grófnő tragikus halálának körülményeire
utaltam az elmúlt írásban. 1945 januárjában,
Buda ostrománál oltotta ki életét a sűrűn hulló
bombák egyike. A sárpentelei Széchényi Viktor
grófnak, Fejér vármegye és Székesfehérvár
szabad királyi város főispánjának budai várbeli
feljegyzései között találtam rá a tragikus
esemény leírására. Soraim írásakor egy szelíd
karácsony után morzsolgatom a sütemények
maradékát, söprögetem össze viseletes
fenyőnk lehullott tüskéit, rendezgetem albumba a meghitt családi vacsora fényképeit. A
körülölelő béke és tökéletes komfort magától
értetődik. Elképzelhetetlen, hogy másként is
lehetne, amíg ki nem nyitom Széchényi Viktor
feljegyzéseit: egy régvolt január és február
hihetetlen történetét.

Széchényi Viktor 1939-ben, a
nyilas mozgalom megerősödése
alatt hagyta el főispáni posztját.
Igaz, nem is tartóztatták tovább.
Tisztességes politikai magatartásán
túlmutatott az idő. Két rövid évig
még Sárpentelén maradt, azután
1941-ben, a hetvenes éveiben járva
úgy határozott, hogy a főúri társasági élet központjába, a fővárosba
költözik. Budán, a gyönyörű környezetben lévő, Hűvösvölgy felé
eső Völgy utca 19. számú villáját
vásárolta meg, itt rendezte be új
otthonát. Vadász-író fia, Széchenyi
Zsigmond ebben az időben már
az Istenhegyi úti villájában élt Afrikában szerzett trófeái között. A
várbeli, Úri utca 52. számú patinás
lakóház adott otthont híres lovas
leányának, Irmának, de Széchényi
Zsigmond is fenntartott magának
itt egy lakást. Az Úri utcai ház
többi lakásának tulajdonosai a
Csekonicsok, Pálffyk és Pappenheimek. E házban tartózkodtak
a tragikus karácsonyon unokái,
dédunokái, akikhez a fenyőfa
állításának napján, december
24-én gyertyagyújtásra látogatott
el Völgy utcai villájából a család
feje házastársával, Lili grófnővel. A
Mátyás-templom karácsonyi miséje
után rövid ünneplést terveztek
családi körben. A sorsnak azonban
más tervei voltak. Ezen az estén
a budai várba szorultak, és a hét
hétig tartó ostromot e ház nyirkos
pincéjében élték át. A tragikus eseményeket Széchényi Viktor nyers,
tőmondatos, hiteles feljegyzéseiből
tárom olvasóim elé, az ő szavaival
elmesélve.
„Fél háromkor Lilivel a Várba a
3 órás misére. Utána az Úri utca
52-be, ahol az unokák, Zsiga és
a dédunokák jelenlétében kis
karácsonyfát gyújtunk. Fél 6-kor
elköszönünk, hogy hazamegyünk
a Völgybe. Lesétálunk a Széll Kálmán térre, s már sötétség. Ott megtudjuk, hogy a villamos nem jár és
a Szép Ilonkánál már bent vannak
az oroszok! Mit tegyünk? Vissza
az Úriba. Zsigának sikerül egy kis
katonai autót kapni, két üléseset.
Lilivel és a sofőrrel beleszorulunk,
a hátulsó lyukban Cziráky Béla

hadapród őrmester. Megindulunk
a Pasaréti úton a Pázsit utcáig, ott
német katonák visszaparancsolnak. Fél 9-re vissza az Úriba. Itt hálunk Zsigánál. Egész éjjel ágyúzást
és gépfegyvertüzet lehetett hallani.
A következő napon 9 órakor a Mátyás templomban misén. Áldozás.
Tegnap állítólag a nyilasok kirabolták a svéd követséget, Danielson

volt! Az unokákkal ebéd. Ebéd
után a Sigray házba. Lili ezalatt
átmegy a Werbőczy utcába Zichy
Rafaelné Edina grófnőhöz. Mialatt
együtt ültek az utca felőli szobában, óriási durranás és kiabálás.
Két belövés volt. Egyik, a kisebbik
a tetőn, a ház sarkát vitte el, Szapáry Marie szobájában, nem robbant,
csak rongált. A másik a földön,

December 28-án fát vágok és
fűrészelek. 4-5 óra között Lilivel
szobánkban olvasgattunk, egyszerre óriási robaj. A déli traktus tetője
közepén nagy lyuk tátong, ott jött
be a lövedék. Tetemes üvegkárok.
Mindenünket átvisszük az udvari
részre. A villany kihagyott, már
alig van gyertyánk, de a legnagyobb baj, hogy a víz is kimaradt.

A felrobbantott Lánchíd, háttérben a szétlőtt várnegyed

követ csak kínnal tud a Nemzetközi Vöröskeresztbe, a Fillér utcába
menekülni. Jankovich Miklós jön,
érdekeseket mesél. Hűvösvölggyel
megszűnt minden telefon-összeköttetés. Átköltöztünk a Sigray ház
első emeletére, Sigray és a grófné
hálószobáiba. Központi fűtés, de
alig van már koksz, spórolnak,
csak 14 fok. Állítólag a németek az
éjjel támadnak, hogy a záró gyűrűt
átszakítsák és az egérfogóból Bécs
felé kimenekülhessenek.
December 26-án reggel 4 órakor
rettentő durranásra ébredek és hallani vélem az omladék zuhanását.
Lemegyünk az óvóhelyre, de az
ajtót csukva találjuk. Addigra minden lecsöndesült, visszafekszünk.
A német követség, a Hadimúzeum,
a helyőrségi templom és két Úri
utcai ház találatot kapott. A német
követség összes bástyai ablakai
betörtek, ez volt az omladék, amit
hallottam. Fél órás nagyriadó.
Találkozom Széchényi Fricivel.
Azt mondja, biztos híre van, hogy
a muszkák bent vannak a Bolyaiban! Akkor tehát a Völgy utcai
otthonunk már orosz kézen. Mit
fogunk ott találni, ha majd egyszer
visszajövünk? Lehet, sőt valószínű,
hogy mindenünk elveszett, amink

Sardagna Lászlóné szül. Szontágh
Auguszta bárónő lakásába hatolt,
rettentő felfordulás, az egyik ikerlányt megölte, az anyát megsebesítette. Repeszdarabok hullanak.
Úri pincébe megyünk. Vacsora
a szobánkba, de nem merünk a
bástya felőli szobákban maradni.
Maritta két gyerekkel a szakácsnőhöz költözik, az udvari szobába. Mi
ketten a Pálffy lakásban.
A következő nap reggelén a
budapesti hídfő csata nagy erővel
tombol. A rádió bemondja, hogy
délután 5-től senki az utcára nem
mehet. A hatalmat a nyilas párt
vette át, minden karhatalom nekik
van alárendelve. Reggelre a villany
kialszik, úgy látszik, találatot
kapott. Mi lesz este, amikor már 4
órakor sötét van? Délelőtt Zichyné
Edinához megyünk részvétlátogatásra. Itt tudjuk meg, hogy Széchényi Miklós ma délelőtt, állítólag
felesége jelenlétében, agyonlőtte
magát. Délután pokoli lövöldözés.
Óvóhely, Lilivel beköltözünk Pálffy
Ferenc szobáiba, jéghideg, de
nincs a veszedelmes oldalon. Este
sötétben és hamar fogyó faggyúgyertyáknál. Se újság, se rádió,
se villany, semmiről nem tudunk,
csak vagyunk!

Mosakodni nem lehet. Az unokák
egy ismerős csendőrhadnaggyal
beszéltek. Azt mondja, hogy a
Hűvösvölgy oly rettentő tüzérségi tűz alatt állt, hogy ott ép ház
nem lehet. Szép kilátás, az összes
vagyonom és a személyzetünk!
Naponta várjuk az oroszt, levetkőzni nem fogok éjjelre. Milyen lesz ez
a momentum? Végeznek-e velünk,
vagy meghagynak?
December 30-án reggel 9 óra után
egyszerre pokoli német támadás
a bástyai házsor ellen. Hívnak,
jöjjünk azonnal az óvóhelyre.
Csekonics és Inkey Péter a Szikla
kórházban segít. Egy pici petróleumlámpa mellett összezsúfolva,
fázva, éhesen. Se víz, se világítás!
Pokoli ágyúzás, minden ablak
törik, a cserepek hullanak. Mi lesz
három nap múlva? Éhen, szomjan
veszünk és megfagyunk! Ebéd
krumpli és vargánya. A Dísz tér 10ben, a pincében kutat találtak.
December 31-én vasárnap délelőtt
Lilivel a Mátyás templomban.
Visszafelé jövet Ney Ákosékhoz. A
pince gyermekmenhely. Dőry Andor a tegnapi ultimátumról beszél,
mely igen előnyös, de a németek
nem fogadták el. Vissza az Úri utcába. Feltűnik egy teljesen szétlőtt
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ház. A miénk, sajnos! Távollétünk
alatt Volltreffer. A kapu alatt
sebesültek fekszenek, jajgatnak.
Hála Isten, a mieink épek. Német
katonák: kilenc halott, két súlyos
sebesült. A szobák rapityára. Zsiga
szobái épek. Megyek helyet keresni a kisdedeknek. Az Edelsheim
házban találok, a Dísz tér 12. szám
alatt. Beszólok Coburgékhoz is. A
házunk rémesen néz ki. Este 9 körül óriási robbanás, csörömpölés,
légnyomás. Később kiderült, hogy
Coburgéknál a repülőbomba kivágta a nagykapujukat és a miénket is
teljesen, szilánkra. Ami ép dolog
volt a házban, elpusztult. Romhalmaz, nincs egy szoba sem, ahová
visszavonulhatunk, csak a pince,
ahol 24-en aludtunk. Szilveszter
éjszaka!
1945. január 1-én folyton lőnek. 12
órakor újabb rettentő detonáció.
A negyedik detonációt kapta a
ház. Csekonics hálószobája fölött
a gerenda látszik. Zsiga hozza
Lamotte meghívását, ketten öregek
menjünk át hozzá, van két meleg
szoba!
Január 2-án reggelre kiderült, hogy
szemben a Coburg ház és a bástya
sétány találatot kaptak. A Pálffy lakásban és Zsiga lakásában rettentő
pusztulás. Délelőtt pokoli bombázás levegőből, ágyúból. Estefelé
Zsiga magából kikelve átrohan.
A Lamotte házat egy légibomba
összedöntötte, éppen csak az
életüket tudták megmenteni. Zsiga
az 54-esben kapott egy óvóhelyet a
házmesternél. A vár további bombázása folyik. Már ép ház nincs.
Január 4-én nagy riadalom. A volt
Esterházy ház bombát kapott, tüzet
fogott és a szűk Dárda utcában
zsúfolt német autók benzinje veszedelemben. Az autókat elvitték,
a tűz reggelig égett.
Január 5-én állítólag három század
német pusztult el reggel a Keleti
pályaudvarnál. Tattersallban a
németek Horthy versenylovait
agyonlőtték.
Január 6-án délután egyszerre
nagy repülő búgás, menekülés a
pincébe. Három óriási csattanás,

Széchényi Viktor 1939-ben, a nyilas mozgalom
megerősödése alatt hagyta el főispáni posztját
(Kallós Ede: gróf Széchényi Viktor, 1917)

minden remeg. A csendőrök kisütötték, hogy a bombák ártalmatlanok, mert a gyújtókészülék
kiesett belőlük, mind a három az
utca közepén. A pánik elült. Hírek.
A németek agyonlőttek két orosz
parlamentert. Zsigát a szomszéd
házból kibombázták – ismét a
Lamotte pincébe ment.
Január 7-én állítólag a német
hadsereg Bicskénél, Zichyújfalunál
van, 24 óra alatt felszabadít! Az
óvóhelyen egy kisbaba meghalt,
a Dísz téren temetik. A Dísz tér
10-esben, az udvaron rögtönzött
koporsóban nyugszik a Monsignor.
A sír a szobor mögött megásva.
Január 8-án Széchényi Dénes gróf
harmad magával a romok alatt, de
nincs ember, aki kiásná. Van egy
kis hó, lesz mosdóvíz! Naponta
délutáni litánia a föld alatt.
Január 9-én Feszty Masa önfeláldozó, leszalad orvosságért.
Január 10-én Kátay plébánosnál
14-en gyóntak. Óvóhely megáldás:
Szent áldozás. Az Úri utcában 50
orosz foglyot kísérnek. Mit hoz
a jövő? Mit reméljünk? Kiben
bízzunk? Német? Orosz? Mi van
a Völgyben? Borzasztó a bizonytalanság. Sok a letartóztatás. Haller
Gábor grófot agyonlőtték.
Január 12-én napsütés, és heves
harci zaj a Svábhegy, Szilágyi
Erzsébet fasor és a Széna tér felől.
A rádió szerint Székesfehérvártól
és a Vértestől északra a támadások
kedvezően haladnak. Vajon Székesfehérvár magyar kézen van-e?
Este a házunk a nyolcadik telitalálatot kapta az Úri utcai front északi
sarkán.
Január 13-án benyomásunk, hogy
a németek Sztálingrádot csinálnak a budai várból, mindennek el
kell pusztulnia. Az éjjel a Belügy
kapott telitalálatot. Folytonos erős
lövöldözés, Pest felett vérpiros az
ég, állítólag a belváros ég!
Január 16-án egy rendőr járt itt,
meséli, hogy tőlük a fegyvereket elvették. Azt mondják, hogy
a bizalmatlanság jele a német
vezetőség részéről. A csendőrök
jönnek Pestről. 100 emberük közül
25 maradt. Az oroszok a Kálvin
tér, Múzeum körúton vannak.
Pest üszkös romjai között ezrével
pusztul a magyar és temetni nem
lehet. Magyarország volt – ma rom
és üszök. Isten irgalmazz! Délután
nagy ribillió. A repülőtámadás
sűrűsödött és öt-hat kíméletlen
bomba esett ránk, az óvóhely
megremegett. Később kiderült,
hogy az Úri utcai prímás ház is
találatot kapott, állítólag két halott. A telepes rádiónk azt mondja,
hogy az oroszok foszforral lövik
Pestet és az lángokban áll. Innen
csak a vörös eget lehetett látni.
Állítja, hogy a Vértestől északra
német csapatok haladnak jól előre
Kelet felé. A következő napon egy
hadnagy és három német katona
beszállásolta magát a kibombázott
Pappenheim lakásba. A garázsba
egy lovat, a kapu alá teherautót és
kocsit helyeztek, alig lehet közlekedni. Délben katonai propaganda
autó állott meg a szétrombolt Úri
utcában és bömbölve hirdette,
hogy ki kell tartani, mert a német
fölmentő hadsereg már csak 12
km-re van Budapesttől. Állítólag
a Horthy és Ferenc József hidak

Fotó: fejer.archivportal.hu
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Apa és fia: Széchényi Viktor és Zsigmond

már fel vannak robbantva. Mind
több német katona jön fel a Várba.
A Pappenheim és Pálffy lakásba
szállásolják be magukat. Ney Ákos
nővére – Ferdinandyné meghalt az
óvóhelyen, ágyúzás miatt három
napig temetetlen maradt. Ma az
Úri utca 19. ház udvarán ásták el.
Január 19-én, pénteken a Pestről
átjövő katonák újságolják, hogy
Pestet feladtuk, három magyar
hadosztály átment az oroszokhoz.
Minden híd felrobbantva. A maradék németek mind Budára jöttek.
Éjjel Esterházy Miklós háza súlyos
találatot kapott. Szomorú dátum!
Ma robbantották fel a Lánchidat
és az Erzsébetet. A szovjet végleg
elfoglalta Pestet. A parlament
előtt nemzeti és piros zászlók
lengenek.
Január 20-án éjjel a cenki kriptában megfordult egy nagy halott!
A Lánchíd fölrobbantva. Látogatás Esterházy Miklós Móricnénál
a Bécsi kapu téren. Az öreg, 85
éves hölgy bámulatosan nyugodt.
Látogatás az Úri u. 22-be, Metternich Clemy hercegnő pincéjében.
Itt megtudjuk, hogy Hunyady
Józsefné Bellegarde Mária Gabriellét egy bomba megölte a Dezső
utcai pincében, a fia könnyebben
sebesült.
Január 21-e, ma négy hete, hogy
feljöttünk, azóta ágyban nem
feküdtem, s le nem vetkőztem,
a szakállamat növesztem. 11-kor
mise az óvóhelyen, circa 100
ember. Szegény magyarok könyörögnek a katakombákban. Ráz a
zokogás! Egy rendőrkülönítményt
a nyilasok lefegyvereztek, a főhadnagyukat jeges kádba dugták, a
rendőröket elverték. Egyiküknek
sikerült megszökni és segítséget
hozni. Ezek lefülelték a nyilasokat
és a parancsnokságukhoz kísérték.
Vajna nyilas főparancsnok hármat
rögtön fölakasztatott, köztük egy
magáról megfeledkezett katolikus
papot is.
Január 23-án este a rádió diadallal
beszél Fehérvár dicső visszafog-
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lalásáról és hallatja a fehérvári
harangok örömzúgását.
Január 24-én a rádió ismerteti
Dálnoki Miklós Béla és a szovjet között kötött fegyverszüneti
szerződés 20. pontját, mely igen
súlyos. Igaz ez?
Január 25-én ebéd előtt egy iszonyú
telitalálatot kaptunk a kapu fölé,
amely az emelet középső harmadát
teljesen leborotválta, minden ép
udvari ajtót és ablakot kidöntött.
Ugyanez a nagy repülő bomba vitte
el vele szemben az udvar másik oldalán a Csekonics lakás falát. Most
már igazán elfogy fölöttünk a ház.
Január 27-én az este volt 48 esztendeje, hogy életem legokosabb
dolgát megcselekedtem, és Ledebur Lilit eljegyeztem! A Werbőczy
utcában a nyilasaink kézigránáttal
mentek egymásnak. Pesten rendes
élet folyik. Sem fosztogatás, sem
atrocitás.
Február 1-én terjedő hír: ismét
megadási felszólítást kaptunk ma
éjfélig. Ha nem engedünk, éjfélkor
megkezdődik Buda lángba borítása
foszfor bombákkal.
Február 2-án a vízvezeték nem
működik. Az előrelátó városi
adminisztráció két nagy tartályt
ásatott és töltött meg vízzel a
Szentháromság és a Kapisztrán
téren, azonkívül egyes házakban
kutak és források vannak. A két
nagy tartály kimerült, a kutakban
már csak iszap van. A gyerekeknek
hasmenésük van a rossz víz miatt.
A Fortuna utcában telitalálatot kapott egy óvóhely, 15 embert végleg
maga alá temetett, köztük Zichyné
Szőgyény Marit is.
Február 4-én úgy látszik, most már
a végkifejlődés felé megyünk. Az
éjjel egy csomó honvéd és magyar
származású német sváb katona
megadta magát.
Február 8-án az angol rádió
bemondta, hogy valahol a Fekete
tengernél Sztálin, Churchill és
Roosevelt találkoztak és megállapodtak a béke feltételeiben.
Február 10-én Odescalchi Miklós
herceget hazaárulásért felakasztották.
Február 11-én ma van a hetedik és
kezdődik a nyolcadik hete, hogy
Karácsonykor 3 órára feljöttünk.
Valóságos áldás ez a kedélyrontó,
nyomasztó pincei homály a rossz
mécses világítással, mert nagyobb
világosság mellett ráeszmélne az
ember, hogy micsoda undorító
szenny és piszokban élünk. Beliczay Miklós sógorát, Markovichot
a bomba megölte. Tényleg van
valami mozgás. A német katonák
az utcán sorra járnak és a katonai
autók pneumáit kilyukasztják. A
sváboktól minden igazoló írást
elszedtek.
Február 12-én reggelre nagy megkönnyebbülés. A Bécsi kapunál
kimentek a németek és velük a
nyilasok is. Az oroszok kieresztették őket Óbuda felé, de aztán
aknákkal támadtak rájuk. Sok
halott és sebesült a bécsi kapu
körül, nagy kiabálás és jajgatás. Az
Úri utcában orosz katonák jelentek
meg. Ha az oroszok bevonulása így
megy tovább, hálát adhatunk a Jó
Istennek, hogy e hét hetes borzasztó időt így megúsztuk. Tényleg
végére értünk a szenvedéseinknek.
A Jóisten meghallgatta imáinkat!”
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Fodor Anikó kezei között textilangyalok kelnek életre
Temesvári Márta

Ezt a babát kaptam ajándékba Anikótól és Elemértől

Fotó: Fodor Anikó

Egy gyönyörű babát kaptam karácsonyi ajándékként az egyik tanítványomtól, Elemértől. A tündérszárnyas, fekete hajú szépséget felesége,
Fodor Anikó készítette.
Annyira meglepett ez a gesztus,
hogy majdnem elsírtam magam.
Mert egy saját készítésű ajándék,
amiben látszik a sok munka, idő,
amit ráfordítottak, nagyon meg
tudja hatni az embert.
Ezért döntöttem el abban a pillanatban, hogy cikket írok a babavarrásról, mert nincs is jobb annál,
mint személyre szabott ajándékot
adni szerettünknek. A textiljátékok,
plüssfigurák mindig is a népszerű
ajándékok közé tartoztak. Ezért is
hasznos, ha megtanuljuk az elkészítésüket. Karácsonyig van még tizenegy hónapunk az első példányra!
Anikó hatévesen kapta élete első
babáját. A Jézuskának címzett levélben „görbe lábú babát” kért, ami
csecsemőt jelentett nála. A fa alatt
természetesen ott lapult a vágyott
játék, s onnantól Lencsinek sok
mindenre szüksége volt...
Apai nagyapja férfi szabóként
dolgozott. Sajnos a papa Anikó
kilencéves korában meghalt, ám

Fotó: Temesvári Márta

Nincs ember, aki ne örülne egy aranyos plüssállatnak vagy egy egyedi készítésű babának.
A boltban kapható tucatjátékok helyett szívet
melengetőbb, ha mi magunk készítünk el egy
személyre szóló textilajándékot – saját fantáziánk szerint.

ségével. Legutóbb elvégezte a Jenka
Stílusiskola egyéves textiljáték-készítő tanfolyamát, ahol
Somogyi Brigittától többek között
megtanulta a tervezést és a különböző alapanyagokkal való precíz
munkafolyamatokat. Itt készített
először többek között Waldorf-babát, ami tiszta gyapjúból és természetes alapanyagokból készül: „Ezek
drága alapanyagok. Ezért először ezzel
a jelleggel, de más tömőanyaggal készítettem első saját tervezésű babámat a
fiam unokahúgának. Első ajándékom
számára egy „nyünyükés” takaró volt
nyuszifejjel, finom plüss anyagból, amit
szeretettel ölelget elalváskor. Ez a játék

biztonsági szemmel és orral készült,
ami azt jelenti, hogy nem eltávolítható,
tehát egészen kicsi gyermek is nyugodtan használhatja.”
Anikó elárulta, hogy amikor egy
ötlet megszületik, mindig megnézi,
hogy otthon milyen anyagok állnak
rendelkezésére, és ahhoz vásárol
még textíliákat kiegészítésként. A
kinőtt vagy divatból kiment ruhákból mindig megtartotta a szép színű,
jó minőségű anyagból készülteket.
Ilyenkor ezekből is válogat, sőt néha
a látványukból születik az ötlet.
Szinte bármi inspiráló lehet. Egy
anyag, egy szín, egy alkalom vagy
egy kérés. Számára a szabásminta
elkészítése a legnehezebb. Az interneten nagyon sok minta található,
ezekből is merít ötletet a testrészek
formájára, nagyságára és arányaira
vonatkozóan. Aztán megrajzolja a
saját elképzelése szerinti sablont.
Legutóbb karácsonyra angyalkákat
készített: a szokásostól eltérően
nem ducikat, hanem kicsit nyújtott
végtagúakat, légies alkatúakat.
Húsvétra nyuszikat tervez készíteni.
Ezek majd a családban, kisgyerekek
játékaként kerülnek a „nyúlfészekbe”, a felnőttek pedig lakásdíszként
használhatják.
Anikó munkáit nemrég egy kiállításon is megtekinthették az érdeklődők Székesfehérváron, a Vörösmarty Könyvtárban, ahol a könyvtár
gyermekrészlegén – babavarró
kollégáival együtt – ismert régi és
modern meséket elevenítettek meg
babák segítségével. Ő La Fontaine
A róka és a gólya című meséjéhez
készített babaillusztrációt.
S hogy miért jobb egy kézzel készült
játék, mint a boltban megvásárolható? Erre a kérdésemre így válaszolt:
„A gyártósorokon készült baba lehet
bármilyen bájos és szép, akkor is csak
a gépek jutnak eszünkbe és a sorozatgyártás. Ez olyan személytelenné teszi
a játékokat! Amikor én készítek babát,
akkor fel vagyok villanyozva, örömet
érzek, és csak a kezem között alakuló
kis lénnyel törődöm. Azzal, hogy milyen
legyen a formája, nagysága, arcocskája,
ruházata. Ha nem tudnék varrni, akkor
csak kézzel készített babát vásárolnék,
mert abban van élet. Érződik rajta, hogy
milyen figyelemmel, szeretettel készült.”

az addig vele töltött idő elég volt
ahhoz, hogy Anikó megérezze a
varrás varázsát: „Láttam, hogy egy
szép dolog, például egy öltöny az első
lépéstől az utolsóig miként készül
el, amit aztán a hétköznapi ruhában
érkező megrendelő büszkén nézeget
magán az ember nagyságú tükör előtt.
Kislányszemmel is feltűnt, mennyire
elegánssá váltak a bácsik. Nagyapám
megtanított befűzni a tűbe, csomót
kötni a cérna végére. Maradék anyagokat kaptam tőle, s miközben ő varrt a
lábbal hajtós Singer gépén, én mellette
egy kis sámlin öltögettem. Néha felvett
az ölébe, megmutatta, hogyan teker
cérnát az orsóra, vagy tekerhettem a
kézi hajtót és nézhettem, hogy fúródik

a tű az én közreműködésemmel a
gyönyörű drága szövetbe.”
Anikó – bár huszonnégy éve
személyi asszisztensként dolgozik
– az elmúlt évek alatt hobbiszinten sok mindent varrt magának, a
családnak, barátoknak. Babaruhát,
asztalterítőt, párnát, szoknyát,
ruhát, mellényt, később a kisfiának
ruhát, játékfigurákat, kutyaruhát,
kutyafekhelyet. Náluk nem gond
a cipzárcsere, a nadrágfelhajtás,
szűkítés, új zseb bevarrása. S hogy
ezeket ő maga el tudja végezni,
rendkívül pénztárcakímélő is!
A fehérvári hölgy az évek során
folyamatosan fejlesztette varrástudását könyvek és az internet segít-

Fotó: Fodor Anikó

Anikó munkáit nemrégiben a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegén is kiállították

A róka és a gólya mese kézzel készült illusztrációja

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Vasnál erősebbek

Somos Zoltán

A tavalyi bajnoki döntő ismétlődött meg a szombathelyi Falco
fehérvári látogatásakor, és akárcsak júniusban, most is az Alba
örülhetett. Ismét volt izgulni
való, hiszen a vasiak a hajrában
még vezettek is, de a Travis
Simpson extra dobásaira építő
Alba még úgy is nyerni tudott,
hogy a lepattanócsatát tőle szokatlan módon simán elveszítette.
Nagyobb koncentrációval és
jobb védekezéssel talán lehetett
volna könnyebb a győzelem, bár
a Falco mindenképpen az egyik
legerősebb rivális, mely idén is
biztosan a legfényesebb éremért
lesz harcban a bajnokságban.
Legyőzésével utol is érte a táblázaton a sárga-fekete csapatot
a Fehérvár, vagyis a kaposvári
kisiklást sikerült feledtetni, és
ezzel tapadni az élmezőnyre.
A FIBA-Európa-kupában is
érintett Alba számára olyan sűrű
a mostani időszak, hogy szinte
semmi idő nincs kipihenni a

Fotó: Simon Erika

A bajnokságban. Majd a nemzetközi
kupában is Vas megyei riválissal játszott
az Alba Fehérvár, és sem a Szombathely,
sem a Körmend nem tudott a bajnok fölé
kerekedni.

A két vasi csapatnak összesen harmincöt pontot dobott Travis Simpson

fáradalmakat. De most még két
meccs között is történt érdekesség. A klub ugyanis újabb,
hatodik légióst igazolt, ismét egy
amerikait. Sir’Dominic Pointer személyében olyan játékos
érkezik, akinek játékjoga elkelt
az NBA-drafton, vagyis a világ

legjelentősebb játékosbörzéjén
is jegyezték a nevét. Ez alapján
erősítést jelenthet a 198 centi
magas kosaras, aki kedden
átesett az orvosi vizsgálatokon,
hétvégén Debrecenben akár
játszhat is. Persze kérdés, ez
esetben kit hagy ki a keretből
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Dzunics Braniszlav, hiszen a
bajnokságban csak öt légiós
nevezhető egy meccsre.
A nemzetközi kupában ellenben
mindenki játszhat, de szerdán
Körmenden Pointer még nem
öltött szerelést. És az eredmény
alapján nem is hiányzott, hiszen
december után ismét, ezúttal
idegenben is simán megverte
a másik vasi riválist az Alba. A
végeredmény 85-77 lett, tehát
viszonylag szoros, de a harmadik negyed végén már hússzal
tartottak előrébb Keller Ákosék,
vagyis nem volt igazi esélye a
Körmendnek. Kettőből kettő
tehát a mérlege a piros-feketék
ellen a fehérvári bajnokcsapatnak, és az Európa-kupában
valamint a Magyar Kupában is
lesz még velük találkozója.
Körmenden ezúttal Lóránt Péter
volt a csapat vezére: huszonhét pontot dobott a kapitány,
csapata pedig első idegenbeli
sikerét aratta a második csoportkörben. Ha jövő ketten itthon
a litván Nevėžist is legyőzi az
Alba, nagyon közel kerül hozzá,
hogy továbbjusson az egyenes
kieséses szakaszba. Addig még
Debrecenben, az újonc DEAC
ellen is vár egy bajnoki a fehérváriakra.

Mozdulj, Fehérvár!
Somos Zoltán

.

Az év első jelentős tömegsporteseményére
várják a mozogni vágyókat szombaton a
székesfehérvári MKOSZ-csarnokba. Az egész
napos rendezvényen különböző fitnesz- és
más mozgásformákat lehet avatott vezetők
segítségével kipróbálni, közben egészségügyi és életmód-tanácsadáson, szűréseken is
részt vehetnek az érdeklődők.

A Mozdulj, Fehérvár! elnevezés
jól rímel az év első szakaszában
még általában tapasztalható
nekibuzdulásra, amivel mindenki az újévi fogadalomnak
megfelelően próbál változtatni
mozgásszegény életmódján.
Ilyen tematikus sportnapot első

ízben rendeznek a városban. Az
országos tapasztalatok alapján
mindig nagyon népszerűek a jól
ismert sportolók, edzők, közéleti
személyiségek által vezetett nagy
közös mozgások.
Szombaton kilenckor lesz a
kapunyitás, a megnyitó háromnegyed tízkor kezdődik. A bemelegítés után SpinRacing, majd jóga
következik a színpadon. 11.15-kor
kezdődik a Péntek Enikő vezette
edzés. Délután 14.15-kor Rubint
Réka, egy órával később Tatarek
Rezső vezet foglalkozást.
Az eseményre a Cutler Fehérvár
és R-Gym edzőtermekben lehet
jegyet vásárolni, de a helyszínen
is kaphatók lesznek a belépők.

Január 15. és február 2. között meghosszabbított
nyitvatartással, minden hétköznap este hat óráig várja a
fehérváriakat a Városgondnokság parkolási csoportjának ügyfélszolgálata.

Nyitvatartás évközben:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-15.30
szerda: 8.00-18.00-ig
péntek: 8.00-13.00-ig

Fotó: Simon Erika archív

Nyitvatartás január 15. és február 2. között:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-18.00-ig

Rubint Réka járt már Fehérváron, várhatóan ezúttal is alaposan meg fogja mozgatni a résztvevőket
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Lerakták az alapokat

Tóth Dániel

Bár még javában zajlik az EBEL
2017/18-as szezonja, a Fehérvár
AV19 menedzsmentje máris
gőzerővel dolgozik a jövő évi
keret kialakításán. Ennek egyik
első lépéseként a klub szerdán
sajtótájékoztató keretein belül
hozta nyilvánosságra, hogy a
gárda vezetőedzőjének valamint
kapusának szerződését meghos�szabbította a klubvezetés.
„A menedzsment a gazdasági
lehetőségeket és a szakmai szempontokat összefésülve úgy döntött,
ideje elkezdenünk megalapozni a
következő szezon csapatát. Gazdasági lehetőségeinken belül maradva
korrekt ajánlatot kínáltunk mindkét
úriembernek, ami találkozott az
elvárásaikkal.” – mondta az eseményen Gál Péter Pál, a Fehérvár
AV19 SC elnöke.
A döntés szakmai okairól Szélig
Viktor általános igazgató beszélt:
„Fontos volt, hogy már a következő
évad előtt kialakuljon a szakmai
stáb, akiknek vezetésével összeál-

Fotó: Kiss László

Meghosszabbította szerződését a Fehérvár
AV19 csapatával Hannu Järvenpää és Mac
Carruth. Ezzel eldőlt, hogy a vezetőedző és
a kapus a következő szezonban is maradnak
Székesfehérváron.

A Klagenfurt ellen csak helyzetekig jutott a Fehérvár (0-3), javítani idegenben kellene!

líthatjuk majd a 2018/19-es keretet.
Hannu Järvenpää személyében
megtaláltuk azt az edzőt, akivel versenyképes csapatot tudunk kiállítani.
A keretből Kóger Dániel és Erdély
Csanád rendelkezik a jövő évre is
érvényes szerződéssel, hozzájuk

csatlakozott most Mac Carruth.
A kapus ideérkezése óta gyorsan
közönségkedvenccé vált, statisztikáit
nézve pedig az egyik legjobb hálóőr
a ligában.”
Hannu Järvenpää 2015 novembere és 2016 áprilisa között
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egyszer már irányította a fehérvári EBEL-csapatot, majd 2017
decemberében tért vissza. Az
együttes játéka és eredményei azóta látványosan javultak, amiben
elévülhetetlen szerepe van a finn
szakembernek: „A következő év
lesz a tizedik Közép-Európában eltöltött szezonom. Mindent meg fogok
tenni, hogy a csapatot, a szurkolókat
és a várost boldoggá tegyem. Kis
lépésekkel haladunk előre ideérkezésem óta, de hiszem, hogy el tudjuk
érni a rájátszást!”
Nemcsak neki, de az októberben
érkezett Mac Carruthnak is sokat
köszönhet a székesfehérvári
csapat. A kapus érkezése óta huszonhat mérkőzésen védett. 92,3
százalékos hatékonyságával az
EBEL negyedik legjobb mutatóval rendelkező játékosa: „Nagyon
várom, hogy egy teljes szezont
eltölthessek itt. Szeretem a várost,
fantasztikus az atmoszféra, mindegy,
hogy hétköznap vagy hétvége van,
tömve van a csarnok. Remélem, hogy
így lesz ez a hátralévő mérkőzéseken
is, mert még ennek a szezonnak sincs
vége!”
A hétvégén idegenbeli túrán
szerepel a Järvenpää-legénység:
szombaton a Salzburg, vasárnap
pedig a Dornbirn otthonában
vizitál a csapat.

Búcsú a Magyar Kupától
Németh Krisztián
Sajnos nem sikerült a bravúr az Alba Fehérvár
KC-nak: szerdán este hétgólos győzelemmel
búcsúztatta a Magyar Kupától a Siófok. A hétvégi
Győr elleni meccs keményebb dió volt, ott egy
szorosabb végeredmény is bravúrszámba ment
volna. Öröm az ürömben, hogy térdszalagszakadása után szerdán ismét pályára lépett Herr Orsolya.

És akkor kétszázharmincnégy nap
után ismét pályára lépett Herr
Orsolya, a fehérváriak kapusa, aki
térdszalagszakadása után a szerdai
kupameccsen tért vissza a parkettre.
Ő is kellett hozzá, hogy a félidőben
csak hárommal vezessenek a Köfémben a Balaton-partiak.
Ekkor még látható volt, hogy valamelyest visszatért a Deli-lányok
önbizalma, hiszen múlt szombaton
a világválogatott, pontosabban a háromszoros BL-győztes Győr vendég-

Fotó: Kiss László

És akkor Lavko visszaszerezte a labdát, Májer Krisztina pedig hidegvérrel
a siófoki kapuba ejtett. A meccs egyik

legszebb momentuma révén visszajött a meccsbe az Alba Fehérvár.
Igaz, ez a már a Siófok elleni kupaderbi második félidejében történt,
merthogy a vendégek – akik másfél
hete öt góllal győzték le a fehérváriakat a bajnokságban – óriási iramot
diktáltak az első félidőben. A többi
között a világbajnok francia irányítóval, Nze Minkóval és a román Geigerrel támadó Siófok hamar, több góllal
ellépett Deli Rita együttesétől az első
játékrészben.

Klasszisok ellen kellett helytállniuk Pelczéderéknek – ez a Győr ellen kevésbé, a Siófok ellen már inkább sikerült

játéka alkalmával a vártnál nagyobb
zakót kaptak a szinte csordultig
megtelt csarnokban (18-38).
Nos, szerda este – sajnos csak rövid
időre – visszatért a hit, méghozzá egy
pazar roham formájában. A második
játékrész némi gólaszállyal kezdődött, de remek fehérvári percekkel
folytatódott: Lavko, Pelczéder és
Temes találatával az Alba Fehérvár
felzárkózott 16-15-re, Herr Orsi
védése, Nze Minko kapufája, majd az
ominózus Májer-ejtés után már 16-16ot mutatott az eredményjelző! Sajnos
17-17-nél Mayer egy parádés leforgás
után hiába talált be, gólját érvénytelenítették.
És úgy tűnik, ez a momentum megtörte a lendületet. Innentől már nem
vezetett út felfelé: fokozatosan ismét
felépítette előnyét a Siófok, mely végül 30-23-mal búcsúztatta a kupaküzdelmekből az Alba Fehérvárt.
„A második félidő elején nagyon pontosak voltunk, mind védekezésben, mind
pedig támadásban.” – értékelt Deli
Rita, az Alba Fehérvár vezetőedzője.
– „Aztán jött a Dedu-fóbia: elkezdtük
lőni azokat a félmagas lövéseket az ellenfél kapusának, amelyektől óva intettem
a csapatot. Pontatlan dobásaink voltak
a vonalról, és aztán kaptuk a gyors
gólokat. A Siófok klasszisai megmutatták, hogy kritikus szituációban mennyire
pontosan tudnak játszani. Mindent
megtett a csapatom hozzáállásban és
küzdeni tudásban, de kevesebb eladott
labda és kihagyott helyzet kellett volna a
továbbjutáshoz.”

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Baji Balázs idén is éremért harcol

Kaiser Tamás

A 2017-es esztendő igazán jól
sikerült Baji Balázs számára. A 110
méteres gátfutás honi egyeduralkodója Londonban, a világbajnokságon bronzérmet szerzett, Székesfehérváron, a Gyulai Memorialon
országos csúcsot futott (13,15),
és sok egyéb kitüntetés mellett a
sportújságírók szerint 2017-ben ő
volt a legjobb férfi sportoló: „Sokat
jelent számomra ez a díj, mert bár nagyon nehéz összehasonlítani a különböző sportágakat, tulajdonképpen ez az
a szavazás, mely hitelesen határozza
meg a legjobbakat. Természetesen a
legjobb tíz vagy három közül mindenki
megérdemelte volna az első helyet, de
pont ezért, mert ilyen nagyon komoly
társaságból kerültem ki győztesen, még
többet jelent nekem ez a díj!”
Baji Balázst a székesfehérvári sportklubok is próbálták méltóképpen
megünnepelni: az Alba Fehérvár
KC – Győr női kézilabda mec�csen az ünnepélyes kezdődobást,

Fotó: Simon Erika

Abban már semmi meglepő nincs, hogy Baji
Balázs ismét Székesfehérváron készült. A 110
méteres gátfutás világbajnoki bronzérmese
szívesen edz a Bregyó közi Sportcentrumban,
ezúttal pedig már a 2017-es esztendő legjobb
magyar férfi sportolójának járó díjjal a zsebében tréningezett a Bajnokok Városában.

A legjobb a legjobb helyen: Baji Balázs ismét Fehérváron edzőtáborozott

míg a Fehérvár AV19 – Klagenfurt
EBEL-meccsen a korongbedobást

végezhette el, természetesen a
drukkerek vastapsa közepette:
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„Nagyon szeretek itt lenni, mert nagyon jó körülmények között tudok készülni. Ezen a hétvégén pedig jókat is
szórakoztam, nagy megtiszteltetésnek
éreztem, hogy a kézi- és a hokimeccset
is én kezdhettem el. Ezek mind olyan
apróságok, melyek jólesnek és megtisztelnek. Persze mindkét találkozót nagy
izgalommal néztem végig, nagy élmény
volt számomra!”
Baji Balázs szerdán már hazautazott Budapestre. A 2018-as esztendőt a Honvéd színeiben kezdő
gátfutó a hétvégén a fővárosban
kezdi a fedett pályás szezont, melynek csúcspontja a március eleji,
birminghami világbajnokság lesz,
de az évad legfontosabb versenyét
majd augusztusban, Berlinben
rendezik: „Az biztos, hogy Berlinben,
az Európa-bajnokságon nagyon jó
versenyünk lesz. A tavalyi vb-bronzzal
a hátam mögött úgy érzem, ott vagyok
az esélyesek között. De nem szabad
elfelejteni, hogy a dobogón ketten voltunk európaiak, de Szergej Subenkov
mellett a franciákra, németekre is oda
kell majd figyelnem!”
Hogy Baji Balázs mikor jön legközelebb Székesfehérvárra, nem lehet
tudni, az azonban bizonyos, hogy
rajthoz áll július elején a Gyulai
Memorialon, melynek ötödször
lesz házigazdája a Bregyó közi
Sportcentrum.

FehérVár
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A Fehérvár Televízió műsora január 20-tól 26-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2018. 1. 20. SZOMBAT

2018. 1. 21. VASárnAp

2018. 1. 22. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Balogh
Lizi és Balogh Lajos
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Káliz Sajtos József
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dubóczky Gergely
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy László
14:10 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
14:30 Napi színes – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Madácsy László
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Kis kamerák, nagyvadak
– természetfilm 1. rész
16:15 VII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor –
Misztrál-koncert
17:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gayer Ferenc
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
20:00 Virtuózok és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
21:40 Gyógyult utakon – dok. film
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Gayer Ferenc
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Balogh
Lizi és Balogh Lajos
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Káliz Sajtos József
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dubóczky Gergely
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:45 IV. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál 2016
17:10 A nagy fafilm – természetfilm
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Csabai Réka
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 DEAC – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Sudár Annamária – Arany
János-est 2. rész
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Csabai Réka
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sziebert Gergely
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Tolcsvay Est – Lélekdal
21:15 Mese habbal – Németh
Antal portré
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 1. 23. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sziebert Gergely
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Ferenczy
Nagy Boglárka
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Fehérvári Titánok – FTC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 1. 24. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Ferenczy
Nagy Boglárka
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kneifel Imre
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7, Kísérletek a
fizika hőskorából és
Hírek
20:15 Alba Fehérvár – BC Nevezis
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 1. 25. CSüTörTöK

2018. 1. 26. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
10:55 Kísérletek a fizika
hőskorából – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kneifel Imre
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15 Kísérletek a fizika
hőskorából – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Hagymásy
László – Téma: Családbarát
szülészet 2. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Bogányi Gergely és a
csodazongora I-II. rész
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Hagymásy
László – Téma: Családbarát
szülészet 2. rész
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Kéklámpások a
Köztérben, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Dienes Ottó 80
21:25 Schirilla György, az ifjabb
pesti rozmár – portréfilm
22:00 Híradó és Kéklámpások
a Köztérben – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 21. 21:40 Gyógyult utakon – Schéda Szilvia dokumentumfilmje

