Nem történt csalás, mégis
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„Mintha bomba robbant
volna!”

A siker titka a családi
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Útlezárások a városban
Csíkvári út
Csütörtöktől lezárják a Csíkvári út egy
szakaszát. A gépjárműveket és buszokat a Homok sor felé terelik majd. A
lezárásra a Sóstó Természetvédelmi
Terület fejlesztése miatt van szükség. A
szakemberek azért döntöttek úgy, hogy
a Homok sor felé terelik el a forgalmat,
mert ezzel a buszjáratok elérése a
lakosság számára majdnem ugyanúgy
biztosított, mint korábban.

Dávid Renáta

Ez a hét a zentaisoké!

Versenyek, kulturális bemutatók, kiállítás –
színes programokban van részük ezen a héten
a zentais diákoknak. A hagyományokhoz hűen
idén is megrendezték az intézményben a Zentais hetet, melynek során játszva tanulhatnak
a gyerekek.

Versekkel, dalokkal és a diákok
munkáiból összeállított kiállítással

nyílt meg hétfőn a Zentais hét,
mely idén is színes repertoárt
kínált az intézmény tanulóinak. A
fiatalok megmutathatták tudásukat, összemérhették ügyességüket
például magyar irodalomban,
kémiában, logikai feladatokban,
de érzékenyítő programban is volt
részük.
A gyerekek a rendezvény minden pillanatát élvezik. Ruppert

Szárcsa utca
A Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztése miatt zárták le a Szárcsa utcát
is. Itt az árok tisztítása miatt volt szükség a forgalom elterelésére. A forgalmat
az Akácfa, Börgöndi és Sárkeresztúri út
felé terelőútvonal biztosítja. A Szárcsa
utca zsákutca lett, a lakók be tudnak
menni az otthonukba, és az utcában
lévő vállalkozások továbbra is működnek, az üzletek elérhetők. A forgalomelterelés itt várhatóan május elejéig tart.

A kisebbek furulyaszóval indították el a Zentais hetet

Egymás bánatában is osztozzunk!
Heiter Dávid Tamás
Megemlékezést tartottak pénteken délelőtt
a katyńi áldozatok emléknapja alkalmából, a
lengyel nép nemzeti tragédiájának tiszteletére. A
néma koszorúzáson Székesfehérvár önkormányzatát Cser-Palkovics András polgármester, a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot
pedig Andrzej Straszewski elnök képviselte.

Emlékezés a holokauszt áldozataira

a legfontosabb üzenete az, hogy nem
ismétlődhetnek meg a múltban elkövetett hibák. Szavai szerint a kereszt
mementóként áll a fiatalok előtt: „Az
embereknek tudniuk kell, hogy miről
szólt ez a tragédia 1940-ben, és meg kell
értenünk a tanulságot. Mindent el kell
követnünk annak érdekében, hogy ne
legyen háború. Ez a legfontosabb!”
Az eseményen részt vett Cser-Palkovics András is, aki elmondta: „A
népek barátságához hozzátartozik, hogy
egymás örömei mellett egymás bánatában is osztozzunk. Civilszervezetek illetve a lengyel közösség kezdeményezésére
áll Székesfehérváron egy emlékkereszt,
ahol ezt évről évre megtehetjük.”
Opoléban is van egy 1956-ra emlékező kopjafa. Lengyel testvérvárosunkban a magyar forradalom áldozatai
előtt hajtanak fejet minden évben.

Fotó: Simon Erika

Arra a mintegy huszonkétezer lengyel értelmiségire, tisztre és tisztségviselőre emlékeztünk Székesfehérváron, akik a keleti Golgotán
vesztették életüket. A néma koszorúzás a Jávor Ottó téren található
Katyń-emlékkeresztnél volt.
Ahogy a Székesfehérvári Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
mondja, a lengyelek sosem felejtik el
ezt a tragédiát. Napjainkban ennek

A kereszt mementóként áll a fiatalok előtt

Áron, az iskola harmadikos diákja
lapunknak elmondta, hogy ezeken
a heteken mindig nagyon jó a
hangulat, az osztályok szorgalmasan végzik a feladatokat, és igazi
élményekkel térhetnek haza. A
legjobb, hogy ilyenkor nemcsak
együtt játszhat a barátaival, hanem
együtt mutathatják be a tanároknak az eddig tanultakat.
A programot több mint húsz évvel
ezelőtt hívták életre, és azóta is
töretlen a sikere. Kukucska Márta,
az intézmény igazgatója hagyományőrző programnak nevezte
a rendezvénysorozatot, amit a
gyerekek minden évben izgatottan
várnak.
A programra Dienesné Fluck
Györgyi is ellátogatott. A városrész önkormányzati képviselője
éves megmérettetésnek nevezte a
Zentais hetet, melyben a gyerekek
megmutathatják, mit is tanultak
az elmúlt évben. Mészáros Attila
alpolgármester, az iskola egykori
tanulója is örömmel érkezett a
programra, hiszen – mint mondja
– az itt töltött diákévekre mindig
szívesen emlékszik vissza.
A programsorozat április 20-án,
pénteken a zenés, verses előadások mellett kézműves foglalkozással, számháborúval zárul majd.
Szombaton pedig pályaorientációs
napot tartanak az intézmény pedagógusai.

Vakler Lajos
A zsidó temetőben és a Zsinagóga-emlékműnél tisztelegtek a magyar holokauszt áldozatai előtt.
Magyarországon 2001 óta április tizenhatodika a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött el a gettósítás hazánkban.

A gyásznapon a zsidó temetőben tisztelegtek a székesfehérvári áldozatok előtt. Cser-Palkovics
András polgármester beszédében a múlt tiszteletét és a jövő felelősségét emelte ki.

Fotók: Bácskai Gergely

Újabb üteméhez érkezett a Liget sor felújítása, így csütörtöktől az út Bregyó köz
felőli csomópontját valamennyi irányban
lezárják. A hoteltől kezdődő szakaszon
csak a gyalogosforgalom haladhat, és a
parkolókat sem lehet majd megközelíteni
az aszfaltozás végéig. A lakók gépjárműveinek az autóbusz-decentrum helyén
biztosítanak parkolási lehetőséget.

Fotó: Simon Erika

Liget sor

2018.04.19.

Délután a Zsinagóga-emlékműnél tartottak megemlékezést, ahol a Teleki diákjainak műsora
után emlékező beszédet mondott Csanády László önkormányzati kabinetvezető és Neubart
István, a hitközség elnöke
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Nem történt csalás, mégis fellebbeztek?
A HETILAP

Szabó Petra

Ön a választást követően gratulált
Vargha Tamásnak a győzelméhez.
Negyven olyan körzetben, ahol nem a
DK nyert, mégis fellebbezést nyújtottak be választási szabálysértések miatt.
Székesfehérváron mi volt ennek az
oka?
A Demokratikus Koalíció negyven
helyen nyújtott be fellebbezést arra
való hivatkozással, hogy nagyon
sok választó megkeresett minket
azzal, hogy olyan eseteket tapasztaltak, amik kivizsgálásra szorulnak. Székesfehérváron majdnem
minden választókörben ült delegáltunk, és semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak. Köszönettel
tartozunk a választási irodának,
maximálisan teljesítették a feladatot. Ettől függetlenül beküldtük
ezt a fellebbezést minden helyen.
Ez egy országos politikai döntés
volt, nem pedig a helyi képviselők

Kép: Megyeri Zoltán

Azokban a körzetekben, ahol volt jelöltjük és
nem a DK nyert, új választás kiírását követeli a
Demokratikus Koalíció, többek között Székesfehérváron is, ahol Ráczné Földi Judittal szemben a fideszes Vargha Tamás nyert. Ráczné Földi
Judit elmondta: országos politikai döntésről
van szó, szerinte Székesfehérváron nem történt
törvényszegés a választással kapcsolatosan. A
fellebbezést azonban itt is beküldték.

Földi Judit szerint a DK szavazatszámláló bizottsági tagjai Fehérváron semmilyen szabálytalanságot nem tapasztaltak a választáson

kezdeményezték, azaz itt nem én
kezdeményeztem. A választási törvény az, ami a legnagyobb fejtörést

Miért oszlott fel a baloldali frakció?
Szabó Petra
Azt állítják, nincs harag, de mégis feloszlott
a közgyűlés baloldali frakciója. But Sándort
azóta támadják, mióta kilépett a baloldali
frakcióból. A képviselő cáfolja a vádakat, mint
ahogy állítólagos haragosa is teszi.

Élménypedagógia a fehérvári iskolákban

ülés és közgyűlés előtt egyeztetjük a
napirenden lévő kérdéseket. Ez nem
történt meg. Sajnos Roland nem volt
vevő erre a javaslatomra.” – mondta
But Sándor, majd hozzátette: az a
világnézet, amit képvisel, egyéni
képviselőként is megjeleníthető.

Kép: Preszter Elemér

A képviselő szerint sem az a vád,
hogy a Fidesz győzelme, sem az,
hogy a Márton Rolanddal, az MSZP
helyi elnökével meglévő személyes
konfliktusa vezetett a baloldali
frakcióból való kilépéséhez, nem
igaz. Az Együtt önkormányzati képviselője szerint nagyjából egy évvel
ezelőtt kezdődtek a problémák,
melyeket nem tudtak megoldani
a csoport tagjai, ez kilépésének
valódi oka.

Kép: Zsiday Ádám

Márton Roland

But Sándor

„Sokkal többször kellett volna egyeztetnünk! Én a frakció alakításakor
is azt gondoltam, hogy ennek akkor
van értelme, ha minden bizottsági

okozza, ezen kellene elsősorban
változtatni. Az biztosan gyanús,
hogy a Választási Iroda rendszere

országosan több órára leállt. Ez
lehetett a túlterheltség miatt is, de
ennek a kivizsgálását kértük. Én
személy szerint nem gyanúsítok
senkit azzal, hogy bármilyen szabálysértést elkövetett volna, és nem
gondolom, hogy bármilyen szabályszegés történt volna Fehérváron.
Mi a véleménye az eredményekkel
kapcsolatban?
Gratuláltam Vargha Tamásnak.
A székesfehérváriak elmentek és
döntöttek. Nekünk, ellenzéki politikusoknak pedig le kell vonnunk
a következtetéseket! A következő
hetek arról kell, hogy szóljanak,
hogy rendezzük a belső dolgainkat,
és megtaláljuk azt a módot, amivel
el tudunk jutni a választópolgárokhoz. Az látszik, hogy a választók
csalódtak, valahogy vissza kell
őket szereznünk, meg kell őket
szólítanunk, hiszen az a dolga egy
politikusnak, hogy a választópolgárokat képviselje.
Miként lehetne ezt elérni?
Úgy, hogy minden ellenzéki párt
újragondolja a formációit, és olyan
embereket enged előtérbe, akik
újak, akikben a választópolgárok
még nem csalódtak. Egyértelműen
látszik, hogy az ellenzéket megbüntették a választók. Nem szabad
homokba dugni a fejünket, ezzel
igenis foglalkoznunk kell!

Márton Roland szerint kevés az
ellenzéki képviselő a közgyűlésben.
Ahhoz, hogy beleszólhassanak a
város ügyeibe, minden elkötelezett
képviselőre szükség van. Az MSZP
helyi elnöke továbbra is bízik benne, hogy – bár But Sándor, az Együtt
önkormányzati képviselője kilépett
a frakcióból – továbbra is együttműködésben tudnak dolgozni. Márton
Roland hozzátette: bár Budapesten
nem tudta megoldani az ellenzék az
együttműködést, itt, Székesfehérváron véleménye szerint ennek nincs
akadálya. Szerinte a közös munkában But Sándorra is szükség van.

Rába Henrietta
Bentlakásos és napközis programok megvalósítására nyert jelentős uniós támogatást
Fejér megye számos iskolája. A szünetekben
megvalósuló programok a hagyományos iskolai oktatáshoz képest újdonságot jelentenek
majd a diákoknak és a pedagógusoknak.

Székesfehérváron négy általános
iskola nyert európai uniós támogatást közösségi programok megvalósítására. A Székesfehérvári
Tankerületi Központ több mint
hatvanmillió forintot fordíthat a
fejlesztő programokra.
„Sok családban előfordul, hogy a
szülők nehezen tudják megoldani a
gyerekek nyári felügyeletét, illetve
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Eredetiség vizsgálat
17.000 Ft-tól

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

azt, hogy a nyári heteket is tartalmasan töltsék. Olyan programokra ad
lehetőséget az elnyert pályázat, ami
ebben is segít.” – mondta Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő.
A nyári szünetekben napközis
és bentlakásos programokon a
pedagógusok újfajta módszereket
próbálhatnak ki. A gyerekeknek
részük lehet például nomád
kalandban, és egy különleges táborban ismerhetik meg a nemzeti
hagyományainkat.
„Elszakítva a tanteremtől, egy új
környezetben nagyon sok új információt kapnak, ami hozzájárul ahhoz,
hogy a tudásuk növekedjen, táguljon
a világszemléletük, nem beszélve
arról, hogy egyéni képességeik is
fejlődnek.” – mondta el a programról Timár Ágostonné projektmenedzser.
A hagyományos oktatás-neveléstől
eltérő programok szervezése is új
feladatot jelent, melyre a pedagógusokat is fel kell készíteni.
„Élménypedagógiával találkoznak
a gyermekek. Amit eddig csak a
tankönyvben olvashattak egy-egy kísérletről, annak részeseivé válhatnak,
legyen szó biológiai kísérletről egy
mikroszkóp alatt, egy tárgyvizsgálatról vagy egy madármegfigyelésről
a természetben.” – hangsúlyozta
Török Szabolcs, a Székesfehérvári
Tankerületi Központ igazgatója.
Székesfehérváron négy intézmény, az István Király, a Bory
Jenő, a Vasvári Pál és a Széna
téri Általános Iskola diákjai és
pedagógusai vesznek részt a
programban.
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Így születik egy alkotóműhely

Látrányi Viktória

A mozdulat nyelvén festenek táncverseket

Beavató színház lesz, megtudhatják az
érdeklődők, hogy készül egy balett.
A társulat gondolkodik ilyen jellegű beavató
foglalkozásokban a Malom utcai Táncházban is.
Szeretnénk havi rendszerességgel tartani nyílt napokat. Olyan időpont lenne
ez – ami a közönségnek a leginkább

Fotó: Kiss László

Túl van a Székesfehérvári Balettszínház
az első bemutatkozáson, amit szeretettel
fogadott a közönség. Sikeres volt a bemutató. Hogyan tovább? Hiszen egy folyamat
kezdetén vagyunk, az út elején.
Koreográfiában szokták mondani az
alkotók, hogy mindig az első lépést a
legnehezebb megtenni. Van egy idea,
és azt materializálni akarjuk – ebben
a kezdő lépés a legnehezebb. Utána
könnyebb, mert kijelöltünk egy utat. Ez
megtörtént velünk is. Nagyon boldog
vagyok, és a táncosok is boldogok, mert
felülmúlta várakozásunkat az a siker,
az a szeretet, ami fogadott minket a bemutatkozó előadásunkon a Vörösmarty
Színházban. Megerősítést kaptunk, és
ez erőt ad ahhoz, hogy továbbépítsük
a társulatot. Persze ez eddig sem volt
kérdés, de nagyon jó volt a megerősítés!
További előadásaink lesznek: a Vörösmarty Színházzal zajlanak a tárgyalások,
hogy június közepe táján ezt a nagy
sikerű előadásunkat megismételjük,
kicsit változtatott programmal. A másik

Fotó: Simon Erika

Néhány hónapja a Malom utcai Táncházban már megszokott dolog a balettkorlátnál gyakorló, megfeszített
munkát végző csapat látványa. A fehérvári közönség
ízelítőt kaphatott abból, mit is jelent egy a társulat
vezetője, Egerházi Attila által elképzelt markáns arculatú, egyedi hangvételű kortárstáncszínházi előadás.
A márciusi Blablabla címet viselő bemutató elnyerte a
közönség tetszését. Megérezhettük, milyen az, amikor
a klasszikus balett fúzióban van a kortárs tánccal. Ez
azonban csak az út kezdete: a balettszínház most épül,
formálódik, hogy aztán alkotóműhelyként meghatározó szereplővé nője ki magát. Erről beszélgettünk a
társulat vezetőjével, Egerházi Attilával.

A Székesfehérvári Balettszínház a magyar táncéletnek is mérföldköve. A társulat otthonra lelt a
Malom utcai Táncházban, ahol folyamatosan zajlik a munka.

játszóhelyünk a terveink szerint a
Művészetek Háza lesz, ahol május 29-én
először mutatkozunk be. A produkció a
Furcsaságok címet viseli, erre készülünk
most gőzerővel. Itt öt rövid, egyfelvonásos balett lesz. Ezek újabb balettek,
egyedül a Blablabla című balettem kerül
megismétlésre ebben a programban is.
Ezt megelőzően május 12-ére meghívást
kaptunk a Kortárs Művészeti Fesztiválra. Ez egy szabadtéri találkozás lesz
a közönséggel, már nagyon várjuk!

megfelelő, egyelőre szombati napon
gondolkodom – amikor nem más történik, mint hogy „az étterem konyhájába”
invitáljuk az érdeklődőket. A kulisszák
mögé tekinthetnek be, láthatják, hogy
egy kortársbalett-társulat hogy készül
a mindennapokban az előadásokra.
Egy balettórával, kortárstréninggel
kezdünk, aztán próba következik, tehát
ízelítőt adunk a munkafolyamatból,
ami izgalmas lehet a nézők számára is.
Ezt minden nap nem láthatják, hiszen

amikor a piros függöny felgördül, akkor
már magát a kész terméket látják, már
„tálalva az étel”. Az is izgalmas lehet,
hogyan készülnek a táncosok. Alkalmuk
lesz arra, hogy beszélgessenek a társulat
tagjaival, kérdéseket tegyenek fel – ez a
táncosoknak is jó visszacsatolás, hiszen
megtudhatjuk, mi érdekli az embereket.
Ez az interaktív találkozás mindkét fél
részére izgalmas. Bízom benne, hogy
sikeres program lesz!
Sokfelől jöttetek, de székesfehérvárivá váltatok. Miért volt ez az alkotók, a művészek
számára fontos?
Már jóval több mint fél éve székesfehérváriak vagyunk. Ez azért fontos, mert
a kultúra nem egy rátét egy közösségben, az csak úgy tud jól és igaz módon
működni, ha integrálódik. Ha szerves
részévé válunk egy közösség kultúrájának, ha azt képezzük le. Ez az ideológiánk, de emellett nagyon praktikus oka is
van: a balett talán az egyik legösszetettebb művészeti ág. Rengeteg gyakorlásra
van szükség, mert az emberi testet kell
hangszerként formában tartani. Ez nem
úgy van, mint más előadóművészeknél,
hogy van egy próbafolyamat, azzal elkészülünk, majd mennek az előadások,
vagy egy festő megfest egy képet, és az
ott marad örök időkre. A balett hasonló
a zenéhez, a zenészléthez, főleg, ha

magas szinten művelik: gyakorolni kell!
Az elképzelhetetlen, hogy egy táncos ne
álljon ott tíz órakor a balettrúdnál, és akkor ez még csak egy másfél órás tréning,
amivel kezdünk. Ez csak a gyakorlat,
még el sem kezdtünk próbálni. De a
darabokat is folyamatosan kondícióban
kell tartani, minden egyes alkalommal próbálni kell! És azt még nem is
említettük, hogy közben új darabokra
is kell készülni. Ez bizony egész napos
próbát igényel reggel tíztől este hatig,
hétig. Persze közben van egy kis szünet,
de az nem működik, hogy valaki egy
másik városból utazgasson napi szinten.
Sem szellemileg, sem fizikailag nem
lehetséges. És nagyon fontosnak tartom,
hogy a fehérváriakkal éljünk a mindennapokban is, találkozzunk a közönséggel az utcán, a kávézókban, a színpadon
kívül. A világ minden táján így működik
ez: a táncosok nem utazgatnak, hanem
ott élnek.
Jelenleg kevesebb fővel működik még a
társulat, mint a tervezett létszám.
Két lépcsőben tervezzük a várossal
az építkezést, a fokozatosság elvén.
Van egy meghatározó létszám, ami
szükséges ahhoz, hogy egy olyan
táncszínházat hozzunk létre, mely
cselekményes darabokat is bemutat –
gondolok itt a Diótörőre, a Rómeó és

Egerházi Attila tizenhat évesen kezdett táncolni. Tanulmányait
Budapesten, majd Bécsben, Stuttgartban és Párizsban folytatta.
Három évig táncolt a bécsi Dance Laboratory-ban. 1989-től
2000-ig a Magyar Nemzeti Balettben – itt később koreográfusként is működött. Alapítója és négy évig művészeti vezetője
volt a Magyar Nemzeti Balett Kortárs Koreográfus Stúdiójának.
A Magyar Táncművészeti Főiskolán 1997-ben balettpedagógus
diplomát szerzett. Koreográfiai tanulmányokat folytatott 2008ban a holland Dance Theatre ösztöndíjasaként. 1998 és 2000
között a Magyar Táncművészeti Főiskola modern táncpedagógiai tanszékének vezető tanáraként dolgozott. Művészeti igazgató volt a Pécsi Balettben és balettigazgató Debrecenben.
Megalapítója és balettigazgatója a Magyar Balettszínháznak. 2003-ban vehette át a
Harangozó Gyula-díjat. 2009-től a csehországi South Bohemian Ballet társulat balettigazgatójaként készített számos sikeres koreográfiát. Hét év után, 2016-ban tért haza.
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Júliára, a Carmenre, és sorolhatnám
a produkciókat. Ezek jellemzője,
hogy bennük karakterek vannak.
Nem lehet egy erősen csökkentett,
kamaralétszámú társulattal Diótörőt
előadni! Mi szeretnénk cselekményes
darabokat bemutatni, ehhez kell egy
megfelelő létszám. Tapasztalatom
szerint ez tizenhat főt jelent. Ennél
természetesen több tag is lehetséges,
mert bizonyos darabok több táncost
igényelnek, de ezt meg tudjuk oldani
együttműködéssel. Már most vannak
ösztöndíjasaink, akik el tudnak látni
különböző feladatokat. Szeretnék
együttműködni művészeti iskolákkal.
Az ilyen együttműködésekre van modell. A tizenhat fős társulat a kívánatos cél a második évben. Elindulni az
első évben tizenhárom fővel tudunk,
és ösztöndíjasaink is lesznek.
Egy társulat életében fontos az utánpótlás.
Erre is vannak elképzelések?
Ez nagyon fontos célunk, és már most
teszünk lépéseket abba az irányba, hogy
művészeti iskolát hozzunk létre. Hogy
ezt pontosan hol, milyen formában,
kikkel együttműködve, az egyeztetés
alatt van. A lényeg, hogy szeretnénk
egy művészeti iskolát, ami utánpótlást biztosít majd a Székesfehérvári
Balettszínháznak, másfelől büszkeséggel
tölthet majd el bennünket, hiszen olyan
fehérvári műhelyt álmodtunk meg, ami
más műhelyeknek is adhat táncosokat.
Szeretnék egy koreográfusrészleget,
hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy
ösztönözzük, inspiráljuk művésztársaimmal a koreográfiakészítés iránt
fogékony fiatalokat. Sok tervünk van,

ez egy több éves, lépcsőzetesen építkező
folyamat. Nagyon nem szeretnénk húzni
az időt, egy-két éven belül szeretnénk
elindulni ebbe az irányba.
Alkotóként, művészként hogyan éli meg ezt
az időszakot?
Amit eddig gyűjtögettem a pályám során
alkotóként, pedagógusként és együttesvezetőként, azt most mind szeretném
az új intézménybe, a fehérvári társulat
építésébe invesztálni, Fehérvárra hozni.
Hazahozni, hiszen hét évig külföldön dolgoztam. A kortárstáncnak én egy bizonyos
formáját művelem, ami a klasszikus balett
technikájára és kortárs elemekre is épül.
Annak idején színész szerettem volna lenni, alapvetően most is színházat szeretek
csinálni, ahol mozgással, mozdulattal,
tánccal fejezhetjük ki a mondanivalónkat.

Új lehetőségek nyíltak meg a
kulturális életben
A nemzetközi hírű, profi táncosokból
álló kortársbalettcsoport egy lehetőséget jelenthet Székesfehérvár számára.
Annak az útnak a következő állomása
lehet, amin a város a kultúra területén elindult. Ha az elmúlt néhány év
eredményeit összegezzük, elmondható,
hogy Fehérváron létrejött az ország
egyik legerősebb színházi társulata.
2015-től önálló intézménnyé vált az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Ez
érezhető változásokat hozott Székesfehérvár és környékének kulturális
életében. Mára az együttes évi több
mint száz koncertjét közel harmincezren látogatják. A város által támo-

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

Az Árpád-ház-program keretében az egykori királyi bazilika köveit a volt Köztársaság mozi másfél
évtizede omladozó épületének felújítása és átalakítása után méltó környezetben helyezik el

gatott zenekarnak lehetősége nyílt az
intenzívebb tevékenységre, hiszen komoly hangszerparkot létesített, otthonra lelt, művészi arculatot alakított ki.
Ebben a folyamatban a következő
lépcső egy professzionális kortárs
táncegyüttes lehet. A Székesfehérvári
Balettszínház megjelenésével a tánc,
mint önálló műfaj jelenik meg a város
kulturális palettáján. A jövőben már
nem kell Budapestre, Győrbe vagy
Pécsre utazni színvonalas balettszínházi programokért. Új utak és
lehetőségek nyíltak meg a kulturális
életben, közben megmarad a Fehérvárra jellemző sokszínűség, mégis további
minőségi tartalom jelenik meg.
Fontos mérföldkő volt, amikor 2013-ban
a Vörösmarty Mihály Könyvtár valamint
a Szent István Király Múzeum – ami az
ország egyik legnagyobb múzeumi gyűjteménye – Székesfehérvár fenntartásába
került. A múzeumhoz kapcsolódó ingatlanok szintén az önkormányzat, azaz a
város közösségének a tulajdonába kerültek. Előrelépés – amiről nemrégiben
magazinunk hasábjain is olvashattak

Új utak a Gárdonyiban

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!

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

– hogy a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja az Árpád-ház-program
első ütemében megvalósuló tudományos-szakmai alprogramokat. Folytatódik a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum rekonstrukciójának
előkészítése is, melyhez további, mintegy négyszázmillió forintos támogatást
biztosít az állam.
A rekonstrukciót követően pedig az
értékes Fő utcai műemléképület helyet
adhat a Magyar Nemzeti Múzeum az
Árpádok történelmi művét bemutató
tárlatának. Kulcsár Mihály, a Szent
István Király Múzeum igazgatója lapunknak elmondta, hogy az Árpádok
időszakában Székesfehérvár szimbolizálta a dinasztia nagyságát, uralmát
határokon innen és túl egyaránt. A
fejlesztésnek köszönhetően szinte
megduplázódik a kiállítási helyszínek
területe. Ez helyet adhat később egy a
város történetét, kulturális örökségét
bemutató új, állandó kiállításnak is.
Végre itt a pezsgés, amire Székesfehérvár kulturális életében évtizedek
óta várunk!

Fotók: Molnár Artúr

SZÉPHŐ Zrt.

Fotó: Bácskai Gergely

A HETILAP

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

A Magyar Kormány tavaly novemberben hozott határozatot arról,
hogy közel kilencvenmilliós forrást
biztosít a maroshegyi Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújításának előkészítéséhez,
majd egy következő ütemben a
beruházás megvalósításához is. A
Szent István-emlékévben Székesfehérváron rendezett kormányülésen elvi támogatás, szándéknyilatkozat született a beruházásról, ez alapján koncepcióterv készült. 2015 májusában, a Modern
Városok Program együttműködési
megállapodásának aláírásakor az
önkormányzat jelezte, hogy még
döntésre vár 2013-ból a Gárdonyi

Művelődési Ház felújítása. Ebben
is kedvező döntés született! A
művelődési intézmény hatvan éve
művészeti műhelyek otthona. Egy
különleges funkció is felmerült,
hiszen itt egy bábszínház is létrejöhet! Az az önkormányzat törekvése, hogy a városrészeknek meglegyenek azok a közösségi terei, ahol
városrészi és térségi rendezvényeket tudnak tartani, vagy ahol városi
intézmények is helyet kaphatnak.
Ilyen lehet a Gárdonyi Művelődési
Házban egy állandó bábszínház.
A város elkötelezett abban, hogy
olyan kulturális intézményeket
hozzon létre, melyek egy nagyváros életéhez hozzátartoznak.
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Csalók lehetnek?

Schéda Szilvia

Az egyik Selyem utcai társasházban
biztosítékcsere miatt kereste fel a
lakókat két idegen férfi múlt pénteken. Több helyre becsengettek, és
miután a lakók bizalmát elnyerték,
előleget kértek a szolgáltatás elvégzéséhez. Megtudtuk, hogy a leendő
munkára szerződést is kötöttek az
ott élőkkel: „Megkérdeztem az egyik
férfit, hogy honnan jön és mit akar.
Azt mondta, hogy valami társaságnál
dolgozik, és a biztosítékok cseréjét
vállalják. Megköszöntem, és mondtam,
hogy nem kérem. Gyanús is volt, nem
értettem, milyen alapon járkálnak itt a
házban.” – mondta Pintér Ildikó, az
egyik lakó.
Az ilyen jellegű feladatokkal
általában a közös képviselő vagy a
társasházkezelő foglalkozik. Arany
József is éppen ezt a feladatot látja
el a házban, aki azt mondja, ha
ilyen jellegű karbantartásra van
szükség, arról minden esetben
értesítik a lakókat: „Kiraktam egy pa-

Kép: Zsiday Ádám

Több lakástulajdonos szerint vélhetően csalók
járják a székesfehérvári társasházakat. Egy
cég munkatársai az áramot biztosító rendszer
cseréjére tesznek ajánlatot, melyhez előleget is
kérnek a lakóktól, a munka elvégzését azonban
csak őszre ígérik. A szakemberek óvatosságra
intik a tulajdonosokat!

Hogy valóban csalók járják-e a házakat, csak ősszel derül ki, ha a vállalkozó nem végzi el a
biztosítéktábla cseréjét

pírt a hirdetőre, hogy figyelmeztessek
mindenkit: a társasházkezelő nem kezdeményezett ilyen cserét, ne menjenek
bele semmiféle kétes ügyletbe!”
Ha valaki otthon az áram- vagy gázhálózaton átalakítást, bővítést tervez, fontos, hogy szakszerű legyen
az elvégzett munka, és megfeleljen
a szabályoknak. A megbízható
szakemberek listája az áramszolgáltató honlapján is megtalálható.
„Az E.on a belső hálózaton szerelése-

Nyílt nap a Bakony utcai erőműben
Novák Rita
A Bakony utcai erőmű bejárásával kezdődött
a távhőszolgáltatás hete, de további érdekes
programokkal is várják a fehérváriakat.

Fontos tudni, hogy ha előleget fizetünk
ki üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységért, tizennégy napon belül élhetünk
elállási jogunkkal, és visszakérhetjük a
kifizetett összeget! Amennyiben ez nem
teljesül, akkor a Békéltető Testület vagy
a bíróság tud segíteni az ügyben.

Légpuskával lőttek meg egy buszmegállóban várakozó lányt

a választ, miért nyolc kéménye van
a Bakony utcai erőműnek. A nagyobb gyerekeket pedig vetélkedő
várja a sorozat részeként.

További programok a héten
Csütörtökön a Király sori fűtőerőművet ismerhetik meg az érdeklődők, a
10 órás és a 15 órás időpontra még
vannak szabad helyek. Az óvodások
és kisiskolások hulladékból készített
alkotásaiból pénteken nyílik kiállítás
a Széphő Zrt. Honvéd utcai központjában. A felső tagozatos és középiskolás
diákokat ismét városjáró versenyre
hívják a szervezők. A Táv-Hősök című
vetélkedőn a résztvevőknek Fehérvár
több olyan középületét kell megtalálniuk, melyekben a Széphő Zrt.
biztosítja a hőellátást.

Papp Brigitta
A szeme alatt találta el az ismeretlen tettes azt
a fiatal lányt, aki a Budai úton, az Intersparnál
található buszmegállóban állt.

A Facebookon tette közzé a megdöbbentő esetet a sértett testvére. A fiatal
lány a Budai úton, az Intersparnál
található buszmegállóban várakozott,
amikor találat érte a szeme alatt. Az

A fűtési szezon után jelenleg kisebb kapacitással üzemel a város hőtermelésének nagy részét
végző Bakony utcai fűtőerőmű

üggyel kapcsolatban megkerestük a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs Szolgálatát, és a
következő választ kaptuk:
„A Székesfehérvári Rendőrkapitányság
az esettel összefüggésben súlyos testi
sértés bűntett kísérlet elkövetésének
gyanúja miatt indított büntetőeljárást
ismeretlen tettes ellen. Az eljárás jelenlegi szakaszában bővebb tájékoztatást
nem tudunk adni.”

Kigyulladt egy raktár Székesfehérváron
A Fecskepart utcai épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, az élelmiszer-feldolgozó üzem
tetőterében működő, körülbelül hatszáz négyzetméteres irodaépület nagy része megsemmisült.

A helyszínre a székesfehérvári és a
pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az egységek a katasztrófavé-

delmi műveleti szolgálat irányítása
mellett, több oldalról, összesen hét
vízsugárral oltották a lángokat. A
tűzoltók megóvták a lángoktól a
földszinten működő hűtőházat, és
kihoztak az épületből egy oxigénpalackot is. Információink szerint
az eset során senki nem sérült meg.

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Simon Erika

„Alapjában véve egy családi házban
is megtalálhatók ezek a berendezések,
de ezek a méretek, amik itt vannak,
meglepőek számomra!” – mondta
Tóth Ferencné, az egyik résztvevő a
keddi bejáráson. Hat darab gázmotor van a Bakony utcai fűtőerőműben, ezeknek köszönhető a fűtés
és a melegvíz a Széphő által ellátott
lakásokban. A gázmotorok mellett
a tavaly év végén beépített kazánt
is megnézhették az érdeklődők.
A távhőszolgáltatás hete április
19-én a Király sori erőmű bejárásával folytatódik, de a kisgyermekek
számára folytatódnak Turbó Cica
kalandjai is: arra a rejtélyre keresik

ket nem végez. De gyakran fordulnak
hozzánk tanácsért ügyfeleink, hogy
milyen szakembert válasszanak, ezért
honlapunkon elérhető a regisztrált
villany- és gázszerelők listája.” – tájékoztatott Varga Ivett, a szolgáltató
szóvivője, aki hozzátette: a szóban
forgó vállalkozás nem szerepel az
általa említett listán.
Az ügyben megkérdeztük Várhelyi
Tamás ügyvédet is, aki az egyik
lakó által aláírt szerződés hitelessé-

gét nem vonta kétségbe, és – mint
mondja – az, hogy csalásról van
szó vagy sem, csak a szerződésben
megszabott szeptemberi határidő
lejártával derül ki.
A céget is megkerestük az üggyel
kapcsolatban, hogy megtudjuk
a munkával kapcsolatos terveit,
annak részleteit. A telefont felvevő
férfi azt mondta, hogy a munkát
elvégzik, de nem kíván az üggyel
kapcsolatban nyilatkozni.
A vállalkozás számos tevékenységi
körrel rendelkezik, a villanyszerelés azonban alig néhány hete került
be ezek közé.
Hasonló jellegű problémákkal
rendszeresen fordulnak a lakók
a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.
Czifra-Szabó Judit osztályvezető
azonban lapunknak elmondta:
konkrét panasz biztosítékcserével
kapcsolatosan még nem érkezett a
hatósághoz. A szakember azt kéri,
hogy fenntartásokkal kezeljük az
ilyen megkereséseket, és lehetőleg
ne írjuk alá a szerződést!

Az egész irodahelyiség leégett
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Fejlesztések a Palotavárosban
Rába Henrietta
Három új parkolót adtak át a Palotavárosban.
A beruházásokkal összesen negyven új helyet
alakítottak ki.

Negyven év után újult meg

és aszfaltburkolatot kapott, ahol
szükséges volt, ott járdát is kialakítottak. A megnövekedett autóhasználat miatt a város sűrűn lakott
övezeteiben, így a Palotavárosban is
szükség volt a helyek bővítésére.
Viza Attila, a városrész északi
felének önkormányzati képviselője elmondta, hogy a lehetséges
parkolóhelyszínek végére értek. A
közeljövőben a régi, köves, sáros
parkolók burkolatát teszik rendbe.
A kialakított parkolók környezetében a Városgondnokság munkatársai megkezdték a tereprendezési
munkálatokat is, növényeket, fákat
telepítenek.

Bácskai Gergely
Az Adonyi utca zsákutca szakaszán több mint
nyolcszáz négyzetméter aszfaltos útburkolatot, háromszáz négyzetméter térköves
járdát és hatszáz méter szegélyt építettek. A
felújítás műszaki átadása csütörtökön reggel
megtörtént. A nyár elején indul a szomszédos
Szabadkai utca felújítása is.

Az Adonyi utca önkormányzati
képviselője, Dienesné Fluck Györgyi elmondta, hogy az Adonyi út
zsákutcás szakaszán negyven éve
nem történt ilyen jellegű fejlesztés.
Az elmúlt időszakban folyamatosan szépülnek a körzet útjai és

járdái. Elsőként a nagy átmenő
forgalmat bonyolító utakat újították fel, és számos járdát építettek.
A nyár elején indul az Adonyi
úttal párhuzamos Szabadkai utca
felújítása is.
Székesfehérvár önkormányzata
2018-ra több mint kétmilliárd
forintot biztosított a Városgondnokságnak, melyből valamennyi
városrészben út-, járda- és parkolófelújítások valósulnak meg. Közel
negyvenéves lemaradást orvosol a
néhány éve elindított útfelújítási
program, ugyanis az útjainkon
átlagosan ennyi ideje nem történt
komoly felújítás.

Viza Attila, Palotaváros északi részének önkormányzati képviselője elmondta, hogy a most
megépült negyven parkolóval a lehetséges parkolóhelyszínek végére értek

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

A Hübner utca és a Kodolányi utca
sarkán, a Rác utca 11. mellett és a
Kelemen Béla utca 7. előtt alakítottak ki új parkolóhelyeket a szakemberek. A munkálatok februárban és
márciusban kezdődtek. A kialakítást a körülmények határozták
meg. Összesen negyven új parkolóhely létesült. A fejlesztések közel
harmincmillió forintba kerültek.
Mindegyik parkoló térkőburkolatot
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Új aszfaltburkolat és térköves járda az Adonyi úton

Fókuszban a drogprobléma
Szabó Petra

Az országban egyedülálló gyerekaddiktológiát hozott létre az
Egészségdokk Drogambulancia. A
szakemberek szerint már a 10-13
évesek között is egyre jellemzőbb a
szenvedélybetegség, ez indokolta az
ifjúsági kríziscentrum létrehozását:
„Elérhetővé vált egy olyan szolgáltatás,
amire már van igény. Van gyerekpszichiáter, gyerekpszichológus illetve
családterapeuta, és teljes ellátást kapnak tízéves kortól a szerfüggők, illetve
nemcsak ők, hanem a veszélyeztetettek
vagy egyéb problémában szenvedők.”
– mondta Gönczi Gábor, az Egészségdokk Drogambulancia szakmai
intézményvezető-helyettese.
„Az önkormányzat legfőbb feladata,
hogy az ezzel foglalkozó szervezetek
munkáját összefogja, illetve teret adjon
különféle prevenciós rendezvényeknek. Szót ejtünk a székesfehérvári
ifjúságkutatásában szereplő, a szenvedélybetegségeket érintő adatokról, és
mint új forma, a fiatalok gyógyszerfogyasztásáról.” – kezdte gondolatait

Fotó: Molnár Artúr

Serdülő Kríziscentrum nyílt Fehérváron. A drog
továbbra is probléma a városban, de a függőségektől meg is lehet szabadulni – ezekkel a
témákkal foglalkozott a Székesfehérvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keddi ülésén.

Az ülésen a témában érintett szervezetek képviselői vettek részt

Östör Annamária egészségügyi
és sporttanácsnok. Ezt követően
szakmai segítségre és konstruktív
együttműködésre hívta a szakembereket a fájdalomcsillapítók és az
altatók szedésének visszaszorításában: a felmérés szerint a közép-

iskolásoknak körülbelül a fele,
a felsőoktatásban tanulók közül
pedig még többen élnek ezekkel a
drogokkal.
Az egyeztetés során a megfelelő kommunikációs fórumokról
valamint a korosztályra jellemző

stimulálószerek használatáról, a
pánikbetegségek megnövekedett
számáról és a játékfüggőségről
is beszéltek. A fórum zárásaként
Sáringer Károly tartott előadást
arról, miként győzte le az alkoholizmust.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Új autókat kapott az orvosi ügyelet
A HETILAP

Látrányi Viktória, Szűcs-Molnár Diána

Évente huszonötezernél is több
esethez vonulnak ki az ügyeletes
orvosok a megyeszékhelyen és annak vonzáskörzetében. Ebből több
mint ezer esetben kell a helyszínen
ellátást biztosítani a betegeknek.
Wilhelm Róbert, az Alba Családorvos Egyesület elnöke azt mondja:
a régi autók megszolgálták már az
idejüket: „A három régi autó került
lecserélésre, ami a Kégl György-program
keretében a várossal történő együttműködésünk újabb állomása. A régi autók
kiszolgálták már az idejüket, megvan a
kilométerük is, így örülünk neki, hogy
sikerült megújítani a gépjárműparkunkat, ami jó szolgálatot fog tenni a
városban, hiszen gyorsabban és biztonságosabban érkezünk meg a betegekhez.”
– fogalmazott Wilhelm Róbert.

Fotó: Simon Erika

Új járművek álltak szolgálatba az orvosi
ügyeleten. A három ügyeleti kocsi tizenötmillió
forintba került, amit az önkormányzat a Kégl
György Városi Egészségügyi Program keretéből
finanszírozott. Két évvel ezelőtt éppen ennek
a programnak a részeként jött létre az önkormányzat és az Alba Családorvosi Egyesület
közötti megállapodás, aminek részeként a
város többletforrást ad a háziorvosoknak, házi
gyermekorvosoknak és az ügyeleti ellátásnak.
Mostantól pedig három új autó vonul a betegekhez ügyeleti időben.

A három új ügyeleti autó már szolgálatba is állt

Az önkormányzat által bruttó tizenötmillió forint értékben beszerzett,
és most átadott három személygépkocsi a felnőtt és gyermekorvosi
ügyeletet ellátó orvosok munkáját
szolgálja. Cser-Palkovics András
szerint példaértékű a város, az Alba

Családorvosi Egyesület és a rendőrség közös munkája: „Az együttműködésnek köszönhetően az ügyeleti autókat
megkülönböztető jelzéssel szerelték fel,
amit sürgős esetekben használhatnak.”
Cser-Palkovics András arról is
beszélt, hogy a két évvel ezelőtt

kötött megállapodásba belevették
– több, az ügyeletet érintő kedvező
döntés mellett – hogy új gépjárművek beszerzése is megtörténik. Ez a
múlt évben elindult. Most átadták
a három gépjárművet az egyesület
számára.

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

Pár szó az UV-sugárzásról 2.
Ismertek azok a tényezők, melyek a szem fényérzékenységét, a káros
sugárzási hatások valószínűségét fokozzák. Ezek közül mindenképpen
meg kell említeni az alábbiakat:
A foglalkozást, akár szabadban (pl. építőmunkások,
földművesek, rendőrök, vízi mentők stb..), akár bizonyos megvilágítási
körülmények mellett végzett munkáról van szó.
A hobbyt: utazási- és szabadidő-eltöltési szokásaink miatt
egyre többet vagyunk napon. A sportolók és szurkolóik, síelők, a vízi
sportok kedvelői, horgászok jelentős UV sugárzásnak vannak kitéve.
A gyógyszereket: sok, a fényérzékenységet fokozó gyógyszer
van forgalomba (pl. bizonyos nyugtatók, antibiotikumok stb..).
Az UV-sugarak elleni védelem
A Nap fényéből származó UV-sugárzással kapcsolatosan nem
hangsúlyozható eléggé a meghatározott szűrőképességű napvédő
szemüveg alkalmazásának fontossága. Különösen gyermekek estén
szükséges a megfelelő védelem biztosítása. Nem megfelelő UV-védelem
esetén a lencse nagyobb kárt okozhat, mint ha nem használnánk: a
csökkentett fényáteresztés miatti pupillatágulás ugyanis növeli a szembe
jutó káros sugárzás mennyiségét.
Ezért fontos, hogy optikai szaküzletekben vásároljunk napszemüveget,
ahol a szolgáltatás minősége és a napvédő ill. szemüveglencsék
rendszeres ellenőrzése a garancia, hogy teljes körű UV-védelemmel
ellátott napvédő szemüvegeket vásárolhatunk.

Sensity fényresötétedő lencsék most -33% kedvezménnyel
megvásárolhatók a Zalka Optika üzletében.
Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 www.zalkaoptika.hu

Legújabb
szakrendeléseink:

• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő- és gyermek kardiológia
• Csecsemő- és gyermek vérvétel
minden pénteken 07:00 - 09:00
• Sebészeti szakrendelés érsebészeti profillal
• Szombati belgyógyászati ügyelet

Több mint 40 orvos és szakember áll
pácienseink rendelkezésére!
VÉRVÉTEL
MINDEN NAP
H, SZ, CS: 8-9,
K, P.: 7-9

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.

Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121 • www.mentahaz.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján
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Térképezzük fel szervezetünk állapotát!
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a
különböző szűrővizsgálatok fontosságára.
Amellett azonban, hogy időről időre felkeressük a rendelőket és laborvizsgálatra járunk,
alternatív módszerek segítségével megpróbálhatjuk még alaposabban feltérképezni
egészségi állapotunkat.

Létezhetnek olyan eltérések az életfunkcióink, a belső szerveink működésében, melyek a laborértékekben még nem látszanak, műszerrel
ki nem mutathatók, sőt még nem
okoznak panaszokat sem. Ilyenkor
a természetes készítmények és
gyógymódok képesek segíteni a
szervezet kibillent egyensúlyának
helyreállításában.
Bertalan Mária alternatív terapeutától megtudtuk: az ilyen
jellegű vizsgálati módszereknek
és lehetséges kezeléseknek is
léteznek olyan típusai, melyek
inkább a nyugati orvoslás kiegészítői, és olyanok is, amik a keleti
gondolkodás alapján közelítik meg
a problémát, például az akupres�-

Bertalan Mária alternatív terapeuta

értékeli ki az eredményt. Az egész
testünk állapotát áttekinthetjük
így, az immunrendszer, a különböző mirigyek, az emésztőszervek,
a keringés minden apró eltérését.
Az eredmény segítségünkre lehet
abban, hogy mit is vásároljunk a
drogériában, gyógynövényboltban,
patikában – kinek melyik szimpatikus – legyen az vitaminkészítmény, gyógynövény vagy más,

tartalmú készítmények fogyasztása, a gyógynövényboltokban jókat
tudnak ajánlani. De fontos, hogy
tudjuk, tényleg jót teszünk-e! Hiszen
a szervezet raktárait fel is kell tölteni.
És nem lehet elégszer hangsúlyozni:
a legfontosabb a megelőzés, vagyis
a helyes táplálkozás, ami sok párolt
zöldségből, teljes kiőrlésű gabonából,
jó minőségű zsírokból, hazai gyümölcsökből és nem utolsó sorban tiszta,
cukor- és szénsavmentes ivóvízből
áll. Ne feledjük, először tisztítsuk ki
szervezetünket, majd pedig töltsük fel
energiaraktárainkat!” – figyelmeztet
Bertalan Mária.
Lépten-nyomon halljuk, hogy
szedjünk nyomelemeket, ásványi
anyagokat, vitaminokat, magnéziumot, kalciumot, szelént. Bertalan
Mária szerint nem elég szépen
sorban bekapkodni ezeket a
pirulákat! Nem árt tudni például,
hogy ezek közül melyek segítik
elő vagy éppen gátolják egymás
felszívódását: „A szelén beépülését
a cink segíti, és ahhoz, hogy bármi is
kellőképpen felszívódjon, megfelelő
kalciumszintnek kell lennie. Utóbbi
pedig elképzelhetetlen elegendő magnézium nélkül.”
Hozzátette: a stressztől lemerült,
alacsony energiaszintű szervezetnek rendszeres D-vitamin-bevitelre is szüksége van, mégpedig az
orvos által előírt mennyiségben.
A vitaminokat a legszerencsésebb
a táplálkozás útján bevinni, de az
nem feltétlenül elegendő. Hiszen
nem ehetünk meg öt kiló céklát
csak azért, hogy biztosítsuk a

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.
(Alba Ház mögött)

Próbálkozott már
a természetes
gyógymódokkal?
• mûszeres állapotfelmérés
• keleti gyógymódok
• nyugati technikák
• frekvencia kezelés Zapperral
és mágnesterápia

Ne a kezelésre költsön,
hanem a gyógyulásra!
Bertalan MáRia: 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

szúrás pontok által. Kipróbálhatjuk azt a nyugati típusú mágneses
rezonanciás készüléket is, mely a
test rezgései segítségével térképezi
fel szervezetünk általános állapotát. Megmutatja, melyik ásványi
anyag, aminosav vagy nyomelem
hiánya borítja fel szervezetünk
egyensúlyát, mit érdemes pótolni,
illetve mi az, ami felhalmozódott
szervezetünkben, és ki kell vezetni, hogy ne legyenek komolyabb
betegségeink.
A vizsgálat lényege, hogy egy számítógéphez csatlakoztatott kis készülékre helyezzük a tenyerünket.
Ez végigfuttatja a megfelelő rezgéseket a testünkön, és ezek segítségével méri fel sejtjeink állapotát.
Végül a számítógép képernyőjén a
laborértékekhez hasonlóan, referenciatartományokkal összevetve

Fotók: Horváth Renáta

Így néz ki az állapotfelmérés

A stressz ellen sok természetes módszerrel védekezhetünk

természetes alapanyagú táplálékkiegészítő.
„Ilyenkor tavasszal sokan törekszenek
arra, hogy különféle tisztítókúrákkal
megszabadítsák a szervezetüket a
mérgektől. A máj méregtelenítésére jó
lehet a máriatövis- vagy az articsóka-

szervezet ásványianyag-szükségleteit. Ha viszont bármilyen készítményt vásárolunk, ne csak az árát
nézzük vagy azt, hány darab van a
dobozban, hanem azt is, hogy az
adott pirula mennyit tartalmaz a
vitaminból!
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Művészeti egyetemek találkozója
A HETILAP

Vakler Lajos

A hagyományteremtő szándékkal
megrendezett találkozón nyilvános
művészeti programok, filmklubok, workshopok, koncertek és
interaktív foglalkozások várták
az érdeklődőket a színházban. A
megnyitón Cser-Palkovics András
polgármester kiemelte, a város
számára fontos, hogy segítse a jövő
művészeit: „Egy több mint ezeréves
város nem maradhatott volna fenn, ha
nem lettek volna adott időpontokban
olyan értékek, amelyeket a következő
nemzedék továbbvitt, s ki is egészítette a saját generációja értékeivel.
Így jutottunk el a máig. Ez a fesztivál
nem szól másról, mint hogy megadjuk
a fiataloknak, a jövendő művészeknek a lehetőséget, hogy egy találkozó
keretében megmutassák, mit gondolnak
a világról, mit tanulnak az egyetemen,
hogyan képzelik el a saját jövőjüket,
s ezt hogyan mutatják meg művészeti
alkotásaikon.”

Fotók: Simon Erika

Három napon át Székesfehérváron vendégeskedtek a magyarországi művészeti egyetemek.
A programsorozaton a Színművészeti Egyetem,
a Képzőművészeti, a Moholy-Nagy Művészeti,
a Táncművészeti Egyetem, a Zeneakadémia és
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának
növendékei mutatkoztak be.

A magyar kortárs művészetek Európa élvonalában szerepelnek, köszönhetően a kiemelkedő egyetemi oktatásnak is

a művészek találkozhatnak. Zenészek,
színészek, filmesek, képzőművészek
együtt lehetnek néhány napig, barátsá-

gok köttethetnek. Hálásak vagyunk a
városnak és a színháznak, hogy ezt a
lehetőséget biztosították!”

A Teleki lett a fesztiváldíjas

Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, a találkozó ötletgazdája természetes lépcsőnek tartja a
tehetséges művészpalánták székesfehérvári bemutatkozását: „Ezeknek
a diákoknak, akik itt megfordulnak,
a nagyközönség felé se neve, se arca
nincs. De ott vannak köztük azok, akik
nevét meggyőződésem szerint néhány
Horoszkóp
április 19. – április 25.

éven belül megtanulja az ország!”
M. Tóth Géza, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora megköszönte a város és a színház vezetőinek, hogy otthont biztosítottak a
kivételes hangulatú találkozónak:
„Minden ilyen fesztiválnak a produkciók bemutatásán túl – sőt talán azok
előtt – a legfontosabb hozadéka, hogy

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten valamiért azt veszi a fejébe, hogy mindenki
csak ártani akar Önnek, hogy csak hátráltatják. Ha
nem engedi el ezt a téveszméjét, saját magával fog
kiszúrni, ugyanis emiatt sértődékeny, ingerlékeny és
kötekedő lesz.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Olyan időszak következik, ami rendesen megtépázhatja a kapcsolatait. Lehet, hogy erre van szüksége
ahhoz, hogy meghozzon bizonyos döntéseket barátaival, szeretteivel kapcsolatban, ezért bármilyen nehéz
is, ne söpörje a szőnyeg alá a problémákat!

Fotó: Igari Balázs

Számtalan művészeti ág megmutatta tudását, tehetségét

A hat évtizedes múlttal rendelkező Fejér Megyei Diáknapokra idén tizenkét kategóriában jelentkezhettek a tehetséges fiatalok. Dunaújvárosban a Bartók Kamaraszínházban, a Széchenyi István
Gimnáziumban, a Sándor Frigyes Zeneiskolában és a Béke étteremben zajlottak a programok a
múlt hétvégén. A Fesztiváldíjat a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium nyerte el.
L-T. K.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Történik valami a kapcsolatában, ami miatt eluralkodik
a káosz. Érzelmileg teljesen felkavarodik, és képtelen
lesz eldönteni, hogy mit kellene tennie, mi lehet a jó
vagy a rossz megoldás. De az semmiképpen sem célravezető, ha szeretteire vagy partnerére zúdítja haragját.

Lehetősége nyílik helyzetének javítására és akár arra
is, hogy karrierjében, tanulmányaiban előrelépjen.
Az is lehet, hogy segítség által, de akkor viszont
hosszasan eltöpreng azon, hogy éljen-e a kínálkozó
eséllyel, mivel nem szívesen fogad el segítséget.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha úgy érzi, rezeg Ön alatt a léc, vagy csak minden
áldott nap utálkozva megy be a munkahelyére, akkor
mindenképpen érdemes váltania! Ne várjon a csodára, hogy majd megoldódik a helyzet magától, hanem
cselekedjen mielőbb!

Jobban kellene törekednie arra, hogy egyensúlyba
hozza az életét! Egyeztesse össze vágyait a gyakorlati
kivitelezéssel, és akkor akármit elérhet! Mint ahogy a
problémás kérdésekre is csak úgy kaphat választ, ha
összehangolja a szívét és az eszét.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR
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Próbáld ki és csináld meg!
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Szakmák éjszakája Fehérváron

Kurucz Tünde

„Próbáld ki! Csináld meg! Ismerd
meg!” Változatlan jelmondattal immár
harmadik alkalommal rendezték meg a
Szakmák éjszakája országos programsorozatot, melyhez ismét csatlakozott a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum.
A kezdeményezés alapvető célja, hogy
helyzetbe hozza a fiatalokat a sikeres
iskola- és pályaválasztáshoz. A diákok
egyetlen este, éjszaka alatt végigjárhatták a csatlakozott intézményeket, hogy
megismerjék azok és a velük együttműködő cégek képzési kínálatát, máskor

Fotó: Simon Erika

Mazsorettekkel és látványos, több száz diákot
megmozgató flashmobbal vette kezdetét a Szakmák
éjszakája székesfehérvári programsorozata a
Városház téren.

Óriás puzzle az Országalmánál

rejtett világát, megnézhessék, melyik
foglalkozás mit takar, a gyakorlatban
is kipróbálhassanak néhány szakmai
fogást, és végigjárjanak több pályát
néhány óra alatt.

Székesfehérváron, az Országalma mellett a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium
mazsorettcsoportjának fellépésével
kezdődött, majd látványos flashmobbal folytatódott a helyi programok
megnyitója. Diákcsoportok futottak be
több irányból a tér közepére, és rakták
össze óriás puzzle-ként a Szakképzési
Centrum mutatós, színes logóját.
A megnyitón Cser-Palkovics András
polgármester elmondta: a városnak
különösen fontos a szakképzés, annak
fejlődése. Ehhez nagyon sok minden
kell, többek között a képzések népszerűsítésére szervezett akciók, mint
például a Szakmák éjszakája.
A Székesfehérvári Szakképzési
Centrum kilenc fehérvári és egy móri
iskolával együttműködve hetvenhét
különböző programmal készült a
szakképzést népszerűsítő eseményre. A megnyitót követően az iskolák
18 órától megnyitották kapuikat, és
egészen 22 óráig a legkülönfélébb
programokkal, szakmai bemutatókkal
várták a diákokat.

Fotó: Bácskai Gergely

A Bitter-Szűcs Garázs Bt.
állandó fuvarfeladatokra
keres belföldes és nemzetközi
gépkocsivezetőt- C,E;
nemzetközi esetén: havi 2-3
itthon töltött hétvége.

Érd: 20/326-04-01; 20/313-04-14

vagy Móron az Asztalos utcai TH-en.
Önéletrajzát a szucs@bitter-szucs.hu címre várjuk!

Az iskolák este tízig voltak nyitva

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

SZÉKESFEHÉRVÁRON

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT
AMIT KÍNÁLUNK:
 3 műszakos, 8 órás munkarend
 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria
 Tiszta munkakörnyezet
 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608
rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

 Munkahelyi étkezési lehetőség

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Könnyen odamondja a magáét másoknak, és lépten-nyomon megsérti a környezetét. Mindezt azért, mert el van keseredve, úgy érzi, nem alakulnak jól a dolgai, és idegesítik az
emberek. Illetve az is közrejátszhat a dologban, hogy valaki
keresztbe tett vagy tesz Önnek, és ezt nehezen emészti meg.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Hirtelen azt érzi, hogy kedvese magára telepedik. Fojtogatónak érzi a jelenlétét és a kéréseit. Ha komolyan úgy gondolja,
hogy sok már a szeretete és figyelme, akkor óvatosan hívja
fel rá a figyelmét, hogy több térre és szabadságra vágyik, de
semmiképpen se vesszen vele össze vagy legyen túl durva!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Kellemetlen csalódás érheti karrier illetve munka
tekintetében, nem jön össze valami, amire nagyon
vágyott, esetleg egy állás, lehetőség, amit megpályázott. Viszont ez ne vegye el a kedvét, ne adja fel,
hanem adjon erőt Önnek, hogy tovább folytassa és
próbálkozzon!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A héten úgy érezheti, hogy képtelen magában tartani
az érzéseit és a gondolatait. Rendben van, tárja a
többiek elé, de tegye kíméletesen! Azzal, hogy vérig
sért másokat, nem fog javulni a kapcsolatuk.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Le kellene állnia a hazugságokkal, füllentésekkel,
mert már ott tart, hogy teljesen beléjük bonyolódik,
és azt sem tudja, kinek mit hazudott. Vagy ami még
rosszabb, akár le is bukhat, és akkor sokak bizalmát
elveszítheti.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A munkahelyén nem könnyítik meg a dolgát, és ha nem
a kollégái, akkor más, ott megforduló emberek mennek
az agyára. Mindenki megtalálja Önt a problémákkal, és
elvárják, hogy oldja meg őket. Ráadásul senkitől sem kap
ezért egy köszönömöt, nemhogy a hála más egyéb jeleit.

FEHÉRVÁR
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Gorsium Régészeti Park
Székesfehérvár és Tác közös büszkesége, az újjáépült
Gorsium Régészeti Park egész
évben várja a látogatókat, 2018
tavaszán pedig újra Floraliának ad helyet április 28-án és
29-én. Idén is lesz színházi
előadás, római kori esküvő,
gladiátorjáték, császári bevonulás, ókori témájú játékok és
foglalkozások, kézműves vásár.
Gladiátorok és légiós katonák csatái színesítik az egész
napos programokat. Az előre
– kedvezménnyel – megváltott
belépőkkel sorban állás nélkül
juthatnak be a rendezvényre a
látogatók. A fel nem használt,
sértetlen szombati karszalagok
a helyszínen vasárnapira cserélhetők. A Floraliára elővételben belépőt vásárlók részére
különbusz indul Székesfehérvárról, a Csapó utcából. A járat
menetrendje:
Április 28-29:
Indulás Székesfehérvárról:
9.30, 11 óra
Indulás vissza Tácról: 14.30,
18 óra
A különjáratra jegy a múzeum
Fő utcai épületében vásárolható.

2018.04.19.

Versünnep és Kertexpó

A HETILAP

Programok április 20-tól 29-ig

Szabó Petra
Április 20.
Hordozós séta és piknik
9.30, Csónakázó-tó
Közös sétára és beszélgetésre várják a kisbabás
szülőket és az érdeklődőket.
II. SKEOF (Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi Oktatók Fóruma) Konferencia
9.30, BCE Székesfehérvári Campus
Sikertényezők a globális sportgazdaságban
címmel a Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdaságtani Kutatóközpontja szervezésében kerül
megrendezésre a konferencia.
A távhőszolgáltatás napja
10 óra, Király sori és Bakony utcai fűtőerőmű
A Széphő Zrt. ebben az évben is érdekes programokkal készül a távhőszolgáltatás napjára:
két helyszínen is erőműbejárásra várják az
érdeklődőket.

17 óra: Papírmadarak alkotása Mounier Noémivel
17 óra: Családi titkos nyomozás
Alzheimer café
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A demenciagondozás kicsit más szemszögből
címmel Kovács Krisztián háziorvos tart előadást.
Az Alzheimer café programsorozata közösséget
teremt Székesfehérváron: találkozási lehetőséget
nyújt elsősorban az Alzheimer-kórban szenvedők
vagy a szellemi hanyatlás valamely típusaiban
érintettek, a gondozó családtagok, barátok,
gondozók számára. A programok résztvevői egy
csésze kávé, tea mellett feltehetik kérdéseiket,
megoszthatják tapasztalataikat, aggodalmaikat, és
előadást is hallhatnak a témához kapcsolódóan.
Mimikri
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Cservenka Edit festőművész kiállítása. A tárlatot
Gaál József Munkácsy-díjas képzőművész nyitja
meg. A kiállítás május 11-ig tekinthető meg.

Gyapjúszövő szakkör
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete Alkotóháza
Sokféle szín és mintázási lehetőséget ismerhetnek
meg az érdeklődők, majd készíthetnek tarisznyát,
ülőpárnát, díszpárnát és szőnyeget. A foglalkozásokat minden páros héten pénteken 13.30-tól
17.30-ig tartják Telbiszné Csilla vezetésével.
Érdeklődni lehet a 20 911 8229-es telefonszámon.

Bor- és csokoládékóstoló
18 óra, Cadeau Csokoládézó, Kávé- és Teaház
Nem mindennapi ízutazásra várják az érdeklődőket, ahol különleges bonbonokat, nemzetközi
versenyeken díjazott csokoládét, hozzájuk pedig
városunkhoz közeli és távolabbi pincészetek
borait ízlelhetik meg. Jelentkezni a programra az
alábbi elérhetőségeken lehet: 30 597 6345, info@
fehervarcsokizo.hu.

Kis könyves éj
17 óra, Fehérvári Pagony
Program:
17.15–17.45: A Székesfehérvári Vadmadárkórház
madárbemutatója, sólyom- és bagolysimogató
18 óra: Találkozás Berg Judit írónővel

EastWing Group-koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszest.
RATM tribute by Subscribe
21 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Április 21.
Kertexpó
8 óra, Bregyó köz
Április 21-22-én XI. alkalommal kerül megrendezésre a Kertexpó Székesfehérváron. A nosztalgikus hangulatú rendezvény kellemes időtöltést
biztosít a látogatók számára.
IX. Fehérvári Versünnep – döntő
10 óra, Városháza, Díszterem
A IX. Fehérvári Versünnep döntőjében
tizenkét fiatal mond el egy-egy verset –
köztük Arany, Kosztolányi, Márai és Szilágyi
Domokos költeményeit.
Huszonöt éves a Kézenfogva Onkológiaklub
11 óra, A Szabadművelődés Háza
Ünnepség, kulturális műsor várja az érdeklődőket.
Alba Fehérvár KC – Vasas SC
17 óra, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda-mérkőzés.

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs,
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat,
szobrot, festményt ,borostyánt,
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:
Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693
+36(30)382-7020

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

A Vörösmarty Rádió műsora április 21-től 27-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 4. 21. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
08:40 Lakberendezés:
szeparálás, függönyök.
Vendég: Czifra Ildikó
09:10 Haslaposításra fel!
Vendég: Gróf Szilvia
10:10 Hogyan készülnek a
nyersételek? Vendég:
Antal Vali és Lénárt Gitta
11:10 Programajánló - VII.
Fehérvári Táncfesztivál
11:40 Programajánló –
Párnacsata az extrém
generációval
12:10 Fotós műfajok. Vendég:
Andruska Andrea
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14:10 Elsősegély percek.
Vendég: Takács József
14:30 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
17.10 Filmkocka. Vendég:
Kalmár Ádám
18.10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
19:10 A lélek iskolája – Tornyai
Gábor előadássorozata
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 4. 22. Vasárnap

2018. 4. 23. Hétfő

2018. 4. 24. Kedd

2018. 4. 25. szerda

2018. 4. 26. CsütörtöK

2018. 4. 27. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az
ASKA Menhelylakóinak.
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A Család. Vendég Pap
Csilla és Tornyai Gábor
12:10 A Megyeháza története.
Vendég: Igari Antal
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
14:10 Múltba nyúlva. Vendég:
Boldizsár Bálint
16:10 Rebi és Dodó – a világ
tinédzser szemmel
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
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
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
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
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
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
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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 Zsuzsanna és
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
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
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.
A nap folyamán a
Velencei-tavi Hal-, Vad-,
Bor- és Pálinkafesztiválról
a Vörösmarty Rádió
Látványstúdiójából
szól a műsorunk.
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető: Bóna Éva
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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programajánló

Közéleti hetilap
Kákics csángó táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
17 órától Gáncs Kata és Gúla Miklós foglalkozik
a gyerekekkel, majd 18 órától felnőtt táncház
Nedvig Bendegúzzal.
Dicsőség Istennek!
19 óra, Jézus szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus 2017/18-as hangversenybérletének húsvéti koncertje. Vendégek:
Cserta Balázs szaxofonművész, Tóka Ágoston
orgonaművész és a Gabrieli Kórus. A koncerten
elhangzik James Whitbourn Son of God című
miséje is.
Tavaszköszöntő az Alba Regia Táncegyütessel
19 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Kísér a Galiba zenekar.
A csillagászat napja
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Ismeretterjesztő előadások és távcsöves bemutató.
A RÉV SzNT Irina című előadása
19 óra, Igéző
A nézők Csehov-novellák alapján megírt darabot
láthatnak Korányi Bálint rendezésében.
Görög táncház és koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Taverna Görög Népzenei Együttes.
Demjén Ferenc-koncert
20.30, Alba Regia Sportcsarnok
Április 22.
Csukás István–Csík Csaba–Bor Viktor: Pom Pom meséi
11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.

Köfém
lakótelepen
vagy
környékén
garázst
bérelnék!

Telefon: 06 30 757 9090

Párnacsata
14 óra, Palotai kapu tér
Regisztráció: 14 óra, játék kezdete: 15 óra. A
részvétel ingyenes.
Április 23.
Barokk kertek növényei
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai
Szakkönyvtára
Juhász-Szabó Csilla kertészmérnök előadása.
Miből épült Székesfehérvár?
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Bartos György művészettörténész vetítéses előadása.
Zenés beszélgetés Veres Idával és Rendes Péterrel
19 óra, Királykút Emlékház
A Folkfonics együttes tagjaival Bakonyi István
beszélget.
Április 24.
Hétvezér est
18 óra, Királykút emlékház
Mandics György Találkozás egy rendhagyó német
költővel, Peter Gechrisch-sel című előadása.
Beszélgetős est
18 óra, Nyitrai úti Közösségi Ház
A rendezvényen életpályájáról, hivatásáról vall Kű
Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, Fejér
megye díszpolgára, válogatott labdarúgó. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Markó S.
Mária Emlékalapítvány programján Silye Sándor
újságíró kérdezi a vendéget.
Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Elmer István Bóják az áramlatban című novelláskötetéről a szerzővel Bobory Zoltán beszélget.
Április 25.
Szakítás/válás
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Pap Csilla előadása.
Szomjas szerda
22 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Április 26.
Tárlatvezetés
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

Izinger Katalin és Szűcs Erzsébet művészettörténészek (a kiállítás kurátorai) tárlatvezetése a
Schaár Erzsébet-kiállításban.
Április 27.
Mesekuckó–meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta olasz meséket mond a
gyerkőcöknek.
Festmények és egyebek
18 óra, Kisfaludi közösségi Ház
Kiállítás Tibai Tibor gyűjteményéből. Az eseményen bevezetőt mond Arató Antal. A tárlat május
25-ig látogatható.
Április 28.
Kincsek a ládafiából
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Minikertet építhetnek az érdeklődők.
A tánc világnapja
16 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Táncegyüttes gálaműsora.

A Barátság mozi műsora
Három óriásplakát Ebbing határában
Április 20. 18 óra, április 26. 20 óra
Feliratos amerikai-angol dráma.
Nap nap után
Április 20. 20 óra, április 24. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.
Scherlock Gnomes
Április 21. és 28. 16 óra
Amerikai-angol családi animációs film.
Valami Amerika 3.
Április 21. 18 óra, április 27. 20.15
Magyar vígjáték.
Éjjeli napfény
Április 21. 20 óra, április 28. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus
dráma.

Fehérvári Táncfesztivál
17 óra, Művészetek Háza
Modern és klasszikus táncok egy színpadon.

Vad Balaton
Április 23. 18 óra
Magyar természetfilm.

Április 29.
Danny mesél – The Gingerbread Man
11 óra, Igéző
Ebben az előadásban az amerikai népmesék
egyik kiemelkedő alakja, Mézeskalács úr
történetét hallhatja a közönség a népszerű
mesemondótól.

Láthatás
Április 23. 20 óra
Feliratos francia dráma.
Sztálin halála
Április 24. 20 óra
Magyarul beszélő francia-angol vígjáték.

Alba Fehérvár KC – Siófok KC
17 óra, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda–mérkőzés.
Betyárvirtus – a Langaléta Garabonciások
vásári színháza
Április 28-29. 11 óra, Agárd, városközpont
Betyárvirtus – avagy Rózsa Sándor a közönséget ugratja címmel mutatja be vásári
színházát a Langaléta Garabonciások társulat
Agárdon.

Lady Bird
Április 26. 18 óra, április 28. 20 óra
Feliratos amerikai vígjáték.
Jupiter holdja
Április 27. 18 óra
Magyar filmdráma.

A Fehérvár Televízió műsora április 21-től 27-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. 4. 21. SZOMBAT

2018. 4. 22. VASárnAp

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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Túrós Arnold
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Pozsonyi Zsuzsanna
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Zsolt
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 III. Székesfehérvári
Székely bál – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bíró Zsolt
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 Forgószínpad –
színházi magazin
20:00 Bass show 2. rész
21:25 Dalmát vizeken –
dokumentumfilm
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 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: Schéda
Zoltán. Vendég: Bíró Zsolt
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Túrós Arnold
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:25 Videoton – Debrecen
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Szabóné
Miklós Eszter
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár KC – Vasas
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Sportmajális 2015
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 4. 23. Hétfő
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 Forgószínpad –
színházi 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: Vakler
Lajos. Vendég: Szabóné
Miklós Eszter
16:40 Forgószínpad – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Lombos El Marci
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 A tánc világnapja 2017
21:40 Székesfehérvári Királyi
Napok 2017 – folkvarázs
I. – összefoglaló
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 4. 24. 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: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Lombos El Marci
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tihanyi Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 A Bakony szikláin –
hegymászás mindenkinek
20:45 Muksó, a szaxofon királya
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 4. 25. 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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tihanyi Tamás
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Ábrahám Zoltán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Karok és lábak művészete
20:40 Diákszínpad:
Makrancos Kata
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
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2018. 4. 26. CSüTörTöK
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
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:
Ábrahám Zoltán
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varró Ferenc
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Aqvital FC Csákvár
– Kisvárda labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: április 24. 20:15 A Bakony szikláin – hegymászás mindenkinek

2018. 4. 27. 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 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: Vakler Lajos.
Vendég: Varró Ferenc
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: St. Martin és
Szentmártoni Norma
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
21:25 Székesfehérvári Királyi
Napok 2017 – folkvarázs
II. – összefoglaló
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

FEHÉRVÁR
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rejtvény

2018.04.19.

A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk a költészet napjához, ezzel együtt József Attila életéhez
kapcsolódott. A költő április tizenegyedikén született Budapesten. Hányattatott
gyerekkora volt, mert édesapja korán elhagyta a családot. A „mama” nem tudta
eltartani őket, így Attila Öcsödre, nevelőszülőkhöz került. Elsőként arra kerestük a
választ, hogy hívták őt nevelőszülei: Pistának.
Két év múlva édesanyja újra magához tudta venni a gyerekeket, de a család anyagi
problémái nem oldódtak meg. A második megfejtésből kiderült, mivel kereste a
fiatal József Attila a kenyérre valót: vizet árult.
A makói internátusban tanult, amikor tehetségére az iskolában felfigyeltek.
1922-ben ismerkedett meg Juhász Gyulával, aki miután elolvasta néhány versét,
pártfogásába vette. A harmadik megoldás azt a két versét rejtette, melyeket először

közöltek a szegedi Színház és Társaság című lapban: Távol zongora mellett és
Ősapám.
Rejtvényünk fókuszában ezúttal fehérvári oktatási intézmények állnak. A múlt hét
végén tartották az egyik legrangosabb középiskolai tehetségkutató versenyt, a Fejér
Megyei Diáknapokat. A verseny fesztiváldíjasa az egyik fehérvári gimnázium lett.
Első megfejtésünkből kiderül, hogy melyik.
Szintén ebben a lapszámban adunk hírt az egyik általános iskola ünnepi hetéről.
Második megfejtésünk az intézmény nevét rejti.
A közelmúltban továbbtanulni vágyó diákoknak szerveztek nagyszabású bemutatót arról, milyen szakmákat lehet Fehérváron elsajátítani. Harmadik feladványunkban arra keressük a választ, hogy mi az elnevezése ennek a programsorozatnak.
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A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Mi volt az, ami annak idején felkeltette
az érdeklődését a szakma iránt?
Lovasberényben volt egy pékség, ott tetszett meg a szakma.
A családomban korábban nem
foglalkozott más hasonlóval.
Fehérváron végeztem 79-ben, és
egy évet a Palotai úton dolgoztam,
mielőtt el tudtam helyezkedni
Lovasberényben. Miután leszereltem a katonaságtól, vezető
lettem ott, majd ki is béreltem a
helyet szerződéses üzemeltetésre
az ÁFÉSZ-tól 87 augusztusában.
Abban az időben nem létezett
még ennyi sütöde. Még a pártbizottságról is oda jártak kenyérért
Lovasberénybe. A saját pékségünket 1991. január elsején nyitottuk
meg, azóta dolgozunk ugyanazon
a telephelyen. A feleségemmel
tudatosan döntöttünk úgy, hogy
ne terjeszkedjünk túl nagyra,
fontos számunkra az átláthatóság.
Jelenleg tizennyolc alkalmazottal
dolgozunk.

Fotók: Horváth Renáta

Huszonhét éve üzemel Gécs Zoltán sütödéje
Lovasberényben. Székesfehérváron is jó pár
helyen megkóstolhatjuk a termékeit. Tevékenységét, szakmában eltöltött közel negyven évét
tavaly a szakma Arany Perec díjjal is elismerte.
A Gécs név valójában egy egész családot takar,
akiknek mind-mind részük volt abban, hogy
ma ennyien ehetjük a finom kenyereket és
péksüteményeket!

Gécs Zoltán negyven éve van a szakmában

Negyven éve, hogy ezt a pályát választotta.
Kaptam is egy elismerést az ipartestülettől a szakmában eltöltött
négy évtizedért. Büszke vagyok rá,
hogy a dolgozóim között van, aki
azóta velem van. Amikor péknek
tanultam, Lovasberényből rajtam
kívül még ketten választották ezt
a szakmát. Azóta is mindketten
velem dolgoznak.
Az eltelt évtizedek alatt sok minden
változott a szakmában. Nem volt például ennyiféle péksütemény…

pékségekben, mint a kenyérféleség.
Kenyérből is nagyobb választék
van. Régen talán ha három volt, és
abból nagy mennyiség.
Ön milyen kenyeret szeret enni?
A fehér kenyér a kedvencem! De
szívesen eszem mindegyiket. És
persze kakaós csiga és túrós batyu
is bármikor jöhet...
Avasson be kicsit a kulisszatitkokba!
A receptek pontos betartása hogyan
történik?
A gyártmánylapon megvannak a
pontos arányok, az alapján készül

Amikor kezdtük, legfeljebb fonott
kalács és hasonlók voltak. Aztán
szépen lassan bejöttek a leveles
tészták, a többi fajta tészta. Léteztek
már ezek, csak korábban nem volt
rájuk különösebben igény. Most
meg már lassan több a sütemény a

minden. Persze aki már negyven
éve ezt csinálja, ösztönösen is
érzi. De a digitális mérleg segít
mindent grammra pontosan
betartani.
Mi az, ami manapság még kétkezi
tevékenység a sütödében?

A kakaós csiga a mester egyik kedvence

Hány helyen van üzletük?
Székesfehérváron kettő és Lovasberényben a pékségnél egy nagy
szakbolt. Több helyre szállítunk
üzletekbe Mór, Pázmánd, Székesfehérvár, Pátka, Lovasberény, Vértesboglár és Csákvár területén is.

Minden, ami csak lehet! Attól
lesz egyedi minden darab, hogy
nem tökéletesen egyforma. Vagy
a mai divatos szóval, kézműves
termék. Persze vannak dagasztógépek, kifligép, zsemlegép,
nyújtógép. De a tészta lecsípése,
gyúrása, formázása, a leveles
lapok fölvágása, töltése, hajtogatása, minden, ami csak lehet,
kézzel történik.
Ezért is választja az ember ezt a
szakmát eredendően, mert szeret a
tésztával, a liszttel dolgozni?
Igen, meg a kemencével is. Amikor kezdtem, nem ilyen technológia volt. Hosszú lapát, nagy,
búbos, hagyományos falazott
kemence... Persze jók a mostani
kész kemencék is, könnyebb és
gyorsabb velük dolgozni. Ezt a
termékmennyiséget és választékot nem is lehetne másként.
Most már bizonyára máshogy néznek ki a mindennapjai, mint régen,
hiszen az üzletet is irányítani kell.
Igaz, de mellette, amikor csak
tehetem, dolgozom a pékségben
is. Ritkán, de még az éjszakai
műszakba is bemegyek.
Mert igénye van rá?
Megtehetném, hogy nem megyek
be, de ebben nőttem fel, ez az
életem. A kétkezi szakmától nem
akarok eltávolodni. És sajnos manapság nehéz találni jelentkezőt,
aki péknek szeretne tanulni.
Olyan kevesen választják ezt a szakmát, vagy nem annyira ügyesek?
Egyszerűen nincsenek tanulók.
Bent voltam tavaly az iskolában,
ahol én is végeztem, az Ady
Endre utca sarkán, és mondta
a hölgy, hogy lepkehálóval kell
összefogdosni a pék tanulókat.
Nem tudják feltölteni a helyi,
Palotai úti tanműhelyt sem.
Mi az, amivel még szívesen foglalkozik a szakmája mellett?
Kertészkedem, van egy kis
szőlőm Lovasberényben. Biciklizem, és néhány évvel ezelőttig
fociztam a lovasberényi öregfiúk
csapatában.
Otthon a konyhában is szeret tevékenykedni?
Leginkább „konyhalány” vagyok
a feleségem mellett. Három
felnőtt fiunk van, nagy család
vagyunk. Hétvégi ebédnél,
névnapokon, születésnapokon
elmosogatok, előkészítem a
zöldséget, ilyesmik. Persze tudok
készíteni rántott húst, hasábburgonyát vagy akármit, de legszívesebben besegítek. Feleségemnek
egyébként rengeteget köszönhetek. Eredeti végzettsége óvónő,
de csak mostanában dolgozik a
szakmájában. Amikor kezdtük,
én vittem a feladatok fizikai
részét, ő meg minden papírmunkát és hivatalos ügyet elintézett,
ellátta a három gyereket. Akik aztán szintén besegítettek később.
A legfiatalabb, Gergő dolgozik
is a pékségben, sok mindent
kézben tart. De amikor még
gyerekek voltak, akkor is sokat
segítettek. Összefogott a család.
Ez is a siker titka?
A mi esetünkben biztosan!
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„Mintha bomba robbant volna!”
A HETILAP

László-Takács Krisztina

„Nem attól lesz a gyermek kreatív,
hogy mi, felnőttek megmutatjuk, mit
is kellene neki leutánozni, hanem
attól, ha hagyjuk szabadon alkotni. Azzal, hogy nem irányítjuk a
tevékenységet, nagyon sokat segítünk kreativitásuk, gondolkodásuk,
emlékezetük, problémamegoldó
képességük, szem-kéz koordinációjuk
fejlesztésében!” – vallja Szolnoki
Szabolcs. A festőművész, aki néhány éve kezdte Kulge Ida Bertát
festészetre tanítani, úgy gondolja,
hogy a gyermeknek magának kell
felfedezni, hogyan hagy nyomot
a papíron. Berta ezt egészen
különleges módon műveli, ennek eredménye az a számtalan
nemzetközi és magyarországi díj,
amit rajzaival, festményeivel nyert
az utóbbi években. Pedig még
csak tizennégy éves! Igaz, pályafutása korán kezdődött: alig volt
négyéves, amikor megnyert egy
rajzpályázatot. Ezután sorra jött a
többi megmérettetés, a díjak, az
oklevelek. „A téma nagyon fontos,

Fotó: Mayer András

Fehérvári diák kapta a Felfedezettjeink – 2018
pályázatának fődíját. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a tizennégy éves Kluge Ida Bertát
különleges rajzai miatt tartotta érdemesnek a
fődíjra.

Idén nyolcan vehették át a Felfedezettjeink 2018 pályázat díját. A fődíjat Kluge Ida Bertának
(képünkön balról a negyedik) ítélte oda.

ez az, ami beindítja a fantáziámat!” –
mondja Berta.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
pályázata nem egy műnek a megalkotásáról szólt, hanem mindazt
díjazta, ami egy fiatal tehetségben
rejlik. A cél a megerősítés, az ösztönzés, a támogatás.

Vészhelyzetben is ésszel!
Szabó Petra
Az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi fordulóját tartották múlt csütörtökön a Bregyó közben.

Kép: Burján Zsigmond

Egy eszméletlen férfit találtak a
Bregyóban a gyerekek. Szerencsére tudták, mi a teendő: mivel a
sérült nem reagált, nem lélegzett, a
fiatalok a mentők értesítésével egy
időben megkezdték az újraélesztést. Ez mentette meg a férfi életét,
a gyerekeknek pedig maximális
pontot hozott, ugyanis a katasztrófavédelmi verseny elsősegélynyújtási
szituációs feladata volt ez.

Közel kétszázötven gyerkőc érkezett
a megye általános és középiskoláiból, hogy megmutassa tudását. A
feladatok között tűzoltó szerelési
gyakorlat, térképismeret, sötétben
való tájékozódás, tálcatűzoltás,
ügyességi versenyek, környezetvédelem, mentési feladatok, eszközfelismerés, túlélőcsomag összeállítása,
elsősegélynyújtás és közlekedésbiztonsági feladatok is szerepeltek.
A helyi versenyen korcsoportonként az első három helyezett csapat
jut tovább a megyei vetélkedőre, az
országos döntőben pedig a megyei
verseny győztesei képviselik Fejér
megyét.

A versenyzők már árvíz esetén is tudnak cselekedni!

„A tehetség kibontakozásához három
tényezőnek kell megvalósulnia: kell a
megfelelő családi és érzelmi háttér, a
mentor és maga a mentorált, akinek
akarnia kell, hogy a talentumát kamatoztassa. Berta esetében megvalósult
mind a három tényező: szerető család
veszi körül, sok-sok támogató tanára,

mestere van, akik „ültették”, „öntözték”, és megvan benne az alázat arra
is, hogy folyamatosan fejlődni tudjon!”
– mondja Csépleő Cecília, a Teleki
magyar- és hittantanára.
Berta szeptemberben kezdte a
Teleki Blanka Gimnáziumban a hetedik osztályt, tanára itt figyelt fel
tehetségére, és ő ösztönözte, hogy
pályázzon a tehetségdíjra: „Bertánál
laikus szemmel nézve is rögtön feltűnt,
hogy az irodalomdolgozataihoz illusztrációnak szánt rajzai nemcsak díszítősorok, irkafirkák, hanem aprólékos, a
legkisebb részletekig átgondolt, kidolgozott munkák.” – mondja Cecília.
A tizennégy éves diáklánynak
nem volt elvárása a pályázattal
kapcsolatban, elmondása szerint
már annak is nagyon örült, hogy
képviselhette az iskoláját: „Éppen
síeltem, amikor megtudtam a jó hírt,
és mintha bomba robbant volna, úgy
éreztem magam!” – meséli Berta,
akinek rövid távú célja újabb
kiemelt nemzetközi rajzpályázatokon való megmérettetés, eredményes szereplés. Később szeretne
egy külföldi grafikai vagy animációs ösztöndíjat elnyerni
valamely rangosabb képzőművészeti egyetemen. Tanulmányai folytatása mellett könyvillusztrációval és 3D-modellezéssel szeretne
foglalkozni.
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Szombaton lesz a Fehérvári Versünnep döntője
A HETILAP

Szabó Miklós Bence

A szombati megmérettetés előtt
utoljára találkozott az összes
döntős egymással és a zsűrivel.
Jó hangulatban telt a már hagyománynak számító, a Fehérvári
Versünnep döntőjét megelőző
közös vacsora. A fiatalok a zsűri
véleményét, eddigi tapasztalatait is meghallgatták.
Mint azt Závodszky Noémi
hangsúlyozta, idén is nagyon
erős a mezőny: „Évről évre egyre
nehezebb a dolgunk. E mögött nem
tudom, hogy az áll-e, hogy egyre
tehetségesebb fiatalok születnek,
vagy a tanárok hatása. Komoly
problémába ütköztünk az elődöntő
után, hogy kik jussanak tovább,
mert bizony volt, aki hajszállal
maradt csak le.” – mesélte Závodszky Noémi színművész, a
zsűri tagja.
A vacsorán részt vett Cser-Palkovics András is. A polgár-

Fotó: Simon Erika

Kötetlen hangulatban, egy vacsora keretében ismerkedtek, beszélgettek egymással
hétfőn a IX. Fehérvári Versünnep döntősei
és a zsűritagok. A végső megmérettetés
szombaton tíz órakor lesz a Városháza
Dísztermében. Hétfőn este az is eldőlt,
hogy a fiatalok milyen sorrendben lépnek
majd színpadra.

Együtt a versünnepes csapat

mester szerint a Versünnep
az elmúlt években rengeteg
mindent adott a városnak és az
itt élő fiataloknak egyaránt: „A
Versünnep nagyon sok ügyes, tehetséges fiatalt hozott elő az elmúlt

években. A fiataloknak megadta a
lehetőséget, hogy bemutatkozzanak. Utána a városnak pedig azt a
lehetőséget adta meg, hogy ezek a
gyerekek ne csak a Versünnep keretében, hanem akár gálákon vagy

éppen március 15-én, október 23án is előjöjjenek, megmutathassák,
hogy milyen tehetségesek, milyen
ügyesek.”
„A Fehérvári Versünnep döntőjére
április 21-én, szombaton tíz órakor
kerül sor a Városháza Dísztermében. Tavaly próbáltuk ki először
ezt az új helyszínt, és bevált.
Szeretettel várunk mindenkit,
szülőket, tanárokat, barátokat! Itt a
helyük, szurkoljanak a versenyzőknek!” – invitálta a fehérváriakat
a döntőre a szervező Fehérvár
Médiacentrum ügyvezető igazgatója, Hagymásy András.
A vacsorán kisorsolták a szombati döntő fellépőinek sorrendjét, ezt követően kötetlen
beszélgetésre nyílt lehetőség.
A rangos előadói versenyen
tizenkét fiatal mond el egy-egy
verset – köztük Arany, Kosztolányi, Márai és Szilágyi Domokos
költeményeit. A versenyzőket
a Vörösmarty Színház színművészei, művészeti munkatársai
segítették a felkészülésben.

A döntősök: Bakó Fanni, Baráth Eszter
Adrienn, Ferenczy-Nagy Boglárka,
Jenei Márton, Jónás Olivér, Kerényi
Réka, Mátics Anna, Nyári Ádám,
Somos Máté, Szűcs Panna Villő, Tóth
András Bence és Varga Eszter.

Brájer Éva a Királykúton
Vakler Lajos
Városunk alpolgármestere volt a Királykúti
esték vendége. Brájer Évával Bakonyi István
beszélgetett.

Folytatódott Bakonyi István portrébeszélgetés-sorozata. Vendége Székesfehérvár egyik kultúrpolitikusa,
Brájer Éva alpolgármester volt.

Egy bensőséges hangulatú beszélgetéshez nem szükséges a felkészülés, nem kellenek jegyzetek,
nagy ívű gondolatsorok. A múlt
egyértelmű, valósághű elemzése, a
jövőt szolgáló, csendes igazságok
tisztasága elegendő ahhoz, hogy
kiemelt figyelem kísérjen egy
nyilvános diskurzust – hallhattuk
Brájer Évától.

Székesfehérvár a 20. században
Szent István Király Múzeum

Fotó: Bácskai Gergely

(Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

Megtekinthető: 2018. június 17.

Székesfehérvár a kultúra városa is
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Kastélyok és életek

A HETILAP

Martonvásár

Séllei Erzsébet

Kép: keptar.oszk.hu

Korompai gróf Brunszvik Teréz (eredetileg Brunswick) magyar
grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója

A Brunszvik család egykori otthona

apjuk korai halála után – negyvenhét évesen,
tüdővészben hunyt el – feleségére szakadt a
leányok kiházasításának terhe. Ezzel a nem
titkolt szándékkal 1799 májusában tizennyolc
napot töltöttek Bécsben, ahol Beethoven, mint
zenetanár szegődött a család mellé a zongoraórák ürügyén. Beethoven Brunszvik Ferencben
őszinte, életre szóló barátra talált. Különös
vonzalom alakult ki a legszebb Brunszvik lány,
Jozefin és az előnytelen külsejű és természetű, polgári származású zenetanár között. Ez
a kapcsolat is egy életre szólt. Bécsi tartózkodásuk utolsó napján Jozefin kezét megkérte a
korban hozzá nem illő, magát gazdagabbnak
mutató, ősi nemesi családból származó Jozef
Deym gróf, akinek a lány szépsége és ódivatú,
szegényes ruházata keltette fel a figyelmét. Jozef
Deym gróf Bécs belvárosában, a Vöröstorony
kapunál lévő híres műcsarnokot vezette, és
látszólag jó partinak számított. Egy hónappal később Jozefin a családja nyomására már
asszony volt. Különös módon nem szűnt meg
kapcsolata Beethovennel, aki zongoraórákat
adott a tehetséges Jozefinnek, és állandó
vendége lett a Deym-háznak. A következő négy
évben négy gyermek született Jozefinéknál. A
csőd szélére került férj azonban tüdőbajban
elhunyt. Beethoven immáron nyíltan kereshette az özvegy kegyeit. A szerelem viszonzásra
talált. Levelek, naplófeljegyzések egész sora
árulkodik erről. 1808-ban azonban a szerelmesek útjai csendben szétváltak. Az özvegy
Jozefin fiai számára Svájcban keresett megfelelő
színvonalú bentlakásos intézetet. Ehelyett
pedagógiai érzék nélküli, alkalmazkodásra
képtelen nevelőt talált, akivel kényszerűségből
és meggondolatlanul összekötötte az életét is,
további három leánygyermek világra hozatalával téve még nehezebbé törékeny, boldogtalan új házasságát. A második férj, az észt
Stackelberg – aki később az észt oktatásügyi
reformot sikerre vitte – mint gyámapa, teljes
kudarcot vallott. Megromlott házassága okán
visszautazott hazájába, és erőszakkal magával
vitte három közös gyermeküket is. Beethoven
ismét jelentkezett. Szerelmük négy évvel az
1808. évi szakítás után újra fellángolt, és csak
ezután történt végleges szakításuk. 1821-ben
Jozefin mindössze negyvenkét évesen elhunyt,
és nem telt el hat év, Beethoven is követte őt az
égi hangversenyterembe. Teréz, a jó testvér, aki

évek óta Jozefint támogatta, pótolta az anyát az
árvák mellett. Korábban Terézt tekintették Beethoven „halhatatlan kedvesének”. Az 1827-ben
elhunyt zeneszerző hagyatékát kibontva vált
nyilvánvalóvá a kedves valódi személye.
Brunszvik Teréz soha nem ment férjhez, életét
saját testvéreinek és más, gondjaira bízott

Kép: szeretlekmagyarorszag.hu

1777-ben a felvilágosult osztrák császárnő,
magyar királynő úgy határozott, hogy rendeletet alkot a közoktatás ügyében. Az oktatás
jobbításának érdekében megszületett a Ratio
Educationis, a híres királyi tanügyi rendelet.
Korábban az egyházak szabták meg az oktatás
tartalmát. Ettől kezdve az uralkodó feladatává
vált az iskolák szerkezetének, a felügyeletnek,
a tananyagnak, az oktatásban szereplők feladatainak egységes meghatározása a népiskolától
az egyetemig. Ez még nem jelentett tankötelezettséget, azt csak 1868-ban vezették be a hat
és tizenkét év közötti gyermekek számára.
A harminchat éves, művelt Ürményi József
kapta a feladatot, hogy a rendelet mentén megalkossa az első magyar közoktatási törvényt. A
jogvégzett Ifj. Brunszvik Antal elhelyezkedett a
magyar kamarához, elnyerte a tanácsosi rangot,
a főispánságot Bars megyében, a helytartótanácsnál pedig ő lett a pedagógiai ügyek
referense. Vezetője annak az országgyűlés által
kijelölt bizottságnak, melynek feladata egy, a
magyar közoktatás-közművelődés egészét átfogó reformtervezet megalkotása. A nőnevelési
reformjavaslat elsősorban az ő érdeme, továbbá
ő az első, aki az állami leányiskolák gondolatát
felvetette. A szomszédos kastélyok urai társadalmi érintkezésük során bizonyára megosztották egymással munkájukat, meghánytákvetették a részleteket, a miérteket, a hogyanokat. A Brunszvik család tagjai ebben a közegben éltek. Nem véletlen, hogy később kisdedóvókban, nőnevelő intézetekben gondolkodtak.
Ifj. Brunszvik Antal elvette a szép, okos, de
vagyontalan Seeberg Anna bárónőt, Mária
Terézia udvarhölgyét, akivel négy gyermeket
neveltek szeretetben. Elsőként Teréz, Mária
Terézia keresztlánya született, majd Ferenc és
még két leány, Jozefin és Karolina. A gyermekek igazi zenei tehetséggel bírtak. Édes-

Fotó: martonvasar.hu

Élt egymás szomszédságában két ifjú, egymás kortársai. Öt
év korkülönbséggel születtek. Vál ura, Ürményi József, Mária
Terézia osztrák császárnő, magyar királynő kedvence, több
vármegye főispánja, országbíró. És Martonvásár ura, a bécsi
Theresianumban végzett ifjabb Brunszvik Antal. A martonvásári Brunszvikok nem számítottak gazdagnak, társadalmi
rétegükben egyenesen „szegények” voltak. A Brunszvik család
nemes férfi tagjai hivatalokat töltöttek be.

Beethoven nemcsak zenetanárként kötődött a Brunszvik
családhoz

rokon és nem rokon gyermekek felnevelésének
szentelte. 1824-ben ő volt az, aki az országban
elsőként állított fel karácsonyfát. Már elmúlt
ötvenéves, amikor 1828-ban Budán megnyitotta a monarchia első kisdedóvóját Angyalkert
néven a mai Mikó utca és Attila út sarkán. Néhány év múlva tizenegy újabb óvodát indított
el, és haláláig nyolcvanra nőtt a kisdedóvók
száma.
És eljött az idő, amikor a legkisebb testvér,
Karolina leánya is felcseperedett Erdélyben,
a Teleki-birtokon. Teleki Blanka az 1800-as
évek legelején született. Jelleme, gondolkodása
nagynénje, Brunszvik Teréz mellett is formálódott. A magyar női emancipáció előharcosává,
a leánynevelés úttörőjévé, a pedagógia újítójává vált. Teleki Blanka negyvenévesen állt a nőnevelés szolgálatába. A pesti Szabadság téren
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kiadásához tetemes pénzösszeggel járult hozzá,
szökevény és üldözött személyeknek szállást
adott és azokat elfogatás ellen óvta, és egyletet alakított politikailag kártékony tartalmú
könyvek megszerzésére, lefordítására és olcsó
kiadásokban való terjesztésére. A még majdnem gyermek szobalánya, akit lelki ráhatással
vett rá a közreműködésre, egyetértett vele. A
császári és királyi III. hadsereg parancsnoksága felségárulás bűnéért ítélte el őket, súlyosbító körülményként értékelve, hogy Teleki
Blanka 770 forint, szobalánya 5 forint értékű
Kossuth-bankót is tartott magánál. Az ítélet
jogerőssé vált. Teleki Blanka előtt megnyíltak,
majd bezárultak Kufstein várának ajtajai, a
bűnös szobalány büntetése az addigi fogva
tartás idejével lejárt. Albrecht főherceg annyit
enyhített az ítéleten, hogy a tíz év mellől a
láncot eltörölte. A hatalom félt a tiszta jellemű,
bátor, határozott, hazájukért elkötelezett nőktől. Új női szerepvállalás volt kibontakozóban,
mely veszélyt jelentett a férfiak hatalmára. Hat
kemény évet töltött a börtönben a törékeny
Teleki Blanka, végül amnesztiával szabadult. A
vele kollaboráló Brunszvik Teréz haditörvényszék elé állításától idős korára való tekintettel
eltekintettek. Teleki Blanka a börtönévek után
Párizsban telepedett le Emma nevű húgánál.
Ötvenhat évesen ott is halt meg. Brunszvik
Terézt nyolcvanhárom évesen érte a halál.
Teréz, Jozefin és Karolina fivére, a Pest-Buda
zenei életében nagy tekintélynek örvendő, nőgyűlölő Brunszvik Ferenc negyvennégy évesen
szánta rá magát a házasságra. Rátalált a nem
mindennapi zenei tehetségű Justh Szidóniára.
Egész délután és este zeneszó járta át a martonvásári kastély termeit. Egy lánya és három
fia közül egyedül Géza érte meg a felnőtt

Brunszvik Jozefin, a „halhatatlan kedves”

kort. Gézának azonban mindhárom gyermeke meghalt, egyikük a felnőtt kor küszöbén.
Emlékükre 1883-ban a gróf óvodát alapított
Martonvásáron, majd eladta a martonvásári
birtokot József főhercegnek, és keserűen
áttelepült Ausztriába. Martonvásár nyaranta
hangversenyekkel emlékezik a Brunszvikokra
és Beethovenre.

Fotó: martonvasar.hu

nyitotta meg 1846-ban az első magyar tanítási
nyelvű leánynevelő intézetet, ahol szakszerű
oktatás folyt. Vasvári Pál tanította a történelmet. A férjhez menésről hallani sem akaró, festőművészi és szobrászálmokat dédelgető igazi
szépség a család által kijelölt úton ment végig,
hivatásának élve. Édesapja, Teleki Imre gróf
1848-ban elhunyt, édesanyja, Brunszvik Karolina már korábban, 1843-ban távozott az élők
sorából. Teleki Blanka védtelen, kiszolgáltatott,
sebezhető lett. Könnyű prédája a hatalomnak.
1853. június 22-én a császári és királyi pesti
haditörvényszék bírája kinyilvánította, hogy a
felségsértés büntetése kötél általi halál lenne,
de a kegyes törvényszék kivételesen eltekint e
súlyos büntetés kiszabásától, és a negyvenhat
éves grófnőt, Teleki Blankát „viselt dolgaiért” tíz év várfogsággal sújtja. Osztozott az
elmarasztalásban a mányi születésű, tizenhét
éves Bernvallner Erzsébet is, aki tizenhárom
évesen szegődött Teleki Blanka szolgálatába
szobalányként. A vád szerint Teleki Blanka
a szabadságharc legyőzése után Párizsban a
magyar menekültekkel és Ausztria ellenségeivel összeköttetésben állott, a koronától
való erőszakos elszakításra és függetlenségre
irányuló szándékkal új forradalom tervezésén
és előmozdításán folyamatosan működött, e
célra leányokat forradalmi elvek szerint nevelt,
hogy mint anyák, hasonló elveket terjes�szenek. A nép hangulatáról tudósításokat,
kormányellenes híreket és mondákat gyűjtött,
azokat forgalomba hozta, párizsi nőrokonának
azokat megküldte, forradalmi férfiak életrajzát
megszerezte és minden országbeli forradalmi
hősök életrajzának nagyszabású gyűjteményéhez sorolta, egy új forradalom számára
tagokat toborozni igyekezett, nyomtatványok

Kép: szeretlekmagyarorszag.hu
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A martonvásári kastély és a körülötte elterülő park ma is különleges természeti és kulturális élményt nyújt a látogatóknak. A kastély jelenleg rekonstrukció alatt áll, de várhatóan június végétől
már újra látogatható lesz.
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Németh Krisztián

Azok után, hogy múlt szombaton az
Újpestet, majd hét közben a Honvédot jóformán lemosták a pályáról
a fehérváriak, joggal reménykedhettek a piros-kék szimpatizánsok
abban, hogy a matyóföldi kirándulás
is győzelemmel végződik.
„Nem voltunk elég frissek!” – értékelt
a 0-0-s találkozót követően Marko
Nikolics vezetőedző. – „Husztit
próbáltuk valamennyire pihentetni,
hiszen hosszú kihagyás után tért vis�sza, de Lazovics, Juhász és több más
játékos is végig pályán volt a három
találkozón. Nego pedig eltiltás miatt
hiányzott.”
Valljuk be őszintén, az átütőerő és
a ziccerek is hiányoztak! (Fiola előtt
adódott az egyetlen igazi helyzet.) Pedig pontrúgásokra is bőven volt lehetősége a csapatnak, mely másodszor
játszott idén gól nélküli döntetlent.
Öröm az ürömben, hogy a Ferencváros is vesztett két pontot, méghozzá
a Vidi e heti ellenfele, a Debrecen
ellen. Ez egyfelől örömteli, másrészt
viszont ismét kezdi hozzászoktatni

Fotó: vidi.hu

Csak egy pontot hozott el a Videoton Mezőkövesdről, de mivel a Ferencváros is döntetlent
játszott a Debrecennel, maradt a korábbi helyzet
a labdarúgó NB I tabellájának élén. Szombaton a
Lokit fogadja a Vidi.

Helyezkedés – minél jobb pozícióból kellene várni a Ferencváros elleni rangadót!

a szurkolókat ahhoz, hogy a bajnoki
versenyfutás korántsem az éllovasok
szárnyalásáról, hanem botladozásairól szól…
Továbbra is fej fej mellett halad az
egyaránt ötvenöt pontos Ferencváros
és Videoton. Mindkettő tizenhat
győzelmet gyűjtött, de jobb gólkülönbségükkel a zöld-fehérek állnak
az élen.

A rend kedvéért: ha a góldifferencia is azonos, a versenykiírás
szerint sorrendben a több rúgott
gól, az egymás elleni bajnoki
meccsek pont-, majd gólkülönbsége, az ezeken idegenben elért
több találat, a fair play-értékelésben szerzett jobb helyezés, és ha
minden kötél szakad, a sorsolás
dönt.

Táncünnep a Köfémben

Újabb kiemelkedő eredmény
Kaiser Tamás
Ismét kiválóan szerepelt az Alba Triatlon SE elitversenyzője, Dévay Márk, aki ezúttal a melillai
triatlon Európa-kupa-futamon lett nyolcadik.

során is a legjobbak között tudott
maradni: 31:01 perc alatt teljesítette
a távot, és nyolcadikként látta meg a
célvonalat. Ez pedig azt jelenti, hogy
a quarteirai kilencedikhez képest
egy helyet még javítani is tudott, ami
mindenképpen pozitív előjel, hiszen
a szezon csak most kezdődött!
Az Alba Triatlon SE ifjú sportolói sem tétlenkedtek idehaza: a
csapat egy része Káptalantótiban
indult duatlon ranglistaversenyen,
ahol Dévay Márk öccse, Zsombor
nagyon magabiztosan nyerte a
sprintversenyt. Az újoncok között
Németh-Bucsi Áron második, a
serdülők között Várnai Dóra szintén
ezüstérmes lett, míg ebben a korosztályban a fiúknál Lédeczi Péter a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Fotó: Magyar Triatlonszövetség

A quarteirai ETU Európa-kupafutam után a Spanyolországhoz
tartozó, de afrikai Melillán rendezett
Ek-n is kifejezetten erős mezőny jött
össze. Dévay Márk ennek ellenére
meg tudta ismételni portugáliai remek úszását, és az ezerötszáz méter
teljesítését követően elsőként lépett
szárazföldre. A negyven kilométeres
kerékpározás során az élbolyban
tudott maradni, így ismét jó esély
kínálkozott egy újabb remek eredmény elérésére. Az Alba Triatlon SE
versenyzője a tíz kilométeres futás

Fotó:k Kiss László

Több mint négyszázan álltak rajthoz vasárnap a VIII. Fejér-kupán, a Kidd Rock And Roll SE
országos táncművészeti fesztiválján. Az egyesület rangos megmérettetése ezúttal tömegeket
vonzott, a nézők pedig nagyon színvonalas produkciókat láttak.

A Kidd Rock And Roll SE a hazai mellett a nemzetközi porondon is jelen van: legutóbb egyik
legjobb párosuk huszonötödik helyen zárt a világkupán
K. T.

A fehérváriak szombati ellenfelét, a
Debrecent rendesen felrázta a régi-új
vezetőedző, Herczeg András, aki
büntetésből csak a lelátóról figyelheti
majd csapatát, mivel a Ferencváros
elleni mérkőzésen elküldte a játékvezető a kispadról. A dobogóért hajtó
Loki a Fradi és a Vidi után a harmadik legtöbb gólt lőtte a bajnokságban,
és a harmadik legkevesebbet kapta.

A vízben ismét Dévay Márk volt a leggyorsabb

FEHÉRVÁR

22
A HETILAP

sport

Készen állnak a feladatra

2018.04.19.

Tóth Dániel

Jól sikerült a magyar férfi jégkorongválogatott világbajnoki felkészülése.ű
A Jarmo Tolvanen által dirigált együttes Ausztriát kétszer (ebből egyszer
Székesfehérváron), majd Szlovéniát,
Japánt és végül szerda este büntetőkkel
Ukrajnát is legyőzte barátságos mérkőzéseken, így jó előjelekkel várhatja a
gárda a hazai rendezésű vb-t.
A szlovénekkel a tornán is összecsap
majd nemzeti csapatunk, mellettük
Kazahsztán, Lengyelország, Olaszország és Nagy-Britannia legjobbjaival
szemben próbálják meg kivívni az A
csoportba kerülést legjobbjaink. Merthogy a nem titkolt cél a feljutás, amihez
az első két hely valamelyikén kellene
végezniük. A feladat nem egyszerű:
az utóbbi évek egyik legkiegyensúlyozottabb világbajnokságára van kilátás,
ahol valószínűleg nüanszok döntenek
majd minden egyes találkozón.
Tolvanen hétfőn kijelölte a végleges
keretet, amiben hat jégkorongozó, Rajna
Miklós, Stipsicz Bence, Szirányi Bence,
Erdély Csanád, Hári János és Kóger
Dániel képviseli a koronázóvárost. A kapusoknál Rajna mellett Duschek Dávid

Fotó: Soós Attila/feharvarav19.hu

Véglegessé vált a magyar férfi jégkorong-válogatott
kerete a budapesti Divízió 1/A világbajnokságra. A
vasárnap kezdődő seregszemlén hat játékos képviseli
a Fehérvár AV19 együttesét.

Az biztos, hogy a szurkolók most is ott lesznek a válogatott mellett!

és Vay Ádám személyében hárman vetélkednek még, egyikükre tartalékként
számít a későbbiekben a szakmai stáb.
„Ilyenkor már nehéz egyértelmű döntést
hozni, legtöbbször nem is arról van szó,
hogy a keretben maradók sokkal jobbak,
mint akik kiesnek. Ezek a játékosok mind
nagyon jók, de akik maradnak, azoknak az
erősségeire van nagyobb szükségünk.” –
mondta Majoross Gergely másodedző a
jégkorongszövetség honlapjának.

Könnyű győzelem után rangadó
Somos Zoltán
Debütált az osztrák Divízió IV-ben a Fehérvár
Enthroners, mégpedig a ligában tavaly utolsó
helyen végző Dacia Vikings Superseniors ellen.
Az osztrák csapat nem képvisel komoly játékerőt, ezt a végeredmény is megmutatta, hiszen
68-6-ra nyert az Enthroners, melyben nem is
játszottak az amerikaiak.

Fotó: Bácskai Gergely archív

„Számunkra az a legfontosabb, hogy az
elmúlt hetek nehézségei ellenére az osztrák ötödik osztályban is számíthattunk
szurkolóink támogatására. Vasárnap újra
HFL: kiemelkedő jelentőségű összecsapás
a Dunaújváros Gorillaz csapata ellen, reméljük minél többen kísérnek el minket
oda is!” – írta a klub Facebook-oldala.

Az Enthroners két vereséggel
kezdett a HFL-ben: hazai pályán
a Budapest Wolvestól kapott ki,
majd alulmaradt Nyíregyházán is.
Sérülések is sújtották a csapatot,
melynek támadóalakulata szerezhetett egy kis önbizalmat a gyengébb osztrák ellenféllel szemben
a Divízió IV-ben. Ebben a ligában
egyértelmű cél a feljutás, évről
évre előrébb lépve akar a legmagasabb osztályba jutni, ahogy az
Enthroners itthon már megtette.
A magyar csúcsligában pedig fűti
a bizonyítási vágy a csapatot, mely
Dunaújvárosban igazi presztízsrangadón szerezheti meg első
HFL-sikerét.

A HFL-ben még első sikerére vár a fehérvári amerikaifutball-csapat

A válogatottnak legutóbb 2015-ben,
Krakkóban sikerült kivívnia az elitbe
kerülést, előtte 2008-ban, Szapporóban

érte el a bravúrt a nemzeti csapat. Most
hasonló tettre készül a gárda a Papp
László Budapest Sportarénában.

A magyar férfi jégkorong-válogatott világbajnoki mérkőzései
április 22., vasárnap, 16 óra:
április 23., hétfő, 19.30:
április 25., szerda, 19.30:
április 26., csütörtök, 19 óra:
április 28., szombat, 19.30:

Magyarország–Kazahsztán
Magyarország–Olaszország
Magyarország–Szlovénia
Magyarország–Lengyelország
Magyarország–Nagy-Britannia
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Somos Zoltán

A Falco ellen a harmadik negyedben tizennéggyel vezettek
a fehérvári kosarasok, a végén
mégis óriási izgalmak után
nyertek – eggyel. Látszik, hogy a
rájátszáshoz közeledve már nő a
feszültség, ami több hibát is szül,
de legalább nagy csatákat láthat a
közönség.
Többen is jó teljesítményt nyújtottak, és külön öröm volt, hogy
zsinórban harmadik meccsén
kapott kevés pontot az Alba. A
71-70-es eredmény mutatta, hogy
a védekezéssel alapozta meg győzelmét a csapat, akárcsak korábban a Körmend és a Kecskemét
ellen.
Ezek után jött szerdán a szolnoki
rangadó a magabiztosan menetelő listavezető otthonában. De
önbizalma az Albának is lehetett
az előző győzelmek után, és ezt
láttuk is az első negyedben. Pedig
a csapatkapitány Lóránt Péter hamar kidőlt, egy ütközés után már

Fotó: Simon Erika

Két elképesztően szoros, az utolsó pillanatig
kiegyenlített meccset játszott az elmúlt napokban az Alba Fehérvár. Előbb egy ponttal
nyert a Szombathely ellen, majd kettővel
kapott ki Szolnokon, pedig mindkét meccsen
volt nagy előnye is.

Harris és Horton is kitett magárért a két szoros rangadón

a második percben le kellett cserélni, és vissza sem tért a pályára.
Nélküle is remekeltek a társak,
az első negyedben harminckét

pontot dobtak és állva hagyták
az Olajt. Szünetig csökkent
az előny, de az igazi fordulat a
harmadik negyedben következett.

A Szolnoknak elkezdtek beesni
a triplák, főleg Vojvoda dobásai,
miközben a fehérváriak valósággal lefagytak. Volt egy periódus,
amit 20-ra nyert meg a Szolnok,
ilyennel bárkit simán vernének a
Tiszaligetben. Sok eladott labdája
volt az Albának, de a negyedik
negyedre ismét összekapta magát
védekezésben, és nyílttá tette a
meccset. Sikerült kiegyenlíteni
a végig jól büntetőző Horton
dobásaival. A kérdés az volt,
lesz-e újabb fordulat a meccsben.
Sajnos nem lett, a sorsdöntő
pillanatokban támadólepattanókat szedett és triplát dobott a
Szolnok, miközben a fehérváriak
a végjátékban újabb eladott labdákkal büntették magukat. Így is
csak egy labdán múlt a vége.
81-79-re nyert az Olaj, melynek
semmi nem veszélyezteti első
helyét a középszakaszban, vagyis
a rájátszásra is a Tisza-partiak
fordulhatnak majd a legjobb
pozícióból. Az Alba teljesítménye is biztató volt, de ezúttal
hiányzott az a kis szerencse, ami
a Falco ellen segítette a csapatot – úgy tűnik, a sors hosszabb
távon tényleg döntetlenre játszik.
A folytatásban pihenőnap jön a
mieinknek, majd a Körmendhez
utaznak jövő szerdán.

Ahogy a gyerekek látják
Somos Zoltán
Nem először hirdette meg a gyerekek között
rajzpályázatát az Alba Regia SC. A téma
természetesen a kosárlabda és a kézilabda
volt – ahogy azt a kicsik látják. A beérkezett
műveket a kosárcsarnokban állították ki, és
kedd délután itt díjazták a legjobbnak értékelt
alkotókat.

A gyerekek Trevis Simpsontól
Keller Ákoson át Lóránt Péterig
az Alba Fehérvár kosárlabdacsapatának sok tagjáról készítettek

portrét, de kosár- és kézilabdameccs-jelenetek is kerültek a
pályamunkák közé. Mindez azt
mutatja, hogy igazán népszerűek
a fehérvári kosarasok és az Alba
Fehérvár KC kézilabdázói is,
hiszen mindkét csapatról számos
nagyszerű rajz készült.
A zsűri által díjazott gyerekeknek Markovics Luka, az Alba
válogatott kerettag kosarasa és
Mayer Szabina válogatott kézilabdázó adta át az okleveleket és
jutalmakat.

Minden díjazott és a rajzokon megörökített sportolók is büszkén feszítettek a művek előtt

A helyezettek

Fotók: Simon Erika

10-14 éves kategória:
I. Gulyás Alexandra (Kempelen Farkas Általános Iskola, Pázmánd)
II. Kamarás Levente (Munkácsy Mihály Általános Iskola)
III. Molnár Ivett (Árpád Gimnázium, Tatabánya)
III. Gergely Emma (Munkácsy Mihály Általános Iskola)

Markovics Luka gratulál az ifjú művésznek, Kamarás Leventének

6-9 éves kategória:
I. Pataki Nikolett (Széna Téri Általános Iskola)
II. Magda Zsófia Panna (Tóvárosi Általános Iskola)
III. Takács Janka (Kempelen Farkas Általános Iskola, Pázmánd)
A Patika Plus Gyógyszertár különdíjasa:
Dávid Emese ( Zentai Úti Általános Iskola)
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