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Felhívás emlékdiploma iránti
kérelem benyújtására
Az önkormányzat kéri azokat a fehérvári nyugdíjas óvónőket, tanítókat és
tanárokat, akik diplomájukat ötven,
hatvan, hatvanöt, hetven illetve hetvenöt esztendeje vették át, hogy nyújtsák
be emlékdiploma iránti kérelmüket.
Telefonon és személyesen is lehet segítséget kérni az ügyintézéshez február
28-ig. A kérelemhez szakmai önéletrajz, az eredeti diploma másolata, a
munkaviszonyok igazolása (munkakönyv másolata) valamint az adó- és
TAJ-kártya másolata szükséges. Ha a
kérelmező rendelkezik már valamilyen
fokozatú emlékdiplomával, akkor a
munkaviszony igazolására elegendő az
emlékdiploma fénymásolata. Bővebb
információt Mazzag Károlynétól a 22
537 189-es teleszámon és a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodájának
ügyfélfogadási idejében lehet kérni.

Csőtörés miatt útlezárás
Január 17-én, csütörtökön reggel
nyolc órától előreláthatólag január
24-ig csőtörés utáni hibaelhárítás
miatt az Új Csóri út irányából érkezők
nem tudnak majd balra kanyarodni
a Palotai útról a Mészöly Géza utca
irányába. A forgalomkorlátozás idején
a Palotai út és a Mészöly Géza utca
csomópontjában az Új Csóri út irányából érkezők csak egyenesen és jobbra,
a Kelemen Béla utca irányába tudnak
továbbhaladni.
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“Az építőipar bedönti a Modern
Városok Programot?”
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere január 16-án, szerdán a
közösségi oldalán közzétett bejegyzésében
hívja fel a figyelmet arra a jelenségre – az
„elszabadult” beruházási költségekre
– mely minden közpénzzel gazdálkodó
szervezet számára nehézséget okoz a
fejlesztések megvalósításában. A teljes
bejegyzés az alábbiakban olvasható.

Magyarország Kormánya az
elmúlt napokban két, a Modern
Városok Programjának részét
képező székesfehérvári beruházás (kórházfejlesztés második
üteme, rendezvénycsarnok)
előkészítése esetében is nemet
mondott a megnövekedett
költségigény teljesítésére, azaz
az építőipar eltúlzott áraira. Én
pedig azzal a javaslattal élek
Székesfehérvár önkormányzata
pénteki közgyűlésén, hogy a
képviselőtestület nyilvánítsa
érvénytelenné a középiskolai
campus beruházására kiírt közbeszerzési eljárást. Javaslom
ezt a megváltozott fejlesztési
irányok és körülmények (Székesfehérvárra kerülő Magyar
Honvédség Parancsnoksága
és egyes nemzetközi katonai

szervezetek városunkba kerülése miatti felmerülő igény a
nemzetközi iskola alapítására)
miatt.
De nem mehetünk el szó nélkül
amellett sem, hogy a középiskolai campus építésére mindösszesen csak egy, azaz egy
építőipari cég kívánt ajánlatot
tenni, amely okok alapján eleve
nincs verseny egy ekkora beruházás elnyeréséért. Ez elfogadhatatlan! Van munkaerőhiány,
van kapacitáshiány, van alapanyaghiány, de az akkor sem
normális, hogy ekkora értékű
fejlesztéseknél a közbeszerzési
eljárásokban csak egy-két ajánlattevő legyen.
2010 óta, mióta bizalmat kaptunk a székesfehérvári emberektől a város irányítására,
a jogszabályok betartásával,
tisztességesen, a legnagyobb
gonddal jártunk el, felelősen
bánva a közpénzzel, nyugodt
lelkiismerettel nézve az emberek szemébe. Így fogunk eljárni
a jövőben is, még akkor is, ha
így ezek az egyébként szükséges beruházások sajnos késedelmet szenvednek.

Megértjük tehát a kormány
döntését. Székesfehérvárnak
természetesen továbbra is
kiemelten fontosak azok a beruházások, melyeket a Modern
Városok Programja tartalmaz.
A kormánnyal megkötött
megállapodás hatályban van,
és a kórházfejlesztés második
üteme, a középiskolai campus
valamint a rendezvénycsarnok
is meg fognak valósulni. De
olyan időben, amikor garantálható, hogy az építőipar tisztességes verseny után, megfelelő minőségben és vállalható
árakon képes megvalósítani
ezeket a beruházásokat.
Az emberek pénzét csak felelősen lehet elkölteni. Megálljt
kell parancsolni az elszabadult beruházási költségeknek!
Biztosak vagyunk abban, hogy
törekvésünkkel minden adófizető ember egyetért és joggal
várja el, hogy a befizetett adója
tisztességesen, átláthatóan
kerüljön felhasználásra. Fontos
beruházások, korrekt áron, jó
minőségben, belátható időn
belül.
Forrás: ÖKK

Emléktűz a hősök tiszteletére
Bácskai Gergely
Az 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél
történt áttörés hetvenhatodik évfordulóján,
szombaton este emléktűz gyúlt a huszonhat
esztendeje épült Don-kanyar emlékkápolnánál, a pákozdi Mészeg-hegyen.

A második világháborúban, az urivi
hídfőnél megindult támadásban elesett
közel százharmincezer magyar katona
emléke előtt tisztelegtek Pákozdon,
ahol 1993-ban emeltek kápolnát, és itt
helyezték örök nyugalomra a Roszkino
falu mellől hazaszállított ismeretlen
magyar katona földi maradványait,
méltó emléket állítva a doni hősöknek

Fotó: Bácskai Gergely

A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, a 457. sz. Cserkészcsapat
és a Katonai Emlékpark Pákozd
– Nemzeti Emlékhely huszonhatodik alkalommal szervezte
meg az emléktűzgyújtást. A katonai tiszteletadás mellett mintegy
kétszázan emlékeztek a Mészeghegyi Doni emlékkápolnánál.
Kétszázezer magyar katonára
emlékezünk, akik a Don partján
szálltak szembe a Vörös Hadsereggel – mondta Vargha Tamás
országgyűlési képviselő. Felelevenítette, hogy 1943 rendkívül
hideg telén a második magyar
hadsereg elégtelen ruházattal
és felszereléssel, nem elegendő
élelmiszerrel közel kétszáz kilométer hosszú arcvonalon vette
fel a harcot. A hadsereg katonái

Világháborús hősökért égett a tűz

közül a százezret is meghaladta
az elesett, megsebesült, beteg,
eltűnt vagy hadifogságba esett
emberek száma.

A történelmi egyházak helyi képviselőinek imádságos gondolatai
következtek: a Katolikus Egyház
nevében Spányi Antal püspök, az

Evangélikus Egyház képviseletében Bencze András lelkész, a Református Egyház képviseletében
Szász Zoltán lelkész imádkozott.
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A tavalyi év a közlekedés tükrében
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Kurucz Tünde
Parkolók építése, kerékpárutak bővítése, a tömegközlekedés vonzóvá tétele, az utak karbantartása és a legforgalmasabb kereszteződések áteresztőképességének növelése
– Cser-Palkovics András polgármester sajtótájékoztatón
összegezte a közelmúltban történt városi közlekedésfejlesztéseket, illetve beszélt a jövőre vonatkozó tervekről.

A polgármester a tematikus évértékelő
keretében először a közlekedést érintő
kérdésekről beszélt, ugyanis már most
látszik, hogy a következő éveknek ez lesz
az egyik legmeghatározóbb kihívása.

Plusz sáv, csökkenő torlódás
A Mártírok útja és a Seregélyesi út
valamint a Széchenyi út és a Horvát
István utca kereszteződésében tavaly,
önkormányzati beruházásban megvalósult bővítés jelentősen csökkentette
a torlódást a városba be- és kivezető
utakon. Ezekben a kereszteződésekben
a szakemberek plusz forgalmi sávokat
alakítottak ki forgalmirend-változtatással. Az utóbb kereszteződés esetében ez
év tavaszán lehetőség nyílik arra is, hogy
a lámpák idejét újra beállítsák.
A polgármester az Auchan-körfogalom
kapcsán elmondta: kormányzati döntés
nyomán a bővítés tervezése megkezdődött, a kivitelezés befejezése várhatóan
a jövő évben lesz, de ez csak ideiglenes
megoldást nyújthat a problémákra.

A város az Új Csóri úti körforgalmat kétsávossá szeretné alakítani. A 2019-es tervek között szerepel továbbá a Bregyó köz
és a Palotai út összekötésének tervezése
illetve a Zichy liget–Dózsa György út és a
Móri út–Szent Vendel utca csomópontjainak tervezése.

Déli összekötőút: idén kiírják a
közbeszerzést
Két nagy gyűjtőút ügyében már zajlik
az előkészítő munka: a déli összekötőút
építéséhez nemcsak a tervek készültek
el, de már jogerős engedélyekkel is rendelkezik a város.
„Nem látjuk akadályát annak, hogy ez év
közepén kiírjuk a közbeszerzési eljárást a
kivitelezésre, így elmondható, hogy legkésőbb 2020-ban már biztosan elindulhat az
építés.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics
András.
A másik ilyen útszakasz a Bakony utca
és a 8. sz. főút, azaz a nyugati elkerülőút
közötti összekötés, melynek megvalósítása meghaladja a város lehetőségeit,
így keresik azokat az állami vagy uniós
forrásokat, melyek biztosíthatják a
megépítést.

Több milliárd forint utakra,
járdákra, parkolókra
2019-ben is folytatódik a Saára Gyula
Útfelújítási Program. A megvalósuló út-,

járda- és parkolófejlesztést tartalmazó
tételes lista majd az idei költségvetés
elfogadása után, február közepén lesz
nyilvános. Annyi azonban biztos, hogy
több milliárd forintot fog a város a programra fordítani.

Új, modern buszok beszerzése
Mivel a becslések alapján az autók száma
a következő években is várhatón növekedni fog, ezért első lépésként vonzóvá
kell tenni a tömegközlekedést, amihez új
elektromos vagy gázüzemű autóbuszokra
lesz szükség.
„Az Ikarus-szal együttműködési megállapodást kötöttünk, miszerint az új elektromos
buszuk próbaüzemét az engedélyezési eljárás
részeként Székesfehérváron tartják.”
A város szeretné, hogy írjanak ki olyan
állami vagy uniós pályázatot, melynek
keretében a jelenlegi mintegy hatvanöt
buszt több ütemben korszerűbbekre
tudják cserélni.

Bővülő kerékpáros úthálózat
A kerékpáros és egyéb alternatív közlekedési típusok folyamatos fejlesztése
is cél. A Kerékpáros Klub javaslatát,
miszerint ezer kerékpártámaszt építsenek ki, elfogadta a város közgyűlése.
Ebből az első kétszázötven telepítése
elkezdődött, a fennmaradó hétszázötven
támaszt pedig ebben az évben telepítik

a szakemberek. A következő években
húsz-harminc kilométernyi kerékpársáv
kialakítása illetve felfestése történik
meg, melynek egy része a Budapest –
Velencei-tó – Székesfehérvár – Balaton
térséget összekötő állami beruházás
keretében valósul meg, a másik rész
pedig városi forrásból.
Végezetül a polgármester elmondta, hogy a következő évtizedekben
biztosan a közlekedés témaköre lesz
az egyik legnagyobb kihívás a városfejlesztés és -üzemeltetés terén,
aminek a város a rendelkezésére álló
európai uniós és kormányzati források
nélkül nem tudna megfelelni. De már
vannak eredmények is: „Decemberben
megszületett az a kormánydöntés, mely
két városban hagyta jóvá az intermodális
közlekedési központ tervezését, ebből az
egyik Székesfehérvár.” – emelte ki a
polgármester.

Fehérvár, az autós város
Az elmúlt öt évben 36050-ről 46787re, azaz 10731-gyel nőtt a regisztrált
gépjárművek száma Székesfehérváron. Ez harminc százalékos növekedést jelent.
Közel harminckétezer ingázó jár
Fehérvárra nap mint nap dolgozni,
ami Budapest után a második legmagasabb arány a lakosságszámhoz
viszonyítva.

Felnőttképzés az Alba Innovárban
Kurucz Tünde

Az önkormányzat az elmúlt év
tavaszán megszervezte az ipar 4.0
fórumot a város meghatározó vállalatai részvételével, ahol a legfőbb
problémát a szakemberképzésben
látták. Az Alba Innovár Digitális Élményközpontban ezért már nyáron
beindult a digitálisoperátor-képzés,
most pedig felnőttképzési tanfolyamot indítottak.
Az első óra előtt, január 15-én
reggel Cser-Palkovics András polgármester, Laufer Tamás, Az Alba
Innovár vezetője és Darázs Attila,
az Arconic Európai Keréktermék
Kft. termelésvezetője köszöntötte
az Arconic munkavállalóit.
„Tudomásul kell vennünk, hogy a ma
munkavállalóinak is tenniük kell azért,
hogy digitális kompetencia birtokában
öt-tíz-tizenöt-húsz év múlva is rendelkezzenek munkahellyel. A magasabb
hozzáadott értékkel ez pedig biztosan
magasabb jövedelmet is jelent. A városnak és a munkáltatóknak is felelőssége van ebben.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.
Darázs Attila, az Arconic Európai
Keréktermék Kft. termelésvezetője
elmondta, hogy a vállalat elkötelezett a magas fokú automatizálás és
az intelligens gyártási technológiák

Fotó: Bácskai Gergely

Húsz arconicos dolgozó egy háromszázhúsz órás
tanfolyamon vesz részt az Alba Innovárban,
melynek elvégzése után kezelni, menedzselni
tudják az intelligens gyártási technológiákat.

Az Arconic Európai Keréktermék Kft., az Alba Innovár, a KIK-EDU és az Óbudai Egyetem együttműködésével egyedülálló programot valósítanak meg

telepítése terén. A sikereket a folyamatos fejlődés mellett a hatékony
működtetésnek köszönhetik – ami
nagy részben a dolgozók szakértelméhez kapcsolódik.
„Büszkén mondhatom, hogy a Kerékterméknél a tudás javarészt belső
erőforrásra építkezik, célorientált külső
és belső képzéssel képesek voltunk

és vagyunk a gyártósori kollégáink
nyolcvan százalékának a szakértői
karrier lehetőségét biztosítani. Ezért
tartom jelentősnek ezt a programot,
és örömmel tölt el, hogy az intelligens
gyártással kapcsolatos gyártósori
problémákat megoldó kollégáinkat
ilyen környezetben, ilyen innovatív
megoldásokkal tudjuk képezni. A

munkám során tapasztalatot szereztem
európai és tengeren túli hasonló innovációs fejlesztőközpontok működéséről, így bátran kijelenthetem, hogy ez a
program kiemelkedő és egyedi. Mind a
programra, és magára az Alba Innovár
intézményére is büszkék lehetünk
magyarként és székesfehérváriként!” –
tette hozzá Darázs Attila.
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László-Takács Krisztina
Közeleg a beiratkozás időszaka, érdemes
már most körbenézni az általános iskolák
környékén. A székesfehérvári iskolákban több
újdonság is várja a gyerekeket a jövőben.
Utánajártunk, milyen szempontokat érdemes
figyelembe venni az iskolaválasztásnál.

Dombi Mátyásné, a Szent Imre Általános
Iskola és Óvoda intézményegység-vezetője

és segíteni a gyermeknek a nehézségekben, akkor van a legnagyobb esély,
hogy változás induljon. De ha a szülő
elveszíti a bizalmát, akkor az mindenki számára nehéz helyzetet teremt.
Érdemes időt hagyni a gyermeknek is
– az első év egy intenzív, változásokkal teli időszak, érdemes kivárni, és
csak akkor váltani, ha tartósan nem
konszolidálódik a helyzet.”

Három éves kortól már iskolára
készülnek
Gósy Mária nyelvész szerint legalább akkora kihívás egy nagycsoportosnak az iskolakezdés, mint
a tizennyolc évesnek a munkába

Fotó: Kiss László

Bevett gyakorlat, hogy alsó tagozatban inkább a tanító személye a
domináns, így többen ennek figyelembevételével választanak iskolát.
Ugyanakkor kevéssé jósolható,
hogy a gyermekünknek melyik
tanító válik be. Szegő Ágnes
pszichológus szerint nem árt, ha
az iskola pedagógiai programjával
is megismerkedünk, és azzal is
tud azonosulni a szülő. „Speciális
profilú iskolát, tehát sport- vagy
művészeti tagozatosat akkor válas�szunk, ha az szimpatikus nekünk, és
illik a gyermekünkhöz!” – tanácsolja
a szakember.
A döntésbe bevonhatjuk a gyermeket is, de csak részben. „Ha
például van két iskola, melyek nekünk
szülőként szóba jöhetnek, szimpatikusak, logisztikailag is kivitelezhető,
akkor érdemes figyelni, megkérdezni
a gyermekünket, hogy az iskolai
ismerkedő foglalkozásokon melyik
tanító volt szimpatikusabb, hol érezte
jobban magát. De alapvetően ebben
az életkorban ilyen kérdésekben még a
szülő dönt.”
De mi van akkor, ha kiderül, hogy
a gyermek nehezen találja meg a
helyét az iskolában, nem teljesít
jól? Szegő Ágnes szerint először

Fotó: Kiss László

Tanítót vagy iskolát válasszunk?

A mozgásfejlesztés elengedhetetlen a megfelelő tanulási készségek kialakulásához

mindenképpen érdemes az adott
helyen megkísérelni megoldani a
problémát. Hiszen amennyiben
például az iskolaéretlenség okozza
a nehézségeket, azt egy iskolaváltás nem fogja megoldani. „A kulcs
az együttműködésben van. Ha a szülő
és a pedagógus együtt tud gondolkozni

állás. Annak érdekében, hogy ezt
a határt felkészülve lépje át a gyermek, már az óvodai évek is arról
szólnak, hogy erre felkészítsék.
„Minden egyes nap, amit a kisgyermek az óvodában tölt, valamilyen
fokon az iskolaérettség elérését is
szolgálja.” – magyarázza Dombi

Mátyásné, a Szent Imre Általános
iskola és Óvoda vezető óvónője.
Fizikai, értelmi, pszichés és szociális szempontoknak kell megfelelni
ahhoz, hogy egy hatéves ezt a célt
elérje. Egy kutatás szerint ma egy
középső csoportos olyan szintű
készségekkel és tudással rendelkezik, mint a hetvenes években egy
nagycsoportos, vagyis az utóbbi
évtizedekben ebben a tekintetben
megfigyelhető a fejlődés. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni,
hogy az iskolai terhelés is nagyobb
lett. „Nagyon jó a törvényi szabályozás, amely megengedi, hogy fejlettség
szerint kezdjenek iskolát a gyermekek. Ez azt jelenti, hogy ha hatéves korára nem éri el az iskolaérett
állapotot, nem kötelező elkezdenie az
iskolát.”
Annak, hogy ki iskolaérett, külső
és belső jelei is vannak. Fizikai
értelemben hatéves kor környékén
indul meg nagyobb tempóban a
testi növekedés, illetve elkezdődik
a fogváltás, ami szintén fontos
jelzés. „Mozgáskoordináció szempontjából az alapmozgások, a kúszás,
csúszás, labdakezelés is a kisgyermek korának megfelelően kell, hogy
működjön.” – mondja a pedagógus.
Már ötéves korban külső szakértő

segítségével mérik fel a gyermekeket, és ha valamiben fejlesztésre
van szükség, javaslatot tesznek a
szülőnek. Abban, hogy a mozgás és a játékos feladatok vagy
az iskolai feladatokhoz hasonló
feladatlapok helyes kitöltése a fontosabb, a pedagógusok körében
is van megosztottság. Dombi Mátyásné szerint minden összefügg,
így egyiket sem lehet mellékesen
kezelni: „A mozgás fejleszti az
idegrendszert, a szervezett foglalkozások a feladattudatot is erősítik
a gyerekekben. Ezenkívül a finom
mozgás fejlesztése is elengedhetetlen,
erre jók a kézműves foglalkozások, a
rajzos feladatok és az ehhez kapcsolódó játékok. Ugyanakkor a feladatlap
sem megkerülhető, mert fontos, hogy
tudjanak például tájékozódni egy
lapon, tudják hol van a fent, a lent,
mit jelent egy kérdésre válaszolni,
helyesen kiválasztani a megoldást. Az
is elengedhetetlen, hogy a gyermek ne
az iskolában találkozzon először ilyen
jellegű tevékenységgel. Természetesen
mindezt játékos formában tesszük.”

Menjen vagy ne menjen iskolába?
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál tavasz felé egyre több

Ha iskolaérett, akkor menjen iskolába!
Kurucz Tünde
A törvény értelmében ha egy gyerek augusztus
31-ig betölti a hatodik életévét és iskolaérettnek nyilvánítják, akkor szeptemberben
megkezdheti az első osztályt. A témával kapcsolatban Szegő Ágnes pszichológust kérdeztük.

Az iskolaérettségnek melyek a pszichés feltételei?
Pszichológiai szempontból fontos
a szociális és érzelmi érettség,
az önállóság megfelelő szintje,
a figyelem fejlődése és a feladatokhoz való hozzáállás, vagyis a
feladattudat alakulása. Ez utóbbi,
aminek az ellentétét hétköznapian „játékosságnak” szoktuk
mondani. Fontos szempont, hogy
bár a gyermek iskolás korában
sem veszíti el a játék szeretetét
(és igényét), de belülről jövő
módon érdekessé válnak számára
a feladatok, maga a feladatmegoldás sikere örömet okoz neki.
Akar feladatokat megoldani. Ez az
iskolaérettség egyik legfontosabb
szempontja. Mindez a figyelem
fejlődésével együtt teszi alkalmassá a gyermeket a kitartó munkára.
A szociális és érzelmi érettség
területéhez tartozik a felnőttekkel
való viszony, hogy idegen környezetben hogy boldogul, az irányíthatóság, a szabályok betartásának
képessége.
Hogyan lehet ezeket a területeket
fejleszteni?
Ezeken a területeken nem hangsúlyoznám a direkt fejlesztést.
Nem véletlen az iskolaérettség kifejezés: ezen funkciók, készségek
spontán módon fejlődnek. Természetesen ha tudjuk, hogy milyen

helyzetben fejlődnek, az ezekre
való kicsit tudatosabb odafigyelés
az otthoni környezetben segíthet.
Érdemes például a gyerekektől
egyre több önállóságot elvárni a
hétköznapi dolgokban: öltözködés, pakolás, önmaga kiszolgálása. Ha látjuk, hogy nehezebben
ül le elmélyülős játékot játszani,
üljünk le vele például legózni,
társasozni. Mi is mélyüljünk el,
lassuljunk le. De nem kell mindenképpen feladatlapozni!
Mennyire káros vagy hasznos, ha
egy hatévest iskolaérettnek nyilvánítanak, de a szülei mégis inkább egy
évet az óvodában tartják?
Természetesen ez nem a legoptimálisabb döntés, de kifejezetten
káros ritkán lesz. Fordított helyzetben sokkal nagyobb nehézségek lehetnek, ha éretlenül kerül
egy gyermek iskolába. Fontos
lehet az ok, ami miatt a szülők így
döntenek, például van-e valami a
család életében, ami éppen nehezíti az életüket vagy csak általános
félelmek tartják őket vissza. Az
óvodában „unatkozó” gyermek
jó esetben könnyen feltalálja
magát, és tágabb környezetéből is
szívja magába az információkat,
azaz nem fog „visszafejlődni”.
Szociálisan pedig sokat nyerhet
a „legidősebb gyerek” státuszból.
Iskolában is hallhatunk unatkozó
gyerekekről, ők amúgy inkább a
tehetségesek, de ezt pedagógiai
feladat (lenne) kezelni, differenciálni, szintúgy, mint a lassabban
fejlődő gyerekeknél. Mindemellett
arra biztatok mindenkit, hogy
engedje a gyermekét iskolába,
amennyiben iskolaérett!

Közéleti hetilap
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Kép: Körtvélyes Tivadar

Lesz-e elég diák, van-e elég pedagógus?

Laczkó Ildikó, a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat fehérvári tagintézményének igazgatója

találkozik a gyermek a tablettel, mint
hogy beszélne.”
A felelősség tehát nagy részben
a szülőké is, ugyanis azokat a
készségeket, amiket később az
óvodában is fejlesztenek, az első
három év nagyban befolyásolja.
Várat építeni pedig csak erős
alapokra lehet.

megújulás nagyon fontos. Ebben
segíti a digitális megújulás pályázata
a székesfehérvári iskolákat.”
A tankerületi igazgató a beiratkozás időszakának közeledtével
arról is beszélt, hogy mindenképpen szükséges a gyermek
nevére kiállított személyi igazolvány, a lakcímkártya valamint az
iskolaérettséget tanúsító igazolás az intézménybe kerüléshez.
Megemlítette a Klebelsberg
Képzési Ösztöndíj Programot
is, mely az öt éven belül induló
nyugdíjazási hullám után jelentkező tanárhiányt orvosolhatja:
„Ez egy olyan ösztöndíjrendszer,
ami az osztatlan pedagógusképzésben résztvevő leendő tanároknak
ad havi rendszeres pénzösszeget.
Tanulmányi eredménytől függően
huszonöt-, ötven-, illetve hetvenötezer forintot kaphat havonta
egy hallgató akár öt éven keresztül
azért, mert vállalja, hogy a diploma
megszerzése után pedagógus lesz,
és az általunk felajánlott álláslehetőségek közül egyet kötelezően
elvállal. Optimista vagyok, mert
egyre több ösztöndíjas van az
országban.”

Fotó: Kiss László

a feladat, a beiskolázás ugyanis
felvet számos olyan kérdést, amit
az itt dolgozók szakvéleménye
dönt el. Jogszabály írja elő, hogy
mely esetekben kell elküldeni az
óvodákból a gyermeket, és mely
esetekben dönthet maga az óvoda
arról, hogy a gyermek menjen-e
a következő tanévben iskolába.
„Amennyiben nem ért egyet a szülő
és az óvoda, hogy mi történjen a
gyermekkel, tehát például a szülő
szeretné iskolába vinni a gyermekét,
de az óvónők azt tanácsolják, hogy
várjanak még egy évet, akkor kötelező
a szakértői vizsgálat.” – tudtuk meg
Laczkó Ildikótól, a pedagógia
szakszolgálat fehérvári tagintézményének igazgatójától.
Ezenkívül van olyan eset is, amikor a gyermek nem jár rendszeresen nagycsoportba, vagy külföldön tartózkodik a család, de az
iskolát már Magyarországon kezdi
a gyermek – ebben az esetben is
kötelező a szakértői vizsgálat. „Ha
az óvodában valamilyen tanulási
készség veszélyeztetettségére utaló jelet találnak a gyermeknél vagy esetleg
ennél súlyosabb problémák merülnek
fel, ami felvetheti a fogyatékosság
kérdését, szintén szakértői vizsgálatra
van szükség, akár a beiskolázástól
függetlenül is.”
A beiskolázáshoz kapcsolódó
szakértői vizsgálatok száma évről
évre hasonló, kétszáz-kétszázötvenre tehető. „Ez függ attól is,
hogy menyire biztosak abban a
szülők, hogy mit szeretnének, mert
sokszor a bizonytalanság van a
háttérben: inkább nézze meg egy
szakértő, és döntsön ő a kérdésben.”
– magyarázza a tapasztalatokat
Laczkó Ildikó, majd hozzáteszi:
„Ebből látjuk azt, hogy a beiskolázás
nem problémamentes. Nagyon sok
beszédhibával, beszédzavarral rendelkező gyermekkel találkozunk már
egészen kisgyermekkortól kezdve.
Sőt azt tapasztaljuk, hogy az ilyen
jellegű problémáknak nagyon megnőtt
a száma. Ennek oka lehet sok esetben
az, hogy kevés idő jut a gyermekre,
a vele való kommunikációra, illetve
tapasztalat, hogy már a hároméves
gyermekek is a különböző kütyükkel
foglalkoznak, és nem feltétlenül jellemző a gyerekekkel való élő beszéd,
foglalkozás. Gyakran hamarabb

Az elmúlt évek statisztikáit
figyelembe véve több elsős kezdi
meg a tanévet az iskolákban,
mint korábban. Az elsős osztályokban átlagosan huszonöt-harminc fő a létszám. Jelenleg
körülbelül nyolcvan százalékos
a férőhely-kihasználás a székesfehérvári általános iskolákban.
„Egy kis változás érezhető az osztályok tanulólétszámának emelkedésében, de osztályszámban nem történt
emelkedés.” – tudtuk meg Török
Szabolcstól. A Székesfehérvári
Tankerületi Központ igazgatója
arról is beszámolt, hogy tanítókban nincs hiány, és a jövőben
több székesfehérvári iskola is
fejlesztésen megy át: „Reméljük,
hogy hamarosan látványos megújulások is lesznek. Infrastrukturális
fejlesztés várható a Kodály Zoltán
ének-zenei iskolában, a kicsivel
több mint négyszázmillió forintos
beruházás 2020-ig valósul meg. A
Vasvári és Munkácsy iskolákban
pedig közel negyvenmilliós beruházás várható, ez az épített környezet
megújulását jelenti. Emellett nagyon
fontosnak érzem a módszertani
pályázatokat, ugyanis a pedagógiai

Az óvodában ugyan még játékosan, de már komoly feladatokra készítik fel a gyermekeket

FEHÉRVÁR

6
A HETILAP

Közélet

Vége a papírozásnak

2019.01.17.

Kovács Szilvia

A mobilalkalmazás segítségével egy
gyakorlott okostelefon-használó
néhány perc alatt végezhet a kárbejelentő kitöltésével. Kezelése könnyű,
megnyitás után egy információs ablak
tájékoztat a szükséges lépésekről.
Az alkalmazás letölthető az ekar.hu
oldalról.
A szakértő szerint hiánypótló a MABISZ újítása: „Ügyfélbarát, kényelmes a
használata, végigvezeti a bejelentés folyamatán a felhasználót, és ami még fontos:
nincs olyan rubrika innentől kezdve, ami
kimarad, hiszen a program figyelmeztet
minket. Kézenfekvő a kitöltése, innentől
kezdve pedig sokkal gyorsabb és gördülékenyebb az a folyamat, ami egy káreseménynél elő szokott fordulni.” – fogalmazott
Gombaszögi Attila, az fmc.hu informatikai cikksorozatának szerzője.
Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője lapunknak elmondta: a
rendszer január 8-a óta fogadja az éles
bejelentéseket. Az első két napon az
alkalmazást több mint negyvennégy-

Illusztráció: ekar.hu

Már okostelefonon is intézhetjük a biztosítási
károk bejelentését. Elindult a Magyar Biztosítók
Szövetségének új alkalmazása, ami gyorsabb és
egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Azonban a
hagyományos kék-sárga adatlap is megmarad, így
azoknak sincs mitől tartaniuk, akik nem szeretnek
mobilon intézkedni.

ezren töltötték le, és mind a tizennégy
hazai biztosító részt vesz a projektben: „Az alkalmazás nem helyettesíti,
nem kiszorítja a hagyományos kék-sárga
nyomtatványt, hanem lehetővé teszi, hogy
egy olyan szituációban, amikor egyébként
is zaklatott az ember, a kárügyintézést

egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá
tegye.”
Hamarosan egy webes kárbejelentő felület is elindul, mely kitöltési
gyakorlófelületet is biztosít majd, és
már az e-személyikkel is kompatibilis
lesz. Természetesen továbbra is lehet

papíron végezni a kárbejelentést, de
az új megoldás nemcsak könnyebb,
hanem gyorsítja is az ügyintézést, nem
is beszélve arról, hogy az elírásokból,
olvashatatlanságból, rajzolási készség hiányából adódó nehézségeket is
kiküszöböli.

Újabb támogatás a Vasvárinak
Gáspár Péter

A most kezdődő és 2019. október 31ig tartó programba hat osztályt – döntően a pályaorientációban leginkább
érintett 10-11. évfolyamosokat – vonnak be, de bizonyos elemek – például
a táborok – a teljes iskolát érintik.
A Vasvári tavaly hasonló jellegű
projektet valósított meg, szintén az
Arconic jóvoltából. A támogatást
január 15-én, kedden délután adták át
a vállalat vezetői az iskolában. A projektnyitón Horváth József, a Vasvári
igazgatója elmondta, hogy a STEM
program keretében gyárlátogatásokon vettek részt a diákok, műszaki
és természettudományos táborokban
gyarapították ismereteiket, idén pedig
az újabb támogatásnak köszönhetően
folytathatják a munkát.
A támogatás átadása alkalmából Katus István, az Arconic-Köfém Kft. vezérigazgatója kiemelte, hogy az elmúlt
években óriási változások történtek
a gazdaságban és ennek következtében az oktatásban is, felértékelődött
a műszaki, természettudományos
ismeretek szerepe.
A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy
aki a városban marad, világszínvonalú
vállalati kultúrában dolgozhat: az

Fotó: Gáspár Péter

Idén is ötmillió-hatszázezer forinttal támogatja
az Arconic Alapítvány a Vasvári Pál Gimnáziumot a STEM program keretében, melynek
célja, hogy a természettudományos, műszaki
és mérnöki pályák felé irányítsa a diákok
érdeklődését.

A program nagy része a tizedik-tizenegyedik osztályosokat érinti

Arconic például most épít harmincötmilliárd forintból egy új üzemet, ami
a XXI. század legújabb technológiáját
képviseli. Az iparágban világszinten a legmodernebb technológiákat
telepítik ide, ennek működtetéséhez
tehetséges fiatalokra van szükség.
Mészáros Attila alpolgármester
köszönetet mondott az intézménynek azért a munkáért, amit abba
fektetnek, hogy felkeltsék a fiatalok

érdeklődését a természettudományos, mérnöki és műszaki pályák
iránt. Kiemelte, hogy tavaly a négy
végzős osztályból egy osztálynyi
gyermek maradt Fehérváron, akik az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Karán vagy a Corvinus székesfehérvári campusán tanultak tovább.
Székesfehérvár alpolgármestere a
város nevében köszönetét fejezte ki
a vállalatnak is, amiért széles körben

folytatja a társadalmi felelősségvállalást a városban.
Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerület vezetője elmondta, jó diáknak
lenni Fehérváron, mert olyan lehetőségek vannak, amik máshol nincsenek: „Az
Arconic alapítványa által biztosított összeg
a pedagógiai munkához tud olyan értéket
hozzátenni, ami megkérdőjelezhetetlen. A
Vasváriban pedig olyan színvonalas munka
folyik, amire méltán lehetünk büszkék!”
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Biztonságban a kórházban
Kézfertőtlenítők szinte minden sarkon és egységes betegazonosító rendszer növeli mostantól a betegbiztonságot a kórházban. A fejlesztés a technológiai fejlődésen
túl csökkentheti a munkavégzés során bekövetkező hibák
és kórházi fertőzések kialakulásának kockázatát.

Az ápolási osztályt jártuk végig, ahol
a kórház többi részlegéhez hasonlóan
megvalósult a fejlesztés. Működik ott
egy gép, amibe az ember kezét bedugva
megtudjuk, hogy mennyire volt hatásos
a kézfertőtlenítés. Ez az ott dolgozóknak
hasznos, hiszen így biztosan tiszta és baktériummentes kézzel nyúlnak a betegekhez, vagy ha fertőző betegséggel küzdőt
ápolnak, magukat is védhetik ezzel az
egyszerű intézkedéssel.
Az eszköz mellett kézfertőtlenítőfolyadék-adagoló is van a falra szerelve,
amihez nemcsak a szakemberek, hanem
a betegek és a látogatók is könnyen
hozzáférnek. A folyosókon több helyen és
a kórtermekben is megtalálhatók ezek az
eszközök.
A fejlesztés egy betegazonosító rendszer
megvalósítását is tartalmazta. Hordozható, kézi leolvasókkal azoknak a betegeknek a kórtörténete ismerhető meg, akik
valamilyen ok miatt beszédképtelenek. Ez
egy olyan eszköz, ami a kórház rendszerébe is betáplálja az információkat.

Influenza: itt a járvány!

Látrányi Viktória

Az influenzavírus már a megyében is megmutatta magát, ezért a kórházban elrendelték a látogatási tilalmat. A Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
tájékoztatása szerint január 18-a péntektől a
megye valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményében minden osztályra kiterjedően
elrendelik a látogatási tilalmat.

A betegek védelme érdekében
rendelték el a kórházban a látogatási tilalmat. „Ez azt jelenti, hogy
bizonyos szabályokat a fertőzések
elkerülése érdekében fontos betartani,
de csomagokat be lehet juttatni a hozzátartozóknak és bizonyos esetekben
a személyes látogatás is megengedett.”
– tájékoztatta szerkesztőségünket
Szabó-Bakos Zoltánné, a Szent
György Kórház ápolási igazgatója.
Az intézkedésre azért volt szükség,
mert a megbetegedési arány meghaladta a járványos küszöbértéket,
és már az influenzavírus is kimutatásra került. A háziorvosi rendelők
forgalma is jelentősen nőtt az
elmúlt időszakban: „Sajnos az utóbbi
napokban megemelkedett a felső légúti
fertőzések száma. Általában magas
lázzal, torokfájással, fejfájással jönnek

Fotó: Bácskai Gergely archív

Szabó Petra

7

A HETILAP

Péntektől életbe lép a látogatási tilalom

a betegek. Két-három napig otthon
megpróbálják különböző szerekkel
csillapítani, de ezek már influenzaszerű tünetek, így utána eljönnek az
orvoshoz.” – mondta el tapasztalatait Farkas Zoltán háziorvos.
Az influenza az első nap levertséggel, kedvetlenséggel, furcsa izomfájdalmakkal jelentkezik, mintha
kerti munkát végeztünk volna,
majd felszökik a láz és fejfájás is je-

lentkezik. Csillapíthatatlan 39-39,5
fokos láz kíséri a betegséget.
Minden évben, késő ősztől tavaszig
találkozunk az influenzavírus által
okozott, széles körben kiterjedő
járványokkal. A betegség világszerte előfordul. A szakemberek
azt mondják, hogy a legfontosabb
az influenza kezelésében az, hogy
a beteg maradjon ágyban, pihenjen, sok folyadékot igyon, kerülje
az erőfeszítéseket. A fertőzés
egyik legfontosabb szövődménye
a tüdőgyulladás, de okozhat még
izomgyulladást, idegrendszeri gyulladásokat, szívbetegeknél EKGeltéréseket, gyermekek esetében
kruppszindrómát is.
Az influenza ellen hatásos a
védőoltás, amit sokan igénybe
is vesznek. Farkas Zoltán azt is
elmondta, hogy nem mindenki
szeretné beadatni a védőoltást. De
számukra is fontos, hogy mossanak
kezet, fertőtlenítsenek, amikor
lehetséges. A védőoltást még ezen
a héten érdemes beadatni, hiszen
a védettség kialakulásához legalább hat-nyolc nap szükséges. Az
oltásokat ingyenesen igényelhetik a
krónikus betegek illetve az egészséges hatvanöt év felettiek.
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00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
10.10 Horgász – vadász
magazin
11.10 Művésztársalgó
színházi magazin
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17:10 Hetvenéves az Alba
Regia Néptáncegyüttes
- Sasvári Csilla műsora
Vendégek: Botos József,
Bokor Lászlóné Döme
Mária, Ritter Andrea
18.10 Könyvespolc
irodalmi műsor
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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 a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11:10 Barkács műsor. Vendég:
Veres István Boni
11:40 Ír népzenei együttes
Vendég: FeketeCseri Szilárd
13:10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 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
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég:
Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna
Éva Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Uzsonna Szabó László
15:10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Divatműsor Vendég:
Kernya Mariann
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
18:10 Nyelvstúdió
19:10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
11.10 Párbaj Vendég:
Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty
Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
18:10 Tanulószoba –
oktatási magazin
20:10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi
műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15:10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.10 „107” magazin Vendég:
Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Kiss Dorottya,
Ocsenás Katalin
14.10 Biztonságtechnikai
magazin Vendég:
Varga János
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő:
Bóna Éva
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
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„Élek a jelenben és figyelem, mi a feladatom”
A HETILAP

László-Takács Krisztina

biztos, hogy a valóságban meg kell tapasztalnom. Viszont ezáltal mégis tudok fejlődni,
mert a szerep rávilágít a lényegre, megmozdít
bennem valamit, ami akkor, abban az életszakaszban fontos.
Társulati tagként az ember mondhat nemet egy
szerepre?
Nem tudom a választ, mert én még nem csináltam ilyet. Volt olyan szerep, ami meglepett.
Néhány éve, amikor műsorra került a Padlás,
Mamóka szerepére lettem kiírva. Azt gondol-

semmi sem történik véletlenül. Ahelyett, hogy
ellenállnánk neki, el kell fogadni, sodródni az
árral, és az adott helyzetből kihozni valami jót.
Ha valami nem kell, hogy összejöjjön az ember
életében, akkor azt hagyni kell, mert később
úgyis beigazolódik, hogy az miért történt vagy
éppen miért nem történt meg. Élek a jelenben
és figyelem, mi a feladatom.
Ez a meggyőződés köthető valamiféle konkrét tapasztalathoz?
Nálam a tudatosság nagyon fontos. Körülbelül
huszonöt éves voltam, amikor véget ért egy
nagy szerelem, és a szakítás után elkezdtem
keresni az élet értelmét, a saját céljaimat, feladataimat. Akkor találtam rá olyan spirituális
olvasmányokra, amelyek rengeteget segítettek.
Koromhoz képest viszonylag korán jutottam
el odáig – és ez a szakmánkban nem jellemző
– hogy leszoktam a szerepálmokról. Mindig
is tudtam és éreztem, hogy az sem véletlen,
hogy mikor kinek a bőrébe kell bújnom, mert
annak is oka van. Lehet, hogy akkor már ötvenszer elmondtak valamit, de nem figyeltem
rá, nem vettem észre. Egy szerepben átélhetem azokat az érzéseket, azokat a történéseket, amiket nekem, Závodszky Noéminek nem

tam, hogy azért én még nem az a korosztály
vagyok, mint amit erre a szerepre gondolna az
ember. Aztán annyira élveztem, hogy ősz parókával jóval idősebb nőt alakítok a koromnál,
hogy egyáltalán nem bántam. Érdekes volt az is,
amikor Horváth Csaba rendezésében bemutattuk a Száll a kakukk fészkére című darabot.
Candy Starr-ra voltam kiírva, amit utoljára
huszonévesen játszottam. Nagyon érdekes volt
húsz év után újra ebbe a szerepbe belehelyezkedni, nem is értettem először a szerepválasztást. De kiderült, hogy Csabának egészen más
koncepciója volt. De egy percig nem éreztem
rosszul magam, sőt kifejezetten élveztem. Meg
kell bízni a rendezőben, s mivel megbeszéltük,
hogy mit akar kihozni ebből a karakterből, teljes
mértékben bele tudtam állni a feladatba.
Vállalod a szerepet, megbízol a rendezőben, elfogadod azokat a körülményeket, amelyek körülvesznek.
Ilyenkor nem szólal meg az ego? Hol vagyok én? Ez
vagyok én?
Az ember lénye akarva akaratlanul is valahol
benne van az eljátszott figurában, benne él a
szerepben. Nem tudok nem benne lenni valamilyen módon. Nyilván a próbafolyamatok alatt
kiderül, hogy mennyire kellene az én akaratom-

Fotók: Kiss László

Pályája elején egy évadot töltött Pécsen. A fizetését mindeközben arra költötte, hogy minél többször hazautazzon Budapestre,
mert az volt az a város, ahol valóban otthon érezte magát. Aztán
amikor a Grease-t játszották Fehérváron, viszonylag kevés
idő alatt megszeretett itt lenni. Szívébe fogadta a színházat,
az embereket, a feladatait és talán azt, milyen nyitottsággal,
figyelemmel fogadták őket. Hiszen Fehérváron előtte nem volt
önálló társulat. Závodszky Noémi alapítóként került ide. Ennek
már lassan huszonöt éve!

Mint ahogy az élet is igazolta, hiszen minden
igazgatóváltásnál volt, akit elküldtek illetve
jellemző volt, hogy az új vezető hozta a saját
csapatát. Számomra nem is olyan régen jött el
az a pillanat, amikor ebből a szempontból megnyugodtam. Eljutottam odáig, hogy már nem
akarok mindenáron bebizonyítani mindenkinek
mindent, mert tudom az értékeimet. Levetkőztem a megfelelési vágyat, így eltűnt belőlem az
ezzel járó feszültség is. Mondjuk azt, hogy az
évekkel bölcsebb lettem, és hiszek abban, hogy

Závodszky Noémi, a Vörösmarty Színház színművésze

Ha valaki most megkérdezné, azt mondanám,
hogy máshova nem is nagyon szeretnék menni.
Úgy érzem, hogy ha egyszer eljön az az idő,
innen mennék nyugdíjba. Mint amikor az ember
örökös tagja lesz egy színháznak.
Gyakran cserélődnek a darabok, rengeteg szereplehetőség van, talán nem is lehet belesüppedni egy-egy
sokat játszott színdarabba.
Ráadásul a társulat körülöttem elég rendesen
cserélődött az évek alatt, sőt az épület is megváltozott! Bár bevallom, én a régit is szerettem,
akármennyire is szocreál volt, mégis volt egy
hangulata annak, amikor egy bemutatón fönt
az erkélyen a lépcsőn kuporogtunk, és néztük
egymást. Mert telt ház volt mindig! Pedig ha jól
emlékszem, a réginek nagyobb volt a nézőtere,
mint a mostaninak.
Vezetőcsere, színházátépítés, társulatfrissítés –
majdnem olyan, mintha színházat cseréltél volna
időnként.
Ezeket az időszakokat eléggé stresszesen éltem
meg. Fiatalként, tapasztalatlanul az emberben
az munkál, hogy a stabil, a biztos az ideális,
és nyilván nehezen mozdul ki a komfortzónájából. Emellett tele vagyunk félelemmel: mi
van, ha nem kellünk a következő vezetésnek?

Közéleti hetilap
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nak érvényesülnie, mert lehet, hogy egyáltalán
nem kell. Emlékszem, amikor a Tizenkét dühös
embert próbáltuk Cserhalmi György rendezésében, ő azt kérte, hogy ne gesztikuláljak.
Alapvetően egy latin típusú, temperamentumos
vérmérsékletű ember vagyok, akihez hozzá tartoznak a gesztikulációk, az érzelmek nyílt kifejezése. Először furcsa volt, idegen, és szenvedtem,
de aztán a végén általában visszaigazolja az élet,
hogy mégiscsak úgy volt jó.
Az embert formálják ezek a szerepek, benne vagy,
ettől lesz jó. Aztán hazamész. Le lehet ezt tenni
otthon? Le kell egyáltalán tenni?
Mindenképpen, mert ha nem teszi le az ember,
akkor bele lehet őrülni. Az, hogy a szívedet,
lelkedet, idegszáladat, mindenedet beleteszed
egy szerepbe és jó esetben azonosulsz is vele,
a skizofrén állapotot súrolhatja. Ez nem egy
átlagos munka, ehhez tűpontos idegrendszerre
van szükség, a helyén kell kezelni a dolgokat.
Tíz éve játszottuk a Pelikánban a Jégszirom
című darabot. A főszereplő már hónapok óta
betegen fekszik, nem kel ki az ágyból, és a férje
már kétségbeesésében hívja ki az úgynevezett
„bűbájost”. Ahogy megnyílt a nő és kiderültek
az elfedett múltbéli titkai, úgy ment tönkre a
házassága, a titkok kimondásával pedig meg is
gyógyult. Ez a nő például bűnösnek érezte magát
a saját gyereke haláláért, aki belefulladt egy
patakba, miközben ő ott állt, lefagyott állapotban, és nem tudta megmenteni a gyermekét. Az
a gyerekhalál – főleg, hogy nekem sajnos úgy
alakult az életem, hogy nincsen gyerekem – an�nyira megviselt, hogy az előadások után egy órán
keresztül nem tudtam megszólalni. Ez nagyon
meghatározó darab volt az életemben, de akár
mondhatom a Közeleg az időt is, amit ebben az
évadban játszunk, és amelyben egy olyan nőt
alakítok, akinek nem lehet gyermeke. Végig kellett verekednem magam rajta, szinte oldásként
éltem meg a próbafolyamatot. Közben sok minden megváltozott, bennem is, a magánéletemben
is megoldódtak bizonyos problémák.
Amikor hazamész, ki vár otthon?
A férjem, aki asztalos. Nagyon érdekes, mert
itt ismertem meg a színházban. Egy nagyon
rövid ideig ugyanis világosítóként dolgozott.
Akkor ugyan megmutatott bennünket az élet
egymásnak, de csak barátok voltunk. Aztán
sokáig külföldön dolgozott, azt hiszem, ez idő
alatt sokmindent meg kellett tapasztalnunk külön-külön is. Aztán úgy alakult, hogy éppen hét
évvel ezelőtt a színház büféjében találkoztunk.
Megörültünk egymásnak, megöleltük egymást.
Én abban a pillanatban tudtam, hogy egész életemben őrá vártam! Amikor nem sokkal később
megcsókolt, már azt is tudtam, hogy ő lesz a
férjem. 2013-ban volt az esküvőnk.
Érdekes, hogy egy színésznő és egy szakember
hogyan tud összepasszolni. Vajon megértik-e egymás
világát?
Ő egy érzékeny férfi, közelről ismeri a színház
világát, ráadásul nagyon jól énekel. Annak
idején a színházunk háttérdolgozóinak volt egy
zenekara. Volt köztük világosító, táncos, hangosító, korrepetitor. Többek között a férjem volt
az egyik, aki énekelt benne. Azóta sajnos nem
tudom rávenni erre. Viszont nagyon jó abban,
amit csinál.
Társulati alapítótagként mi a szereped ebben a színházi közösségben? Felnéznek rád a fiatalok?
Nehéz erre egyértelműen válaszolni, mert bár
valamilyen szinten érződik a tisztelet, de ma
már máshogy viszonyulnak a fiatalok a tapasztaltabb kollégákhoz. Emlékszem, diákként a
Madách Színházban statisztáltam, abból fizettem a tandíjamat. Szinte istenként néztem fel
a színészekre, sokszor be sem mertem menni a
büfébe. Ezt a mai pályakezdőkre már nem lehet
kijelenteni, mert hihetetlenül magabiztosak. Ettől függetlenül vannak közöttük, akikben látom
régi önmagamat, ilyen például Ballér Bianka is.
Egy nő, pláne egy színésznő nyilván a legjobbat
akarja mutatni magából, és van benne hiúság. Ez
még akkor is így van, ha nem rivaldafényhez köti a
hivatása. Reménykedve kérdezem: van élet a negyvenen túl?

Nekem is voltak ilyen pontok az életben, de már
nem érdekel. Azt hiszem, a negyvenet rosszul
viseltem, mert akkor egyedül éltem, és az más,
mert az kilátástalanabb. Azzal együtt is, hogy
hittem benne: megtalálom azt a férfit, akivel
leélem az életem. Volt egy mélypont, amikor azt
hallottam egy szerződtetési tárgyaláson, hogy
nehéz szerepet találni egy ilyen korú nőnek.
Nyilván a világirodalomban sokkal több érett
férfi szerep van, nekik talán ez könnyebb. De
hiszek abban, hogy van számtalan női szerep,
amit még eljátszhatok. Az, hogy telnek az évek,
már nem szempont. Még sohasem éreztem magam ilyen jól a bőrömben, mint most! Nyilván
ehhez kellett az élettapasztalat is, hiszen már
sok mindenen túlvagyok. Érdekes paradoxon,
de most úgy érzem, hogy egyre jobban kinyílik
a világ. Egyre jobban értékelem a jelent, minden
apró pillanatát az életnek. Nemcsak a munkámban, hanem a magánéletben is. Vannak terveim,
céljaim, és nem is érzem magam annyinak, mint
amit a papír mutat. Az, hogy ki milyen ember,
kiderül a tekintetéből. Harmincévesen is lehet
az ember öreg! Mert céltalan, mert megfásult,
mert boldogtalan. Én tele vagyok ötletetekkel,
vágyakkal, tervekkel!
Például?
Erről soha nem beszéltem nyilvánosan, de lehet,
hogy most van itt az ideje: szeretnénk örökbe
fogadni egy gyermeket. Elindítottuk a kérelmünket három évvel ezelőtt. Elképesztően hosszú a
várakozólista. Még mindig lehetne gyermekem
természetes úton, de valamiért nem úgy hozza
az élet. Ezt is elfogadtam, és nem volt egyszerű.
Nyilván egy nőnek, aki hosszú évek óta arra
vágyik, hogy gyereke legyen, nem könnyű. Viszont nem lehet görcsösen akarni semmit, mert

a szabad akaratunkon múlik. Erre rálátni már
önmagában feladat, és azt is tudom, hogy ezeket
a gondolatokat nem mindenkinek lehet elmondani, mert mindenki annyit tud befogadni, ahol
ő tart. Nehéz erről beszélni, mert nem akarom,
hogy félreértsenek.
Az ember szeretne valamit, hisz valamiben, mert érzi
annak az esélyét, hogy abból lehet valami. Sőt tegyük
fel, létezik egyfajta belső tudás, mint például az, hogy
egy ölelésből tudod, ki lesz a férjed. Nem lehet megmagyarázni, mert nem kézzel fogható. Ugyanakkor a
hit és a rögeszme között hártyavékony a válaszfal.
Nagyon vékony, sőt szerintem az elmúlt két
évben a környezetemben sokan hihették, hogy
ezt a határt átléptem. Szerintem a rögeszme önbecsapáson alapszik, a hit viszont ennél sokkal
több. Az embernek el kell jutnia odáig, hogy
már nem akarja becsapni önmagát, hogy olyan
önkontrollja van és olyan szinten háttérbe tudja
szorítani az egót, hogy tényleg csak a szívére
hallgat. Óriási csapda, ha az ember azt mondja,
hogy nem fél semmitől, mert az nem igaz. Nem
elmenekülni kell a félelem elől, hanem bele kell
állni a helyzetbe. Az egyik legnagyobb erényem
a hitem.
Miben hiszel?
A szolgálatban. Abban, hogy segítsek másoknak. Azt mondják, hogy az ember akkor
tapasztalja meg igazán, mit jelent a feltétel nélküli szeretet, ha anyává válik. Nekem nincsen
gyerekem, de az élet megtanított arra, mit jelent
feltétel nélkül szeretni. Még biztos, hogy vannak
bennem korlátok, de tudatosan haladok ezen
az úton. A pályám elején többet sírtam, mint
nevettem, most viszont a legapróbb, legegyszerűbb dolgok is képesek bennem előhozni azt a
csodát, azt a különleges szeretetérzést, melynek

A Közeleg az idő című darabban Derzsi Jánossal

az élet úgyis pont azt fogja adni, amire szükségem van. Az emberek általában azt hiszik, hogy
tudják, nekik mi a jó. Csak közben nem biztos,
hogy az életünket éppen az a szituáció segíti a
legjobban, amire éppen akkor vágyunk. Hiszek
abban, hogy bizonyos életfeladattal születünk,
az pedig, hogy ezt sikerül-e megvalósítanunk,

egyetlen feltétele a nyitottság. Ahhoz, hogy az
élet pofonjaitól ne zárkózzak be, hihetetlen
erőre volt szükségem. Sokszor magam is csodálkoztam, hogyan tudtam egy-egy mélypontról
felállni. Sokszor kezdtem újra, és sokszor volt
bennem a feladás gondolata, de hála istennek,
valami mindig továbbvitt!
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Kurucz Tünde

bulvár

Dzsessz, tollak, rojtok

remekül sikerült: a lányok nem feledkeztek meg a fejdíszekről, pántokról, kalapokról, a fiúk a
csokornyakkendőről és a nadrágtartóról.

Fotók: Simon Erika

Ötödik alkalommal rendezték meg idén a Városi Diákbált, ezúttal a sóstói arénában. A rendezvény
a húszas-harmincas éveket, a Nagy Gatsby csillogóan füstös korszakát idézte meg. A témaválasztás

2019.01.17.

Magyaródi Anett, a Városi Diáktanács elnöke kiemelte, hogy évről évre egyre több középiskolás vesz részt a rendezvényen. Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a város új rendezvényterme jó lehetőséget adott arra, hogy immár ötszázan – a tavalyi évhez képest mintegy kétszer annyian – bulizzanak egy jót.

A bál elején a Fehérvár Big Band Glenn Miller dzsesszzenész legismertebb szerzeményeit játszotta el

Nem hiányozhatott a tombola, a bálkirálynő- és bálkirályválasztás sem. Ezen kívül fotófal,
greenbox és szelfitükör is várta azokat, akik meg akarták örökíteni az est pillanatait.

A nyitótáncot idén is a diáktanácstagok által szervezett harmincfős alkalmi tánckar mutatta be

A bálon a Fantom zenekar zenélt és Pixa pörgette a lemezeket
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Jótékonyság a családokért, a gyerekekért
A HETILAP

Vakler Lajos

Cser-Palkovics András polgármester örömének adott hangot, hogy a
rendezvény résztvevői, Székesfehérvár gazdasági életének meghatározó
szereplői megértik a 21. századi
mecenatúra fontosságát, és segítik
a kijelölt intézményeket terveik
megvalósításában: „Szép hagyományt
sikerült teremtenünk azzal, hogy Miklósa
Erika ötletére jótékonysági esttel kezdjük
az esztendőt. Ez a társadalmi esemény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők
segítsék és támogassák egy-egy kitűzött
cél megvalósítását. A rendezvény kapcsolódik az adventi jótékonysági futáshoz is,
melyen közel háromszázan vettek részt.
Nagyon sok fontos partnerünk csatlakozik ehhez a jótékonysági rendezvényhez.
A résztvevők így ezen a napon nemcsak
a várost építik, hanem Székesfehérvár
közösségét is.”
A Jótékonysági estély háziasszonya
az ötletgazda volt. Miklósa Erika
visszatekintett az első karitatív
székesfehérvári estélyre, és örömét

Fotó: Simon Erika

A báli szezon nyitányaként nyolcadik alkalommal
rendezte meg Jótékonysági estélyét városunk
önkormányzata. Székesfehérvár legjelentősebb
karitatív eseményének bevételéből a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Székesfehérvári
Csoportját valamint a Székesfehérvári Család- és
Gyermekjóléti Központot támogatják.

Az est fellépői Miklósa Erika, Szarka Tamás és a Cserta Banda voltak

fejezte ki, hogy a társasági esemény
színvonala évről évre nő, amit mi
sem mutat jobban, mint a résztvevők
népes tábora: „A legnehezebb megszólítani a gazdasági élet főszereplőit, de ha
jó ügyet szolgálunk, akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy a mecenatúra
megjelenik, megmutatja magát és segít a
rászorulókon.”

A támogatott szervezetek nevében
Sebők Jusztina, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Székesfehérvári Csoportjának vezetője
illetve Tisztl Henrik, a Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője
köszönték meg az adományt, amit
szakmai programjaik megvalósítására használnak fel.

A rendezvény vendégei ebben az esztendőben is színvonalas kulturális
műsornak lehettek részesei. Miklósa
Erika ezúttal a Ghymes együttes
legendáját, Szarka Tamást nyerte
meg az ügynek, aki felejthetetlen
pillanatokat szerzett az est vendégeinek. A vacsorát követően jótékonysági borárverést is tartottak.

Zsuzsanna testvér emlékei
Vakler Lajos

Szabó Magda életműve, az Abigél,
a Régimódi történet, a Katalin utca
és a többi, az olvasók által megbecsült kitűnő dráma és regény örök
időkre a Gutenberg-galaxis csúcsán
tartja az írónőt. Piros Ildikó színművész műsort állított össze Szabó
Magda születésének századik
évfordulójára. Önálló estjén – mely
az Abigél titkai – Töredékek Szabó
Magda írónő csodálatos életművéből címet viseli – idézte fel az írónő
alakját, gondolatait: „Ha valakinek
köze van egy ilyen fantasztikus íróhoz,
aki egyenes örököse Jókainak, Vörösmartynak, valakinek, aki tanúja volt
az életének, kötelessége emlékezni rá.
Olyan dolgok szerepelnek a műsoron,
amiket ő jelölt ki számomra. Én ezzel
tisztelgek születésének századik évfordulóján.”
Piros Ildikó közeli kapcsolatot
ápolt Szabó Magdával, szellemi
szülőanyjának tekinti őt: „Az
Abigél titka az én titkom is. Ugyanúgy bennem él, mint Magda összes
titka. A Katalin utca című regényét
úgy dedikálta nekem, hogy Szabó
Abigél. Amikor én ezt megláttam, azt
gondoltam, hogy Szabó Magda a titok

Kép: Preszter Elemér

Töredékek szólaltak meg Szabó Magda írónő
csodálatos életművéből születésének századik
évfordulója alkalmából Piros Ildikó előadásában és szerkesztésében. A Kossuth-díjas színművész országjáró körútján Székesfehérváron a
Vörösmarty Könyvtárban mutatta be műsorát.

Piros Ildikó emlékműsora nagyon sok embert megérintett

szót majdnem minden regényében
használja. Titok, angyal, varázslás,
tündér. Ezek az ő alapszavai. Arra
gondoltam, hogy legyen ez a műsorom címe is, melyben nemcsak Szabó
Magda, de olyan pályatársaim előtt

is tisztelgek, mint Szerencsi Éva és
Garas Dezső. Benne van az Abigél is,
de Szabó Magdáról szól. Fiatalkori
mondatait, búcsúgondolatait idézem
fel, talán így lehet körbejárni ezt az
utolérhetetlen embert.”

Piros Ildikó az előadáson megidézte kettejük személyes kapcsolatát
is, és szó esett az Abigélről, a nagyszerű regényről és a belőle készült
tévéfilmről, melyben a színművész
Zsuzsanna testvért formálta meg.
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Karnevál és gardróbfrissítés
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Látogatható kiállítások
Tavasz a télben
Aranybulla Könyvtár olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub tárlata. Megtekinthető január 18-ig.
Egy darabot a szívemből
Köfém Művelődési Ház
Vágvölgyi Elvira kiállítása. Megtekinthető
január 23-ig.
Ex libris
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Kiállítás Stockinger József gyűjteményéből.
Megtekinthető január 31-ig.
Vincze Mátyás papírmerítő kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Az érdeklődők megismerkedhetnek a
papírkészítés hagyományos technikájával
és megtekinthetik a különleges darabokat.
A tárlat február 9-ig várja az érdeklődőket.
Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A tárlattal a múzeum munkatársai tisztelegni és emlékezni kívánnak a huszonöt
éve elhunyt Deák Dénes emléke előtt. A
kiállítás megtekinthető február 17-ig.
Vadászok és vadászatok Fejér megyében
Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épülete
A kiállításon bemutatják a vadászat Fejér
megyei történetének több korszakát a 18.
századtól a Horthy-korszakig, vagyis a
barokktól a neobarokkig. A kiállítás megtekinthető február 24-ig, keddtől vasárnapig
10-től 18 óráig.
Trianon
Csók István Képtár
A neves képzőművész és rajzfilmrendező, Jankovics Marcell kiállítása. A közel
kétszáz alkotást felvonultató, különleges
installációval megépített, egyedi élményt
kínáló kiállítás március 3-ig látogatható.

Tündérszó meseíró pályázat
A világ minden tájáról várják a magyar nyelvű
történeteket március 15-ig. A Tündérszó meseíró
pályázatra a 8 és 15 év közötti, a 2004. január
1-je és 2010. december 31-e között született
gyermekek küldhetik be meséiket. A világ bármely
országából lehet jelentkezni magyar nyelven írott
történettel. A jelentkezők egy alkotást küldhetnek
be, melynek terjedelme legfeljebb hatezer karakter, azaz körülbelül három oldal lehet, azonban a
témával kapcsolatban nincs megkötés. A meséket
március 15-ig postai úton, négy nyomtatott
példányban kell eljuttatni a Gárdonyi Géza Művelődési Házba, vagy csatolt Word-dokumentumként
a ggmuvhaz@gmail.com címre. A szervezők kérik
feltüntetni a meseíró nevét, születési idejét,
postacímét és szülei egyikének e-mail-címét vagy
telefonszámát. A neves írókból álló zsűri döntését
követően május végén vagy június elején lesz a
verseny eredményhirdetése Székesfehérváron.
Erről május 10-ig értesítik a gyerekeket, illetve a
győztesek névsorát a www.ggmuvhaz.hu honlapon
is közzéteszik. A legjobb írásokat egy későbbi
időpontban meg is jelentetik.
Horoszkóp
január 17. – január 23.

Programok január 18-tól 27-ig

Szabó Petra
Január 18.
Nyílt nap
9.30, BCE Székesfehérvári Campusa (Budai
út 43.)
A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán rendeznek nyílt napot.
A kora délutánig tartó programsorozatra az
alap- és mesterképzések iránt érdeklődőket
egyaránt várják.
Mesék fába oltva
17 óra, Művészetek Háza kiállítóterme
Kiállítás nyílik Láng György fafaragó
munkáiból. A programhoz kapcsolódóan
18 órakor Neked szól a mese címmel
felnőtt meseest kezdődik Bukovics János
és Pintér Zsolt mesemondók közreműködésével.
Szent László nyomában Erdélyben
17.30, Városháza, Díszterem
Vakler Lajos szerkesztő-riporter Szent László
nyomában Erdélyben című filmjének bemutatója valamint a hozzá kapcsolódó, Simon
Erika fotóriporter alkotásaiból rendezett
fotókiállítás megnyitója a Városháza emeleti
folyosóján.
Az én Gárdonyom
18 óra, Agárdi Közösségi Ház
Kiállítás Ódor Balázs fotográfus munkáiból.
Mika Myllyaho–Nagy Judit: Káosz
19 óra, Igéző
Vígjáték a Szabad Színház előadásában.
Maul Zsolt borkóstolója
19.30, Szent Gellért Hotel
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni lehet e-mail-ben (fehervar@
borhalo.com), telefonon (70 328 2115) vagy
személyesen az üzletben!
KFT-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Január 19.
Nagy téli gardróbfrissítés
9 óra, Fehérvári Civilközpont
Megunt, sosem hordott ruhák, táskák, kiegészítők bazárja.
A bélyeggyűjtő kör kiállítása
9 óra, Next Stop Üzletközpont aulája
A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör
tagjainak anyagaiból bemutatót tartanak,
mely két napig 9 és 21 óra között látogatható.

Hexina jósnő

Családi ringató
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Évköszöntő Családi ringató foglalkozás
kezdődik Horváth Irma vezetésével.
Mesevár
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozásra várják az apróságokat.
Nyílt edzés
15 óra, MKOSZ-csarnok
A magyar kerekesszékes kosárlabdaválogatott ismét nyílt edzést tart Székesfehérváron. Minden érdeklődőt várnak,
akik kíváncsiak a sportágra. Székesfehérváron is szeretnék az itt élő sérült
embereket ösztönözni, hogy kapcsolódjanak be a sportág életébe. A városban
minden feltétel adott, így megfelelő
számú jelentkező esetén lehetőség van
egy helyi kerekesszékes kosárlabdacsapat alakítására.
Női fortélyok kamrája
16 óra, Bakony utca 2.
A Női fortélyok kamrája egy most szerveződő női közösség, ahol a találkozók alatt lehetőség nyílik egymással tapasztalatot cserélni
olyan problémákkal kapcsolatban, melyek
a hölgyeket életük során érintik. Az év első
ilyen találkozóján, január 19-én, szombaton
16 órától az új év adta új lehetőségekről tart
előadást Vidó Judit holisztikus életvezetési
tanácsadó.
Évnyitó, farsangoló Kákics-táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Gula Miklós vezeti a gyerektáncházat,
ahol farsangi játékok, mulatságok lesznek,
de a bátrabbak akár a medvetáncoltatást is kipróbálhatják. Ezután kézműves
foglalkozásban vehetnek részt a kicsik
Bodó Bán Enikő irányításával, majd 18
órától kezdődik a felnőtt táncház. Itt
Nedvig Bendegúz mutatja a lépéseket,
emellett farsangi énekeket is tanulnak a
résztvevők.
Mika Myllyaho–Nagy Judit: Káosz
19 óra, Igéző
Vígjáték a Szabad Színház előadásában.
Január 20.
Tél a Meseerdőben
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása a szeretet
és a barátság erejéről.

Szent Sebestyén-nap
10 óra, Felsővárosi Szent Sebestyén-templom
Délelőtt kezdődnek a Szent Sebestyénnapi rendezvények a Felsővárosban. A
Szent Sebestyén-emlékmise, Székesfehérvár polgárainak fogadalmi szentmiséje
után a Felsővárosi Közösségi Házban
folytatódnak a programok. A megjelenteket fánkkal, teával, forralt borral kínálják.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Január 21.
Kibírhatatlanok? Kezelhetetlenek? Mások?
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtára
Gőbel Orsolya pszichológus előadása.
English club in the library
16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Információ, regisztráció: furesz.veronika@
vmk.hu, 22 329 436.
Megemlékezés
16.30, Zsinagóga-emlékmű (Várkörút–Rákóczi utca sarka) és Alba Plaza, Cinema City
Megemlékezés az 1942-es wannsee-i konferencia hetvenhetedik évfordulója alkalmából. Az
emlékezők közösen virágot és követ, mécsest
helyeznek el az emlékműnél, majd 17.30-kor
filmvetítéssel folytatódik a program a Cinema
Cityben. Ezúttal a Gláser Jakab Emlékalapítvány Teleki téri mesék című filmjét vetítik.
Bevezetőt mond és Mayer Andrással, a film
egyik alkotójával beszélget Gyimesi Edit.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,
Horog házra néző oldalán

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Már vissza is rázódott a hétköznapi kerékvágásba, és
kifejezetten lelkesen várja az új kihívásokat. Élvezi
a pörgést, az izgalmas és tevékeny hétköznapokat,
hiszen ettől érzi magát hasznosnak. Érdemes a héten
új hobbiba kezdenie vagy akár fogyókúrába, sportba.

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

2019.01.17.

Ha elég türelmes és megértő a kedvesével, megoldhatják a gondjaikat illetve a felmerülő problémákat.
Nem is kell rágódnia a kérdésen, a megoldás magától
érkezhet, Önnek csak az a feladata, hogy nyitottan
álljon hozzá!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Kapcsolataiban változások várhatók, éppen ezért nem
árt felkészülnie minden eshetőségre és nyitottan állni a
változásokhoz! Lesz, akikkel sikerül közelebbi viszonyt
kialakítani, míg másokkal eltávolodhatnak egymástól.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy egészen új szakma, elfoglaltság kezdi foglalkoztatni. Még mielőtt sutba dobna mindent, hogy saját üzletet nyisson vagy állást változtasson, győződjön meg
arról, nem egyszerű fellángolásról van-e szó. Addig is
érdemes szorgalmasan dolgoznia, mert pozitív visszacsatolást kaphat a munkája, teljesítménye kapcsán.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostanában nem úgy alakulnak a dolgai, mint
várná, és emiatt képes elkeseredni. Semmiképpen ne
veszítse el a hitét! Maradjon optimista és őrizze meg
jó hangulatát! Találkozni fog a héten olyanokkal,
akik átsegítik ezen az időszakon.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha valamit nem jól csinál a héten, hibázik, mindenért másokat okol. Nem meglepő, hogy ebből szép kis
viták kerekedhetnek. Igazából aggódik, hogy nem
tart még ott, ahol szeretne. Kételkedni kezd a a saját
képességeiben, pedig nincs oka rá.

Kötetbemutató
17 óra, Városháza
Siklósi Gyula A fehérvári újabb királyi
palota és környéke, a középkori Buda
utca (Ady Endre utca) című kötetének
bemutatója.
Acsa Szücs Imre kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A magyar kultúra napja alkalmából
nyílik meg Acsa Szücs Imre kiállítása.
A képzőművészeti tárlaton köszöntőt
mond Östör Annamária önkormányzati képviselő. A kiállítást Péntek Imre
író nyitja meg. A tárlat február 20-ig
látogatható.
Petőfi mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
A Hogyan legyünk szinglik? című filmet
tekinthetik meg az érdeklődők.
Tolcsvay László ’68
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Koncert a magyar kultúra napja alkalmából.
Az eseményen közreműködik Csurgay Attila,
Hajba Imre és Dobos László.
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Január 22.
Ingyenes tárlatvezetés
17 óra, Bartók Béla tér 1.
A magyar kultúra napján Jankovics Marcell
grafikusművész, filmrendező rendhagyó tárlatvezetést tart a Trianon kiállításon. Beszélgetőpartnere Látrányi Viktória, a Fehérvár
Médiacentrum hírigazgatója lesz.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Horváth Béla A székelyek eredete – mítosz és
valóság című előadása.
Fehérvár AV19–MAC Újbuda
20 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Hazai pályán csap össze a Fehérvár AV19 a
MAC Újbuda csapatával a Jégkorong Magyar
Kupa döntőjében.
Január 23.
Velencei Karnevál
10 óra, Velence Korzó
Napkeltétől napnyugtáig tartó farsangi
mulatság. Középkori piactér, kézműves
kirakodóvásár, kiszebábégetés és tűzzsonglőrbemutató is várja az érdeklődőket.

Január 24.
Útközben
17.30, Köfém Művelődési Ház

A Barátság mozi műsora

Várkonyi Gábor festménykiállítása. A tárlatot
megnyitja Lukácsy József, a Vörösmarty
Társaság alelnöke. Közreműködik Enyedi
Ágnes népdalénekes. A kiállítás megtekinthető február 13-ig.

Rossz versek
Január 18. 18 óra, január 22. és 25.
20 óra
Magyar film.

Január 25.
Eperjes Károly színművész előadása
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
A rendezvény a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felkészülési
éve jegyében kerül megrendezésre.
Flow
18 óra, Pelikán Galéria
Szegedi Csaba kolorista tárlata. Megnyitja
Pataki Gábor művészettörténész. Megtekinthető február 15-ig, keddtől péntekig 10-től
18 óráig.
Zenés irodalmi est
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Az est célja a megyében élt, alkotott irodalmi
nagyságok munkásságának népszerűsítése.
Ezúttal Németh László műfordító, drámaíró
kerül középpontba Bakonyi Istváni irodalomtörténész és a Boka Akusztik Band által.
Tallér Edina–Nagy Judit: Kaliforniai álom
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása. Az előadás 26-án
is várja az érdeklődőket.
Follow The Flow
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Január 26.
Nyílt nap a Balettszínházzal
10 óra, Táncház
Nyílt napot tart a Székesfehérvári Balettszínház. Egerházi Attila igazgató és a társulat tagjai
táncgyakorlatot, majd repertoárpróbát mutatnak be a résztvevőknek, akik beszélgethetnek
és együtt is táncolhatnak a művészekkel.
Idegenek
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A Prospero Színkör előadása.
Kaukázus-lemezbemutató
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Vendég: Jóvilágvan
Január 27.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Bohém rapszódia
Január 18., 19. és 26. 20 óra, január
24. 17.30
Amerikai-angol zenés életrajzi
dráma.
Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak
Január 19. és 26. 10 óra
Magyar családi animációs film.
Ralph lezúzza a netet
Január 19. és 26. 16 óra
Amerikai családi animációs film,
kalandfilm, vígjáték.
Végállomás: esküvő
Január 19. és 25. 18 óra
Amerikai romantikus komédia,
dráma.
Az átkelés madarai
Január 21. 18 óra
Feliratos kolumbiai-dán-mexikói
dráma.
Cinema Paradiso
Január 21. 20 óra
Feliratos olasz-francia romantikus
dráma.
Napszállta
Január 22. 17.30
Magyar-francia dráma.
Magic – A Queen Budapesten
Január 23. 18 óra
Magyar-angol koncertfilm.
X – A rendszerből törölve
Január 24. 20 óra
Magyar thriller.
Kezedben a sorsod
Január 26. 18 óra
Feliratos francia film.

Február 8-ig lehet nevezni a Fejér Megyei Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit tud?-ra. A
Szabadművelődés Háza huszonhatodik alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre
jelentkezhetnek azok az öregségi és rokkantnyugdíjasok valamint nyugdíjasklubok,
akiknek illetve amelyeknek az előadóművészet, a képző-, ipar- és népművészet
bármely ágában bemutatásra érdemes műsora, alkotása van. A nevezési lapokat
A Szabadművelődés Háza honlapján lehet letölteni. A bemutatókat február 24-én
valamint március 3-án és 10-én tartják a művelődési házban és a Tóparti Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium aulájában.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Bár nagyszerűen megvannak a kedvesével, mégis féltékenység lehet úrrá párján. Úgy érzi, Ön sikeresebb,
népszerűbb, és a helyzete miatt is aggódni kezdhet.
Nyugtassa meg őt, hogy nincs miért izgulnia, és
hogy egyáltalán nem ér kevesebbet Önnél!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rengeteget javulhat a kapcsolata egyes barátaival és
kollégáival. Ajánlatos építenie a kapcsolatokat, mert
hamarosan szüksége lehet rájuk. Ám nemcsak azért
ajánlatos jó kapcsolatot ápolnia velük, mert érdeke
fűződhet hozzájuk.
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Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nem igazán találja a helyét a héten. Régi ügyek,
problémák zavarják és háborgatják a lelkét. Valamivel
kapcsolatban olyan érzése van, hogy elszúrta, nem tett
meg valamit, amit meg kellett volna. Talán éppen itt
lenne az ideje igazán rendet tennie az életében!

Váratlan helyzet állhat elő, aminek hatására kénytelen
lesz változtatni bizonyos döntésein illetve a módszeren,
amivel meg kívánja valósítani terveit, esetleg haladási
irányon, amelyen célba kíván érni. Ez legyen egy jól
átgondolt döntés, és ne ragaszkodjon az eredetihez!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Munkahelyén valaki kritikával illetheti, Ön pedig hevesen
visszavághat, ami azt eredményezné, hogy elszabadul a pokol.
Fontolja meg, hogy mennyi igazság van abban a kritikában, és
ha úgy találja, hogy van, akkor hősiesen nyelje le a békát, és ne
támadási felületet keressen az illetőn, hogy visszavághasson!

A héten ki lesz ábrándulva a világból. Történhet valami olyan,
aminek hatására minden megkérdőjeleződik az életében, és nem
biztos abban, hogy jó-e az, amit csinál, egyáltalán jó úton jár-e.
Adjon időt magának, míg megtalálja a válaszait, de előbb hagyja,
hogy leülepedjenek Önben a dolgok, mert most nem lát tisztán!
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Hideget és meleget is kapjon a néző!
A HETILAP

Vakler Lajos

Peter Shaffer a szexuális forradalom
előtt írta Black comedy című bohózatát. Az ifjú szobrász, Brindsley
Miller és menyasszonya, Carol Melkett néhány drága, antik bútort kölcsönöznek engedély nélkül szomszédjuktól, hogy lenyűgözzék Carol
katonatiszt édesapját, másrészt a
Brindsley munkáinak megtekintése
céljából ugyanazon estére vendégségbe hívott milliomos műgyűjtőt.
Egy váratlan áramszünet, a szomszéd idő előtti visszatérése valamint
a fiú korábbi szeretőjének hirtelen
felbukkanása miatt az események
kicsúsznak a fiatalok irányítása alól.
Mohácsi János rendezésében a kivételesen érzékeny, jelentős munkát
igénylő darabban a szövegnek és a
fizikai mozgásnak tökéletesen kell
egybeesnie a megfelelő pillanattal:
„Ez egy hétköznapi történet, ez benne a
borzalmasan vonzó. Minden ilyen vígjátéknál és minden tragédiánál nagyon
figyelünk arra az öcsémmel, akivel a
szövegeket írjuk, hogy a hideget és a
meleget egyaránt kapja meg a néző. Ha
csak az egyik hőmérséklet jön, akkor
eltűnik a dinamika a színpadról, s csak

Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Mohácsi János rendezésében a Vörösmarty
Színházban mutatták be Peter Schaffer Black
comedy című bohózatát.

Ebben a darabban minden pillanat meghökkentő

olcsó, hatásvadász bohózatot fogunk
látni, amelyik állandóan a nézőtől
akarja a nevetést kicsikarni.”
Brindsley-t, a szobrászművészt Lábodi Ádám formálja meg: „Ez a darab
gyakorlás, és csak gyakorlás kérdése.
Olyan hatalmas lélektani megfejtendő

dolgok ebben az előadásban nincsenek.
Ez kilencven vagy száz perc színtiszta
technika. Az, hogy a végszavak és a
különböző bútorok mindig ott legyenek,
ahol kell vagy nem kell lenniük.”
Miller menyasszonyát, Carol
Melkettet Ballér Bianka alakítja:

Díszmadarak és óriásnyulak

Szent Vendel főpásztor,
barmok patrónusa
Vakler Lajos

A V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete tavaly ünnepelte
fennállásának hatvanadik évfordulóját.
A jubileumi programsorozat zárásaként
rendezték meg azt a kiállítást, melynek
keretében ötven fajta kisállat körülbelül
ötszáz példányát, jórészt díszmadarakat,
egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat illetve nyulakat láthattak
a résztvevők.

A Múzeum Országzászló téri épületében mutatták be Lukács László Szent
Vendel főpásztor, barmok patrónusa...
– Szent Vendel hitvalló tiszteletéről
Németországban és Magyarországon
című kétnyelvű könyvét.
Fotók: Simon Erika

A Volán-csarnokban megrendezett kétnapos seregszemlén ott
voltak a székesfehérvári bukógalambok is. A helyi gyökerekkel
rendelkező madár olyan minő-

„Az egész olyan, mint egy cirkuszi mutatvány, egy tánckoreográfia: nagyon
sok mindenre kell koncentrálni, hogy a
megadott szövegre odaérjünk. Nagyon
nehéz, hogy mindig pontosnak kell
lenni, hogy a főszólam mellett a helyén
legyenek az apró, rövid megszólalások.”

A látogatók és a szakemberek is elégedettek lehettek, sok új és régi fajtát csodálhattak meg

A nyuszisimogató nagy népszerűségnek örvendett

ségű és olyannyira híres, hogy a
tenyésztői nemrég három győztes
címet hoztak el a Dániában rendezett Európai Díszmadár-kiállításról.
A hagyományoknak megfelelően
bemutatkozott a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete is,
mely főként egzotikus madarak
tartásával illetve a hobbiállattá tenyésztett tradicionális szárnyasok
és vadon élő madarak tartásával
foglalkozik.
A Magyar Óriásnyúltenyésztők
Országos Egyesülete megalakulása óta sokat tesz azért, hogy
tagjaik népszerűsítsék az óriásnyúl tenyésztését, és olyan szakmai hátteret nyújtsanak, mely
lehetővé teszi, hogy egyre többen
csatlakozzanak az egyesülethez.

Lukács László néprajzkutató az állattartók, pásztorok
védőszentjének kultuszát
kutatta Németországban és
Magyarországon. Tudományos munkái között két éve
a Káli-medence építészetéről
kiadott tanulmánykötete
jelent meg, az újabb kiadvány
a jószágtartó gazdák védőszentjéről, Szent Vendelről
szól.
A szent skót herceg volt, és
római zarándokútját követően szegődött el pásztornak
Németországban, majd remeteként áldotta meg a földművesek beteg állatait. A tholei
kolostor apátjának választotta, a pásztorok védőszentjükként tisztelik. Székesfehérváron is van kultusza, többek
között a Szent Vendel köz és
utca őrzi a nevét.
A kötetet a bemutatón
Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész méltatta, míg a
német fordítás egyedi jellegéről Lukács Miklós szakfordító
adott tájékoztatást a megjelenteknek.
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Szent László nyomában Erdélyben
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László-Takács Krisztina

Úgy gondoltam, hogy a Szent
István-filmet folytatni kell, hiszen
2022-ben az Aranybulla nyolcszázadik évfordulója lesz. Körbejárjuk a
Kárpát-medencét, ha úgy tetszik, az
egykori nagy Magyarországot. Most
Erdélyre került sor. Egyszerű volt
a dolgunk, mivel gyakorta járunk
Székelyföldön, és felfigyeltünk
arra, mennyire élő még ma is náluk
a Szent László-kultusz. Szent Istvánt elismerik, mint államalapítót,
Szent Lászlót viszont legendának
tekintik a mai napig. Kifejezetten
legendákkal nem lehet foglalkozni
egy filmben, hiszen nyilván nem
gondoljuk komolyan, hogy a Tordai-hasadék úgy keletkezett, ahogy
a legenda írja .
Korabeli marketingfogás, aminek máig
van hatása, és persze alapja is?
A történelmi alap adott, ehhez
társítottak egy legendát, melynek mozzanatait tetten érhetjük

Fotó: Simon Erika

Újabb állomásához érkezett Vakler Lajos az
Árpád-ház nagy királyait bemutató dokumentumfilm-sorozata. Székesfehérvár és a
Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával a
Fehérvár Televízió stábja Erdélyben járt, hogy
ott Szent László nyomában haladva megmutassák, mennyire élő még ma is a hagyomány. A
filmről Vakler Lajos szerkesztőt kérdeztem.

A Kézdiszentléleken található Szent István-,
más néven Perkő-kápolna freskója, mely
együtt ábrázolja Gellért püspököt, Szent
Istvánt, Szent Lászlót és Könyves Kálmánt

jószerivel valamennyi templomban, ha elindulunk Nagyváradtól
Tordán át Szent László nyomán.
Ezeknek a templomoknak egy
részét jártuk körbe. Forgattunk
például a székelyderzsi és a
gelencei templomban, melyek az
UNESCO Világörökség részei,
illetve a filmben bemutatjuk a
nagyváradi székesegyházat, mely
Közép-Európa legnagyobb barokk
temploma.
Mi a film célja? Nézzük meg, mi
maradt meg Szent László örökségéből
vagy inkább az, hogy ki volt ez a legendás Árpád-házi?

Nehéz tizennégy helyszínt elhelyezni egy egyórás filmben, hiszen akár
egy helyszín is megér fél órát. A
szándékunk az volt, hogy megmutassuk: Nagyváradtól Almakeréken,
Tarlacon át Csíkszépvízen keresztül
egészen a történelmi Magyarország
határáig milyen gazdag emlékezet
őrzi Szent László legendáját.
Kikkel beszélgettél a filmben?
A filmben csak egyházi személyek szólalnak meg: Gábor Zoltán
katolikus pap, Kovács István,
a sepsiszentgyörgyi unitárius
egyházközösség közügyigazgatója. Valamennyi felekezet, vagyis
a katolikus, a református illetve
az evangélikus és a Székelyföldre
jellemző unitárius is őrzi a Szent
László-i hagyományt. Arra figyeltem fel a forgatás során, hogy
közülük is legelevenebben az unitáriusok tartják életben a szent király
örökségét.
Mi lehet ennek az oka?
Ők önállóan teremtették meg a
lehetőségét annak, hogy ugyanúgy hisznek Krisztusban és az ő
tanításaiban, mint a többi keresztény, viszont mivel helyi alapítású
egyház, a helyi identitáshoz, a helyi
gyökerekhez még inkább ragaszkodnak. Most már sajnos egyre
kevesebben vannak, mindösszesen
hatvanezren. Azokon a helyeken,

Eltűnt a kiállításról egy festmény
Fiers Gábor
Január tizenkettedikén, szombaton még
megvolt, aztán eltűnt egy festmény A Szabadművelődés Háza kiállítóterméből. A kisméretű
akvarellt akár egy kisebb táskában is kivihették az épületből. Az intézmény a lakosság
segítségét kéri.

A Szent László nyomában Erdélyben
című dokumentumfilmet január 18-án,
pénteken 17.30-kor mutatják be a
Városháza dísztermében. A filmbemutatót Simon Erika fotókiállításának
megnyitójával együtt tartják. A kiállított képeken keresztül végigjárhatjuk
Erdély Szent László-emlékeit.
A film televíziós bemutatója január
19-én, szombaton 19.50-kor lesz
a Fehérvár Televízióban, ismétlés
vasárnap 13.40-kor.

Az igazságra törekedj!
Kurucz Tünde
Az igazságra és csakis az igazságra törekedj! – ezzel a mózesi jelmondattal rendezik meg január
huszadika és huszonhetedike között az Ökumenikus imahetet Fehérváron.

A több mint százéves hagyománnyal rendelkező rendezvénysorozat helyszínei a Szent
Imre-templom, az evangélikus és a

református templomok valamint a
baptista imaház lesznek. Az istentiszteletek minden nap este hatkor
kezdődnek.

Az Ökumenikus imahét részletes programja
Január 20. vasárnap, Széchenyi úti református
templom
Spányi Antal megyés püspök
Január 21. hétfő, baptista imaház
Bencze András evangélikus lelkész, püspökhelyettes
Január 22. kedd, baptista imaház
Dózsa István, a székesegyház plébánosa
Január 23. szerda, Budai úti református
templom
Révész Lajos baptista vezető lelkész

Január 24. csütörtök, evangélikus templom
Kovács Dániel baptista lelkipásztor, iskolalelkész
Január 25. péntek, evangélikus templom
Berze János református lelkész, lelkészi elnök
Január 26. szombat, öreghegyi katolikus
templom
Steinbach József dunántúli református püspök
Január 27. vasárnap, Szent Imre-templom
(Barátok temploma)
Szemerei János, a Nyugat-dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke

A festmény a kiállítóterem faláról tűnt el

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: facebook.com/aszabadmuvelodeshaza

Ellophattak egy festményt a Szabadművelődés Háza kiállítóterméből.

A kép valamikor a hétvégén tűnt el
Kopiás Gabriella december hetedike
óta látogatható kiállításáról.
„Szombaton még ott volt a falon,
vasárnap délután azonban már hűlt
helye volt. Ekkor észlelte a vendégét
kísérő művésznő, hogy nincs a helyén
az akvarell. A mű címe Bouquet,
mérete harmincszor negyven centi. A
festmény nagyon szép, míves keretben
van.” – tudtuk meg Kiss Dorottyától, az intézmény igazgatójától.
A kiállítóterem nincs
bekamerázva,
ezért felvétel
sem készült a
helyszínen, ráadásul teremőr
sem dolgozik a
kiállításon. Az
igazgató szerint olyan kicsi
a festmény,
hogy akár
egy kisebb
táskában vagy
ridikülben is
elfér, ezért akár
feltűnésmentesen is kivihette
bárki az épületből. Egyelőre
nem tettek
feljelentést a
rendőrségen, a
lakosság segítségét kérik az
akvarell előkerítésében.

ahol jártunk – felekezettől függetlenül – tetten érhető a mai napig
a szeretet, ami körülveszi a Szent
László-legendát. Az emberek hisznek benne. Kézdiszentlélek fölött
van a Perkő-kápolna, ahol Könyves
Kálmánt is szentként ábrázolták.
Ezekben a falvakban áhitattal
emlegetik, bárkit megkérdeztünk.
Mindenkinek van ehhez kapcsolódóan valami családi története,
ami évszázadokon keresztül apáról
fiúra szállt.
Fogja követni újabb film ezt az epizódot?
A tervek szerint Délvidék lesz a
következő állomásunk. A szándék
az, hogy 2022-re bemutassunk
egy Kárpát-medencei körképet az
egykori királyokról illetve azokról
a helyekről, melyek még őrzik az
Árpád-házi hagyományokat.

Az ökumenikus imahét célja a keresztény egység erősítése

FEHÉRVÁR

16
A HETILAP

utazás

A wellnessen túl
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Tippek téli kirándulásokhoz

Kovács V. Orsolya
Egy jó városnézés vagy erdei séta télen is
nagyon üdítő lehet. Hova induljunk, ha a hideg
hónapokban szeretnénk kirándulni?

Fotó: facebook.com/szoraka

Ha tél, akkor wellness vagy
síelés. Esetleg ennek a kettőnek
a kombinációja. Legtöbbeknek
ez jut elsőként eszébe, ha a hideg
hónapokban történő kiruccanásra
gondol. De ha nem szeretünk síelni, sőt még a hóhoz sem ragaszkodunk, akkor is érdemes télen is
rendszeresen sétálni, levegőzni, és
nyugodtan szervezzünk szabadtéri
kirándulásokat is! Ehhez adunk
most tippeket.

Mackófesztivál az állatkertben
A Szórakaténusz Játékmúzeum Kecskeméten várja a látogatókat

masak. Ha szeretünk múzeumokat, templomokat, kiállításokat,
helyi nevezetességeket látogatni,
de elkerülnénk a tömeget, vágjunk neki most! Pannonhalmától
Kecskeméten át Debrecenig egész
biztosan kellemes sétákat tehetünk januárban és februárban is.
Ráadásul a sétálóutcák hangulatos kávézói és éttermei még
hívogatóbbak és hangulatosabbak
hidegben. Ha családdal vágunk
neki az útnak, jó tipp lehet a

Fotó: kiranduloutak.blogspot.com

Sokan leginkább a tavaszi, nyári
hónapokban szeretik felkeresni az
állatkerteket, amikor jó idő van.
Pedig érdemes valamelyik állatparkba szervezni egy kiadós sétát
télen is. Az ország több állatkertje,
köztük a pécsi és a veszprémi is az
év minden napján, még ünnepeken
is várja a látogatókat. A Pákozdsukorói Arborétum és Szabadidőparkban a vadállatok téli etetését is
megtekinthetjük. A Fővárosi Állatés Növénykertben pedig igazán
szívhez szóló családi programot
kínálnak a közeljövőben: hagyományosan február első hétvégéjén

Az Alcsúti Arborétum télen is gyönyörű

tartják a Mackófesztivált, hiszen
a hagyomány szerint február 2-án,
Gyertyaszentelő Boldogasszony
napján bújik elő a téli álom után
először a medve a barlangjából. Ha
meglátja az árnyékát, visszamegy,
és még hosszú tél áll előttünk. Az
állatkertben ez alkalomból medveetetés, macis játékok készítése,
méhészeti bemutató és mézkóstoló
is várja a mackórajongókat.

Téli városlátogatások
Városnéző kirándulásokra sem
csak a melegebb hónapok alkal-

Fehérvártól autóval másfél óra
alatt elérhető Kecskeméten a Szórakaténusz Játékmúzeum, ahol
több mint tizennyolcezer tárgyat
állítottak ki, jórészt a 19. és a 20.
századból. De megtalálhatók itt
ősi eredetű csigacsont játékok,
egyszerű népi játékok és a polgári
világ míves kivitelű gyári játékai.
Természetesen az ide látogató gyerekek nemcsak nézelődni tudnak,
kézműves foglalkozásokkal és
más játékos programokkal is várják őket, mint például a bűvészkör, a horgászjáték-készítés vagy
az agyagozás.

Séta a természetben
Ami Fehérvárnak a Sóstói Természetvédelmi Terület, az Debrecennek a Nagyerdő. A szintén
természetvédelmi területnek számító ezerhektáros park tele van
különleges védett állat- és növényfajokkal és több mint százéves

fákkal. Egy hétvégi kiruccanáson
érdemes ellátogatni akár oda is.
Ha közelebbi célpontot szemelnénk ki, mehetünk a télen is
gyönyörű Alcsúti Arborétumba,
ahol az ország egyik legrégebbi,
angolpark jellegű kertje várja
negyven hektáron a frissítő sétára
vágyó látogatókat.
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Milyen szakmát ne tanuljon a gyerek?
A HETILAP

Papp Brigitta

Ötvenöt szakmában már most kiváltható lenne az emberi munkaerő

feltett kérdés, és az sem, ha a szülő
bizonytalanul és főleg tanácsta-

lönböző számítógépes szoftverek
válthatnak ki egyes munkaköröket, így például az adatrögzítést,
a könyvelést vagy a különböző
nyilvántartások kezelését. A logisztika és járművezetés területén tíz
szakmát értékeltek kiválthatónak,
így például a rakodás és szállítmányozás előkészítéséhez kapcsolódó
munkákat valamint a kötött pályás
járművek vezetését.
Az automatizáció nagy mértékben
érintheti az építőipart is: kilenc
szakma, így például a festés, a
burkolás, a kőművesség vagy a
tetőfedés helyettesíthető lenne a
létező technológiák alkalmazásával.

A szolgáltatások területén pedig
elsősorban az eladói, ellenőri valamint a takarítói munkák kiváltása
lehetséges.
A fentiek tükrében már nem is
annyira ártatlan szenzáció BreadBot robot debütálása. Ugyanakkor
– bár csak erre az egy szegmensre
vonatkozóan, de egy kicsit távolabbra mutatva – az érem másik
oldala is remélhetően komoly
fegyvertény: talán nem csak erősen
remélt illúzió, hogy a kézzel és szeretettel készített kenyér ízével nem
vetekedhet még a legprecízebben
beállított kenyérsütő robot produktuma sem.

Fotó Bácskai Gergely

Ma már nem örökre elrendeltetett
döntés a szakmaválasztás, és a
szakemberek sem győzik az élethosszig tartó tanulás fontosságát
hangsúlyozni. De azért nem nagy
baj, ha az életbe kikerülve a gyerek
nem azzal szembesül, hogy az évekig tanult szakmájában már nincs
rá szükség, vagy esetleg maga a
foglalkozás sem létezik, és indulhat
az újratervezés.
Ugyanakkor jó ideje a mindennapjaink része az emberi munkaerő
robotokkal való kiváltása, és itt
most nem kell tudományos-fantasztikus magasságokba kalandozni:
gondoljunk csak az önvezető autók
lassú, de biztos térhódítására, vagy
éppen a napokban, a Las Vegas-i
éves Consumer Electronics Show
(CES) előtt debütált BreadBot nevű
robotra, ami (aki?) nem kevesebbet
tud, mint huszonnégy órában hat
percenként elkészíteni egy kenyeret
az alapanyagok összegyúrásától a
pékáru polcra juttatásáig.

Fotó Bácskai Gergely

Soha nem változott olyan gyorsan az álláspiac,
mint az elmúlt években, és valószínűleg ez
a fékezhetetlen folyamat nem fog lassulni
a jövőben sem. Az aggódó szülő pedig csak
kapkodja a fejét: mi legyen a gyerekemből és
mi ne?

Az automatizáció folyamatának
ráadásul csak további melegágyat
kínál a pillanatnyilag leküzdhetetlennek tűnő munkaerőhiány. A
KSH adatai alapján Magyarországon 2018 harmadik negyedévében
újabb történelmi rekordot döntött
a munkaerőhiány: összesen 87
665 meghirdetett álláshelyre nem
találtak embert a munkaadók július
és szeptember között. Ráadásul
ez a szám folyamatos és erőteljes emelkedést mutat: 2018 első
negyedévében 79 428 üres munkahely volt, de egy kicsit messzebbre
nézve még inkább kicsúcsosodik
a növekedés mértéke, hiszen alig
két évvel korábban, 2016 harmadik
negyedévében a KSH 57 826 üres
álláshelyet regisztrált.
Mindezeket nézve, talán nem
túlzó aggodalmaskodás a címben

lanul vakargatja a fejét, amikor
gyermeke jövője a kérdés. Mert
nyilván a gyermek választ, de azért
a szülő szeret vagy legalábbis szeretne segíteni. Márpedig ez egyre
nehezebb. A MKIK Gazdaság- és
Vállalkozáskutató Intézete (GVI)
már egy 2016-os elemzésben ötvenöt olyan foglalkozást jelölt meg a
magyarországi FEOR-jegyzékben
szereplő szakmák közül, melyeknél
a meglévő technológiák bevezetése
esetén teljes mértékben kiváltható
lenne az emberi munkaerő.
Az ötvenöt szakma közül tizennyolc az iparhoz kapcsolódik,
elsősorban pedig a feldolgozóiparhoz (textilipar, élelmiszergyártás
és -tartósítás) valamint a gépgyártáshoz. Tizenegy szakma az irodai
munkákhoz és adminisztrációhoz
tartozik, melyek esetében a kü-

Fotó: Twitter

Az automatizáció nagy mértékben érintheti az építőipart is

A Breadbot robot hat percenként elkészít egy kenyeret
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Nyílt nap az Óbudain
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Dienes Petra

„Nőtt az érdeklődés a duális szakok
iránt, ezen kívül a fehérváriaknak
az érdeklődése növekszik, hiszen a
fehérvári felsőoktatás fejlesztéséért
igen sokat teszünk a város vezetésével
együtt.” – emelte ki Seebauer Márta,
az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese.
Az egyetem székesfehérvári
campusán a nyílt napon nemcsak
a tanárok tartottak előadásokat,
hanem a már ott tanuló diákok is
beszámoltak az egyetemi élményeikről, ezzel is bátorítva a középiskolásokat az intézménybe való
jelentkezésre.
„A nyílt nap során a diákok mutatták
be az egyetemet. A mi képzésünkhöz
nagyon sok műszerismeret, informatikai, térinformatikai ismeret kapcsolódik, ezt szerettük volna felvillantani
a diákoknak, illetve bemutatni a földmérő szakmát.” – tette hozzá Pődör
Andrea, a Geoinformatikai Intézet
igazgatója.

Fotók: Bácskai Gergely

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Karának nyílt napján nagy volt az érdeklődés a
középiskolások és szüleik körében. A program
egy bemutatkozó előadással indult, ahol az
érdeklődők megismerhették a karon induló
képzéseket.

A középiskolások egy előadás keretében megismerhettek a karon induló szakokkal

A nyílt napon az elméleti és
gyakorlati képzéssel kapcsolatos
tájékoztatókon felül a diákéletről is
informálódhattak az érdeklődők.
Torák Csongor Mátyás egyetemi

Ösztöndíj a jó tanulóknak
Kovács Szilvia
Székesfehérvár minden évben támogatja a város jó tanulóit.
Kedden ünnepélyes keretek között adták át a Tóth István-Tóth
Terézia-ösztöndíjakat. A pályázatot a jó tanulmányi eredményt
elért fiataloknak hirdették meg, akik szociális helyzetük miatt
rászorulnak a támogatásra.

Hetvenhét diák érkezett a Városházára, hogy
átvehesse a Tóth István-Tóth Terézia-ösztöndíjat. A fiatalok egy éven át élvezhetik a
város havonta érkező anyagi támogatását. Az
elbírálásban a kuratórium figyelembe veszi a
tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet.
Idén nyolcvannyolc pályázó közül kerültek ki
az ösztöndíjasok.
„A legkevesebben az általános iskolai korosztályból kaptak támogatást, legtöbben a középfokú
oktatásban tanulók és majdnem azonos számban

a felsőoktatási hallgatók. A legnagyobb ösztöndíj
tizenkétezer forint ebben az évben, az átlagos
ösztöndíj nyolcezer-nyolcszáz forint.” – mondta
el lapunknak Fűrész István, a Tóth István-Tóth
Terézia Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
A város számára kiemelten fontos ez az
ösztöndíj. Csupán alapítványi támogatásból
nem valósulhatna meg a diákok segítése, így az
önkormányzat minden évben a költségvetésben is számol a támogatással: „Diákvárosként
igenis mindent meg kell tennünk annak érdekében,
hogy a diákjainkat segítsük, a szüleiket támogassuk a sikeres jövő érdekében.” – hangsúlyozta
az ünnepélyes átadón Cser-Palkovics András
polgármester.
Általános iskolásoknak 4,8, középiskolásoknak
4,5, a felsőoktatásban tanulóknak 4,2-es átlag
volt szükséges ahhoz, hogy megfeleljenek a
feltételeknek.

Kedves Lányok, Fiúk!
Pultosként kipróbálhatjátok
Magatokat a Saveur Kávézó és
Cukrászda fiatal csapatában.
Teljes munkaidős állás!
Jelentkezni lehet személyesen
a Budai út 140. alatt vagy
e-mailben az info@saveur.hu címen.

hallgató lapunknak elmondta, hogy
eddig nagyon jó tapasztalatai vannak az intézményről. A tananyag
nem száraz. A tanárok mindent
alaposan elmagyaráznak.

További nyílt napokkal és a felvételi
menetével kapcsolatos információkat a tanintézmények honlapjain
és a felvi.hu oldalon találhatnak a
diákok.

2018. DECEMBER 1-JÉTŐL
RENDKÍVÜLI BÉREMELÉSSEL
várjuk jelentkezésed a
székesfehérvári üzemünkbe!

• GÉPKEZELŐ (220 000–245 000 Ft bruttó alapbér)
• ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS
KARBANTARTÓ (280 000–300 000 Ft bruttó alapbér)
* allasfehervar@mdlz.com
AMIT KÍNÁLUNK:

• átlagon felüli műszakpótlék • jelenlétösztönző • negyedéves bónusz
• cafeteria • bónusz belső dolgozói ajánlás esetén • dolgozói ötletek
jutalmazása • ingyenes helyi és vidéki buszjáratok • élet- és balesetbiztosítás • ingyenes sportolási lehetőség • stabil munkahely egy multinacionális vállalatnál • hosszú távú munkalehetőség határozatlan idejű
szerződéssel • családias, jó munkahelyi légkör

VT Metal Kft.

A VT Metal Kft-nél megvalósíthatód ötleteidet, karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja!
A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek
felületkezelése és mechanikai megmunkálására terjed ki. Több, mint 400 főt
foglalkoztatunk. Az általunk gyártott termékek jellemzően az autóiparban kerülnek
felhasználásra, de jelentős még az elektromos ipari felhasználásuk is.

Az alábbi nyitott pozícióinkba keressük lelkes munkavállalóinkat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ ÉS GÉPKEZELŐ (3 műszakos munkarend)
RAKTÁROS-TARGONCÁS (3 műszakos munkarend)
ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ (2 műszakos munkarend)
VEGYSZERELŐKÉSZÍTŐ-ANYAGMOZGATÓ (1 műszakos munkarend)
VÍZGÉPÉSZ (3 műszakos munkarend)
FOLYAMATELLENŐR (3 műszakos munkarend)
LAKATOS-KARBANTARTÓ (1 műszakos munkarend)
KARBANTARTÁSI VEZETŐ (bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)
KERESKEDŐ MUNKATÁRS (bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)
GYÁRTÁSTÁMOGATÓ MÉRNÖK (bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)
AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:

• Versenyképes fizetés
(alapbér+törvény által előírtnál magasabb műszakpótlék,
prémium, mozgóbér)
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft
• Törzsgárda program
• Év végi pulykapénz
• Év végi karácsonyi vacsora

• Családi nap
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség
• Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor gyermekének
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások
• Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
• Vásárlási kedvezmények
• Ingyenes edzőterem használat
• Munkába járás támogatása (szerződéses járatok illetve helyi buszbérlet)

MIÉRT JÖJJÖN HOZZÁNK DOLGOZNI?
• Mert megbízható cég vagyunk, amit megígérünk
munkavállalóinknak, azt maradéktalanul be is tartjuk
• Támogatjuk munkavállalóink személyes és
szakmai fejlődését
• A munka-magánélet egyensúlya fontos számunkra,
ezért rugalmasak vagyunk
• Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak
Ha fontos Önnek, hogy egy nagy múltú, 100%-ban magyar
tulajdonú cégnek legyen a megbecsült tagja, ahol kiemelt
kereseti lehetőség várja, akkor a mi csapatunkban van a helye!
Szeretettel várjuk jelentkezését!
VT Metal HR csapata

Mi nem íratunk tesztet,
mert a személyes találkozásokban hiszünk,
Önre vagyunk kíváncsiak!
Ha szeretne velünk dolgozni, várjuk jelentkezését a
vtmetalhr@metal.videoton.hu címen vagy 22/533-647-es
telefonon vagy akár személyesen
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épület HR osztályon!
Időpont egyeztetés után lehetősége van gyárlátogatáson is részt
venni, ami helyszíni kiválasztással egybekötött.
Továbbá, helyszíni orvosi alkalmassági vizsgálatot is biztosítunk
munkavállalóinknak szerződéskötéskor.
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Múlt heti rejtvényünk első feladványa Fókuszban rovatunk tartalmához kapcsolódott.
Azt kérdeztük önöktől, hogy hívják azt az irodalmi versenyt, melyet idén tizedik alkalommal hirdettek meg Székesfehérváron. A helyes válasz: Tündérszó Meseíró Pályázat.
A második feladványban arra voltunk kíváncsiak, hogy hívták azt a harminchárom
éve rejtélyes körülmények között meggyilkolt magyar modellt, akit Székesfehérváron
temettek el. A megfejtés: Lantos Piroska.
Utolsó feladványunk megfejtése pedig egy tipikus téli betegség neve, mely ellen még
most sem késő beadatni a védőoltást, ez az influenza.
E heti keresztrejtvényünk a régi bálokkal foglalkozik. Fehérváron a farsangi időszak-

ban külön báloztak a földművesek, a cserkészek, a jogászok, az önkéntes tűzoltók, de
még a cigányzenészek is. Az asszonyok fehér kendőben vitték a finomságokat. Az első
megoldásból kiderül, hogy a fánk és a sütemények mellett mi került a batyuba.
A jókedven túl ezeknek az eseményeknek az volt a célja, hogy a legények megismerkedjenek, táncoljanak a hozzájuk illő társadalmi helyzetű leányokkal. A lány táncpartnerét az este folyamán odahívta a család az asztalhoz. A második rejtvényből kiderül,
mi történt ezután.
Ha mindenki áldását adta rá, akkor a legény hajnalban zenei kísérettel hazakísérhette
őket. A harmadik megoldásból kiderül, mit játszottak ilyenkor.

Közéleti hetilap
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A Koch László utca tizenegy alatti villa titka

Séllei Erzsébet

nagy sietségben. A síró gyermekre
rázárta az ajtót, másnap találtak rá
a szomszédok. Erről az emberről
valamikor utcát neveztek el Székesfehérvár szívében.
Mennyi az esélye annak, hogy az
áldozat és vallatója e kerek földgolyó másik kontinensén egymás
közelében telepedjék le? Ausztrália
befogadta akkoriban a „becsületben
megőszült szadista gyilkosokat” is.
Vajda Tibor, a volt ÁVH-s őrnagy

pert indított Bárdy Magdával szemben. Jobban tette volna, ha hallgat. A perben az az ügyvédi iroda
támogatta, melynek tagja a körömszaggatással vallató ÁVH-s tiszt, az
időközben elhunyt „körmös” Bauer
Miklós jogász és egy másik egykori
harcostárs, Bárd Károly ÁVH-s tiszt
volt. A per jó szokás szerint kilenc
évig húzódott, míg végül 2002-ben
a bátor Bárdy Magda oldalán álló
igazság kimondásával végződött.

Fotó: Kiss László

A Koch László utca villái az 1930-as években
épültek, azt követően, hogy a belváros északi
oldalán húzódó vizesárok lefedésre került. Bánó
kötélverő mester sátortetős háza közelébe a
Somogyi család építette fel csinos villáját. A
házaknak lelkük van. A 11-es számú sötét titkot
őriz. A legsötétebbet. A történetet az ausztrál
média teregette ki anno, és a rendszerváltás
után nálunk is nyilvánosságot kapott. Itt játszódott, ebben a hófehér villában.

után sírt. Magda bátyja Bécsben élt,
az édesanyja levelet küldött neki.
E köré a „bűn” köré koholta Vajda
Tibor ÁVH-s őrnagy a vallatást.
Magda félholtra verve a kistarcsai
internálótáborba került. Auschwitzból Kistarcsára, mert a munka
mindenhol nemesít... Az internáló
határozatot vallatója írta alá. Aztán
1953-ban meghalt Sztálin és megszűnt az ÁVH, bezárták kapuikat
az internálótáborok. Magda, mint

A Koch László utcai villa ma is áll, s történetét ismerve talán már máshogy halad el mellette az ember

1944 tavaszán a Mesevár Óvoda
szépséges huszonöt éves óvónőjét,
Magdát családjával együtt deportálták. A lágerben karjára tetoválták nyilvántartási számát: 80 088.
Magda túlélte a náci haláltábort,
Auschwitzból visszatért maradék
családjával. Joggal vélte, hogy eztán
már békében élhet.
Férjhez ment, gyermeke született.
Házastársa otthonába, a Dr. Koch
László utca 11. számú villába költöztek. 1951. március 7-én éjjel a villa
előtt megállt egy fekete Pobjeda.
Éjszaka jártak, hogy az áldozatok
kiszolgáltatottsága teljes legyen.
Somogyi István és neje, Magda éppen elaltatták kétéves kisfiukat, és
maguk is lefekvéshez készülődtek.
Magda a csengetéskor a fürdőszobában tartózkodott, onnan rángatták
ki és tuszkolták férjével a lesötétített autóba. A gyermek ott maradt
egyedül a lakásban. Mindkettőjüket
vallatták, Magda veséjét rúgták,
fejét az íróasztalhoz verték. A kisfia

politikai fogoly a kétéves rabság
után a Nagy Imre által meghirdetett amnesztiával szabadult. Férjét,
Somogyi Istvánt elnyelte a Mosonyi
utcai rabkórház kertje. Szabadulása
után megkereste kisfiát, és bátyjával
együtt Ausztráliába menekült.
Mint utóbb arra fény derült, gyönyörű otthona a Dr. Koch László
utcában lett a veszte. Túl szép, túl
modern és kényelmes volt a zöld
kert közepére állított fehér villa,
közel a Fő utcához. A nagyhatalmú
Sebes Imre vetett rá szemet. Már
csak ki kellett űzni a bentlakókat.
Negyvennyolc órával az internálás
után a híres Sebes fiúk egyike beköltözött a villába.
Sebes Imre sokáig nem élvezhette
zsákmányát. Az 1956-os események
alatt idegesen, kapkodva összeszedte holmiját az elűzött Magdáék
ingóságaival együtt, teherautóra
rakta és a fővárosba távozott.
Előzőleg egy kisgyermeket adoptált, akit elfelejtett magával vinni a

az új hazában megtalálta a beteg
lelkéhez illő elfoglaltságát. Orvosi
diploma nélkül tépkedte ki a szájakból a fogakat, decens fogorvosnak
álcázva tevékenységét.
Somogyi István özvegye egy idő
után újra férjhez ment, Bárdy Magda néven folytatta tragikus életét.
Kubinyi Ferenc történész Fekete lexikonjából megtudta, hogy vallatója
és internálója, férje gyilkosa Ausztráliába menekült. Elhatározta, hogy
felkutatja és a szemébe néz. Nem
kellett sokáig keresnie: néhány utca
távolságra megtalálta a fényes fogorvosi rendelőt. A szó fennakadt, a
lélegzet elállt. Ő volt az, semmi kétség. Történetét a nyilvánosság elé
tárta. Az ausztrál sajtó címoldalon
közölte le a különös találkozást, egy
TV-csatorna riportfilmet készített.
Vajda Tibor egykori ÁVH-s őrnagy
tagadott, de sebtében eladta Sydney
legdrágább negyedében lévő házát,
és új helyen húzódott inkognitóba.
Becsületének megvédése érdekében

Vajda Tibor felelősségre vonása
azonban tudomásom szerint végleg
elmaradt.
Ki az, aki fonja a bűnös lelkek
életének fonalát? Bárki legyen az,
nem sajnálja mérni az időt. Vajda
Tibor 1924-ben született, 2002-ben
már a nyolcvanas évei felé ballagott.
Biszku Béla kilencvenöt évesen
hunyt el. A kassai gettó parancsnoka, Csatáry László kilencvennyolc
évesen, Péter Gábor, az ötvenes
évek atrocitásainak – akasztások,
eltüntetések, összeesküvések,
kínzások, internálótáborokba
toloncolások – irányítója nyolcvanhét évesen, Képíró Sándor hírhedt
csendőr százados kilencvenhét
évesen hagyta el az árnyékvilágot.
Sorolhatnám. Erich Priebke, a
Róma melletti barlangnál történt
szörnyű vérengzés végrehajtója
százéves koráig élt, Rudolf Hess, a
Führer helyettese kilencvenhárom
éves koráig rótta a börtön udvarán a
köröket. Az igazság odaát van.
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Győzelem után sztárigazolás
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Somos Zoltán

Nem volt ellenszere a Körmendnek Allerik Freeman (fehérben) játékára

Fotó: Simon Erika

November közepe után nyolc
meccsből hetet elveszített a
csapat, a táblázaton az alsóházba
süllyedt, közben edzőváltás és
légióscsere is mutatta, hogy nagyon nincs rendben valami. Még
a pécsi vereség is ebbe a sorba illeszkedett, utána azonban végre
örömre is okot adtak a fehérvári
kosarasok, akik váratlanul nagy
különbséggel nyertek Izraelben
az Európa-kupában.
Ezt követte múlt szombaton a
remek formában lévő Körmend
elleni hazai bajnoki. Jesus
Ramirez vezetőedző keze alatt
folyamatosan formálódik át a
játék. Reménykedtünk a győzelemben, de jóval többet kaptunk
az előzetesen elvártnál. Az Alba
a triplavonal mögül hibátlanul
célzó Heath (hat hármast dobott
a center) és a klasszikus tripladuplát elérő Freeman (17 pont,
15 lepattanó, 10 gólpassz) vezérletével csaknem harminccal nyert
(88-59). A kevés kapott pont
nem először mutatja, odafigyel
a védekezésre a Fehérvár – igaz,

Fotó: Kiss László

Csupa jó dolog történt az Alba Fehérvárnál
az elmúlt napokban, ami már önmagában
nagy szó, hiszen az előző időszakban inkább
a rosszhoz szokhattak hozzá a szurkolók.

sajtótájékoztatóján a spanyol
játékos.
A klub honlapján azt is elárulta,
hogy sokat nem tudott korábban
a magyar kosárlabdáról, de már
informálódott, és az első edzésen
is kedvezőek voltak a tapasztalatai. A korábbi fehérvári közönségkedvenc, Hanga Ádám ellen
pedig játszott Spanyolországban.
Ahogy egyébként Simon Balázs
ellen is, csak sokkal régebben.
Az Alba ügyvezetője elmondta:
2004-ben az athéni olimpiára
készülő spanyol válogatott a
magyarral játszott edzőmeccset,
amelyen testközelből érezhette,
milyen fantasztikus képességű
játékos a spanyolok akkori kezdő
irányítója. Azóta sok év telt el, de
Cabezas jelenléte most is sokat
számíthat a pályán.

„Ő nem engedheti meg magának,
hogy hírnevéhez méltatlanul
teljesítsen Magyarországon. Ennek
megfelelő a hozzáállása, már az
első edzésen is láthattuk. Biztos
kell idő, amíg tökéletesen utoléri
önmagát, de igazi vezér, az edző
meghosszabbított keze lehet a pályán, a fiataloknak pedig hatalmas
példakép.” – emelte ki Cabezas
leigazolásának jelentőségét
Simon Balázs.
Jesus Ramirez vezetőedző
mindehhez hozzátette: korábban
nem dolgozott együtt honfitársával, de amikor megtudta, hogy
szabad, mindent elkövetett, hogy
létrejöjjön a szerződés. Immár
megtörtént, a spanyol világbajnok pedig első alkalommal
pénteken, Kecskeméten játszhat
Alba-mezben.

pocsékul dobott a Körmend –
támadásban pedig a csapatjáték
csiszolásával még több potenciál
lehet a játékban.
Ehhez persze nem árt egy vérbeli, jó irányító – és ezen a téren
talán még nagyobb meglepetés
érte a kosárlabdabarátokat, mint
a két sima győzelem alkalmával!
Előbb csak a sajtó szellőztette,
aztán hétfőn sajtótájékoztatón
maga a klub jelentette be, hogy
az Albába igazolt Carlos Cabezas. A spanyol válogatottal
világ- és Európa-bajnok, spanyol
bajnok és kupagyőztes, évtizedes
Euroliga-tapasztalattal rendelkező klasszishoz hasonló pedigrével rendelkező kosaras még nem

fordult meg magyar csapatban.
Tény, Cabezas már harmincnyolc éves, a legutóbbi szezonját
Venezuelában töltötte, de nem
kérdés: még mindig a játék professzora, aki hatalmas rutinjával
(is) sokat segíthet az Albának.
„Örülök a lehetőségnek, hogy
itt játszhatok. Amikor a felkérés
megérkezett, kicsit gondolkodtam,
egyeztettem a családommal, aztán
úgy döntöttem, elfogadom az Alba
szerződését. Szeretnék segítségére
lenni a csapatnak, megtalálni, hogyan tudok a leghatékonyabb lenni
a csapatban. Ebben a szakmai stáb,
vezetőedző honfitársam és persze
a csapattársak is a segítségemre
lesznek.” – mondta bemutatkozó

Fotó: Simon Erika

Nem tűnt valószínűnek, de megtörtént: Carlos Cabezas Alba-mezzel pózol

A sztár mosolyog, a vezetőedző (jobbra) pedig mintha el sem hinné, hogy ilyen játékosa van

Közéleti hetilap
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Fókuszban az olimpia!
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Kaiser Tamás

Hagyomány, hogy Székesfehérvár legjobb sportolóit fogadja
a városházán a polgármester.
Cser-Palkovics Andrásnál ezúttal Dévay Márk vendégeskedett.
Az Alba Triatlon SE kiválósága remekelt 2018-ban: többek
között Európa-kupát nyert, a felnőtt Európa-bajnokságon pedig
minden idők második legjobb
férfi eredményét elérve hetedik
lett. Márk elmondta, hogy túl
van már egy edzőtáboron, és
gőzerővel készül a 2019-es, már
javában olimpiai kvalifikációs
szezonra: „Decemberben egy
meleg égövi edzőtáborban voltam,
és még egy vár rám január végén.
A tervek szerint márciusban Abu
Dzabiban rajthoz állok az első
WTS- (World Triathlon Series)
versenyen, ez még a rajtlista
függvénye. Aztán május végéig még
indulok négy vagy öt Világkupán,
de igazából utána sűrűsödik be a
program.”

Fotó: Simon Erika

Dévay Márk már maga mögött hagyta a
sikerekben igencsak bővelkedő 2018-as
esztendőt, az Alba Triatlon SE Európakupa-győztes sportolója már javában készül a 2019-es versenyszezonra, melynek
középpontjában a tokiói olimpia áll.

Dévay Márk (középen) mindent megtesz, hogy ott lehessen 2020-ban Tokióban

A sűrűsödés pedig nem véletlen, hiszen óriási a harc az
olimpiai kvótáért. Márk még
mindig csak huszonkét esztendős, tehát U23-as versenyző, de
az kijelenthető, hogy van esélye
annak, hogy ott legyen a tokiói
ötkarikás játékokon.

„A kvalifikáció miatt idén a Világkupa-versenyek lesznek a leghangsúlyosabbak, de szeretnék minél
több WTS-versenyen indulni. Úgy
gondolom, hogy valóban megvan
az esélyem a kvalifikációra. Még az
első évből is hátra van jó néhány
hónap, és nagyon bízom benne,

Hatban vannak, maradnának
Somos Zoltán
Négy pontot szerzett két hétvégi meccsén a
Fehérvár AV19, ez pedig elég volt az előrelépéshez. Ha most lenne vége az alapszakasznak, rájátszásba jutna a Volán.

Mozgalmas felkészülés

AV19 3-1-re megverte a Villachot.
Mivel közben a Linz kikapott,
Hannu Järvenpää csapata a
hatodik helyre lépett, és legszívesebben alighanem lecsengetné az
alapszakaszt…
Előtte Innsbruckban egy pont jött
össze, de az is kellett ehhez az
álláshoz. Kár, hogy még van hátra
hat forduló – igaz, akár tovább haladhat felfelé is a Volán. Pénteken
Klagenfurtban, vasárnap Dornbirnban nehéz meccsek várnak
a kanadai táblázaton 51 ponttal
második Hári Jánosra és társaira,
de ha ezeken összejönne a bravúr,
tényleg közel kerülne az évek óta
kergetett álomhoz, a rájátszáshoz
a fehérvári EBEL-csapat.

Németh Krisztián
Zajlik az élet a Vidi marbellai edzőtáborában.
Marko Nikolics együttese Spanyolországban túl
van az első felkészülési mérkőzésen, amelyen a
napokban igazolt csatár, Futács Márkó is magára ölthette a fehérváriak mezét. A Vidi a patinás
Sparta Prahával is játszik edzőmeccset.

„Kemény edzések vannak mögöttünk,
egy nagy klub csapatával játszottunk,
német együttes ellen sosem könnyű!” –
így értékelte Marko Nikolics a Vidi
2-0-s győzelmével záruló Kaiserslautern elleni edzőmeccset. A gólokat
Juhász Roland és Armin Hodžić szerezte a szebb napokat látott, manap-

ság a harmadik ligában szerénykedő
négyszeres német bajnok ellen.
A Hajduk Splittől igazolt Futács
Márkó már a meccs első percében
helyzetbe került, a korábbi horvát
gólkirálytól természetesen találatokat is várhatunk a későbbiekben
Vidi-mezben.
Az első akár csütörtök délután is
megszülethet, amikor a spanyol
harmadosztályú RB Linense lesz
a fehérváriak következő ellenfele.
De az is eldőlt, hogy január 21-én,
hétfőn a tizenháromszoros cseh és
huszonháromszoros csehszlovák
bajnokcsapattal, a Sparta Prahával
mérkőznek meg.

Kevesebbet lőtt kapura, de hatékonyabb volt a Volán a Villachnál

Fotó: molvidi.hu

Fotó: Kiss László

Egy hatodik helyezés kevés esetben ér olyan sokat, mint az EBEL
alapszakaszában. Amelyik csapat
elcsípi ezt a pozíciót, már nyugodtan készülhet a rájátszásra, és egy
egész középszakaszban építgetheti „tét nélkül” a játékát. A hetedik
ellenben élet-halál harcot vívhat
(elvileg) öt riválissal a további két
helyért.
Ezért volt jó ránézni a táblázatra
vasárnap este, miután a Fehérvár

hogy az a pár verseny jól sikerül
majd, amelyeken júniusig részt veszek!” – latolgatta esélyeit Dévay
Márk.
Édesapja, aki egyben edzője is,
szintén optimista. Igaz, Dévay
László nem akar túl nagy terhet
rakni fiára: „Márk még csak
U23-as versenyző, szóval fantasztikus dolog lenne, ha összejönne
a kvalifikáció, és össze is jöhet!
De ha úgy alakul, hogy mégsem
sikerülne, akkor sem dől össze a
világ, hiszen tényleg nagyon fiatal
még. Sok minden függvénye az
olimpiai részvétel. Az edzésmunka, a pillanatnyi forma mellett az
is számít, hogy ki milyen anyagi
háttérrel rendelkezik. A Világkupák, WTS-versenyek jó része
Európán kívül van, oda eljutni, ott
lenni nem olcsó mulatság. Komoly
anyagi vonzata van ezeknek a versenyeknek, cél, hogy ezt a forrást
biztosítani tudjuk számára!”
Az Alba Triatlon SE olimpiai
reménységét Székesfehérvár
polgármestere támogatásáról
biztosította. Cser-Palkovics András elmondta: örül, hogy Dévay
Márk személyében egy, a város
életében viszonylag új sportág
képviselőjével is számolni kell,
mint lehetséges olimpiai résztvevővel.

Ki más, mint Juhász Roland (jobbra) szerezte a Vidi idei első gólját
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2019. 1. 19. SZOMBAT

2019. 1. 20. VASárnAp

2019. 1. 21. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések –
Hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Andor
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balázsik István
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések –
Hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Róbert
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Pletser Ádám
14:10 Egészségünkre 5-6.
rész – ismétlés
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:30 Napi színes – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések –
Hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kneifelné
Laczkó Krisztina
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Ének a Don hőseiért
16:30 Diákgála 2015
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Heczel Sándor
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Szent László nyomában
Erdélyben
A film bemutatja, hogy
erdélyi települések
Nagyváradtól Székelyderzsen
át Csíkszépvízig miként
őrizték meg templomaikban,
köztereiken Szent László,
a lovagkirály emlékét
20:55 Kecskeméti TE – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 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: Rába Henrietta.
Vendég: Heczel Sándor
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések –
Hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Andor
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balázsik István
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Szent László nyomában
Erdélyben – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések –
Hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Róbert
15:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:20 Új Év, Új Remény! – Újévi
koncert 2019 – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
– Hetvenéves az Alba
Regia Táncegyüttes
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kneifel György
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Kiskamerák, nagyvadak
2. rész – magyar
ismeretterjesztő film
20:20 Kunszentmártontól
Budaörsig – Szabó Gyula,
a Nemzet Színésze
21:30 Hortobágyi Iván, a sajtkészítő
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Épí-Tech 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 –
Hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kneifel György
16:40 Épí-Tech – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Zsigmond Lala
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti Mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Portrék a Királykúton 2019
Meghívott vendég: Nagy
Zoltán Péter. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
21:15 VII. profi kempo gála
2018, Velence
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 1. 22. 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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Zsigmond Lala
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Zsigmond
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Orka SE karácsonyi
szinkronúszó gála 2018
21:20 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018
Meghívott vendégek:
Láposi Réka és Keller
János. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 1. 23. SZerdA

2019. 1. 24. 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 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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:30 Fehérvár AV19 – MAC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Zsigmond
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek: Balicza
Anna és Balicza Zsófia
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
Mérleg, Egészségünkre
7-8., Honvéd7 és Hírek
20:15 Alba Fehérvár – BC Balkan
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 IV. Kolbásztöltő
Fesztivál 2017
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Egészségünkre 7-8.
rész – ismétlés
10:55 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: Rába
Henrietta. Vendégek: Balicza
Anna és Balicza Zsófia
17:00 Egészségünkre 7-8.
rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kneifelné Vass Éva
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Tim – ausztrál filmdráma
1979, (12)
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: január 19. 19:50 Szent László nyomában Erdélyben

2019. 1. 25. 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
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: Kneifelné Vass Éva
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Katalin
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfo és Hírek
20:35 IX. Fehérvári Versünnep
elődöntő 2018, 1. rész
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

