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Választókerületi programok
Online polgármesteri fogadóóra
Január 28-án, hétfőn 16 órától online fogadóórát tart Székesfehérvár polgármestere.
Cser-Palkovics András Facebook-oldalán
várja a készülő városi költségvetéssel kapcsolatban a fehérváriak kérdéseit, javaslatait.

Lakossági fórum Palotavárosban
Január 30-án, szerdán lakossági fórumra várja a 7. számú választókörzetben élőket Farkas
László. Az önkormányzati képviselő által
szervezett, a Sziget utcai Általános Iskola
I. emelet 23. számú tantermében 18 órakor
kezdődő eseményen jelen lesz Cser-Palkovics András polgármester, Bozai István
városgondnok, Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda
vezetője valamint Laczi Péter, a Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda vezetője.

Várják a javaslatokat a Penna Regia díjra
A Penna Regia díj Székesfehérvár érdekében kifejtett munkássága elismeréseként adományozható
annak a személynek, aki a sajtó munkatársaként
Székesfehérvár életének tárgyszerű bemutatásával elősegítette Székesfehérvár ismertségét, elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát illetve
hozzájárult Székesfehérvár országos és nemzetközi
megismertetéséhez, népszerűsítéséhez.
A 2019. évben adományozandó Penna Regia díj
odaítélésére várják most a javaslatokat, melyeket
február elsejéig írásban kell benyújtani. Az
elismerés adományozására bármely természetes
vagy jogi személy javaslatot tehet.
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Új igazgató a Szent István Király Múzeum élén
Rába Henrietta

Pokrovenszki Krisztiánt nevezte ki a közgyűlés
a Szent István Király Múzeum új igazgatójának.
Új közbeszerzési eljárást írnak ki a középiskolai
campus felépítése kapcsán. Az év első ülését
pénteken tartotta Székesfehérvár közgyűlése.

A közgyűlés zárt ülésen tárgyalt a
középiskolai campust érintő közbeszerzési eljárásról, melynek érvénytelenítése mellett döntöttek egy új
szempont (Székesfehérvárra kerül a
Magyar Honvédség központja, székhelye, parancsnoksága) megjelenése
miatt. Cser-Palkovics András polgármester elmondta: új közbeszerzési
eljárás indul, a beruházás megvalósul, az első ütem meg is kezdődhet,
a forrás rendelkezésre áll.
A közgyűlés eredményesen lezárta
a Batthyány utcai rendelőintézet
felújítására kiírt közbeszerzési
eljárást. Így uniós és önkormányzati
forrásból hamarosan megkezdődhet
a fejlesztés.
Zárt ülésen döntött a közgyűlés a
Szent István Király Múzeum új igazgatójának személyéről. A képviselők
egyhangúlag Pokrovenszki Krisztián
pályázatát fogadták el, és nevezték
ki az intézmény új vezetőjének. Az
eredetileg mérnök-informatikus
végzettségű régész, Pokrovenszki
Krisztián tíz éve dolgozik a múzeumban. Az új igazgató számos változást tervez. Új szervezeti struktúrát
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Pokrovenszki Krisztián a Szent István Király Múzeum új igazgatójaként számos változtatást tervez.
A jövőben a hatékonyabb munka érdekében új szervezeti struktúrát alakít ki az intézményben.

szeretne kialakítani, mely szerint
három egység, egy tudományos, egy
régészeti valamint egy kommunikációs és marketing osztály jönne létre.
A közgyűlés tárgyalt a munka
törvénykönyve alkalmazásával
kapcsolatos ellenzéki indítványról
is, melyben azt javasolták, hogy az
önkormányzati cégek ne élhessenek
a törvény által biztosított lehetőségekkel. A közgyűlés Fidesz-frakciójának tagjai az előterjesztésben foglaltak helyett egy módosított szövegű
határozat elfogadását javasolták. E

szerint a közgyűlés kinyilvánítja,
hogy a városi közszolgáltató cégeket
továbbra is közösségi tulajdonban
akarja tartani, illetve felkéri az
önkormányzati vállalatokat, hogy a
rendkívüli munkavégzés elrendelésének lehetőségét csak a törvényben
is rögzített feltételekkel alkalmazzák. A baloldali ellenzék a módosítást elutasította, amit a Fidesz utóbb
kiadott közleményében úgy értékelt,
hogy az ellenzék újra a közszolgáltatások privatizációját tervezi hatalomra kerülése esetén.

Tüntetés volt, blokád nem
Látrányi Viktória
A demonstrációk hetének is nevezhetnénk a múlt hetet:
szerdán az Országalmához vonult több ellenzéki párt, ahol
pár száz fő jelenlétében azt is bejelentették, hogy szombaton blokád alá vonják Székesfehérvárt, csatlakoztak ugyanis
az Álljon le az ország! címmel meghirdetett kezdeményezéshez. Három helyszínen volt is forgalomlassító demonstráció
a hétvégén, melyek mindegyike békésen zajlott. Bár
ellenzéki összefogásról beszéltek a pártok képviselői,
szombaton azonban a demonstrálók között a székesfehérvári
helyszínen már volt hiányzó „momentum”. Új elemként
pedig megjelent egy a városunkban korábban szokatlan
stílusú üzenet is a transzparenseken.

A város ellenzéki képviselői, pártvezetői
szólaltak fel szerdán az Országalmánál.
A megmozdulás egyik célja az volt, hogy
a pénteki közgyűlés határozzon arról,
hogy nem fogja alkalmazni az ellenzék
által rabszolgatörvénynek nevezett munka
törvénykönyvének módosítását az önkormányzat cégeinél. Márton Roland, az MSZP
városi elnöke azt mondta, hogy a szegedi
bojkotthoz hasonlót remél Székesfehérváron is. A tüntetésen beszédet mondott
Ráczné Földi Judit, a DK önkormányzati
képviselője, a Jobbik városi elnöke, Fazakas
Attila valamint a Momentum városi elnöke,
Barlabás András is. Majd Hadházy Ákos
független országgyűlési képviselő üzenetét
olvasták fel. A politikusok ekkor bejelentették: blokád alá vonják szombaton a várost,
és délután Székesfehérvár több pontján
újabb tüntetésre, útlezárásra készülnek. A
demonstrálóknak lehetősége volt a témával
kapcsolatos petíciót is aláírni, amelyet a
tüntetést követően a Városháza ajtajára
függesztettek ki.

Külön a szakszervezetek
A szakszervezetek a Sárkeresztúri úton,
míg az ellenzéki pártok a 8-as és a 81-es
főúton demonstráltak. Rendőri felvezetéssel
érkeztek a Magyar Szakszervezeti Szövetség
valamint a Szakszervezetek Együttműködési
Fóruma által szervezett demonstrációra
a résztvevők, összesen ötvenkét autóval.
A Pedagógusok Szakszervezete, a Közúti
Közlekedési Szakszervezet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Székesfehérvári
Alumíniumipari Szakszervezet képviseletében voltak jelen a tüntetők – tájékoztatta
lapunkat a helyszínen az egyik szervező.
Szinte minden szélvédőn olvasható volt
az ezúttal négy pontban megfogalmazott
követelésük, miszerint a munka törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatát, a sztrájkjog újraszabályozását, egy rugalmasabb
nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozását
szorgalmazzák. De szerepelt a tisztességes
munkáért tisztességes béreket felhívás is a
pontok közt.

A DK, a Jobbik és civilek az
elkerülőnél
A 8-as út Auchan és Szarazrét közti elkerülő
szakaszánál is szerveztek forgalomlassító
demonstrálást. A civilkezdeményezést Rácz
Noémi indította, de más szervezetek és egyes
ellenzéki pártok is csatlakoztak az akcióhoz.
„Amikor megláttam ezt az Álljon le az ország!
című eseményt, akkor úgy gondoltam, hogy
Székesfehérvárnak is feltétlenül csatlakoznia kell
hozzá. Mivel nem láttam, hogy bárki is mozdulna
ebbe az irányba, így civilként úgy döntöttem,
hogy megcsinálom. Ez egy teljesen békés

demonstráció volt. Lelkesek vagyunk, hogy ilyen
jól alakult!” – mondta el megkeresésünkre a
szervező.
Az elkerülőn a civilek mellett a Jobbik és
a DK vett részt a demonstráción. Ezen a
helyszínen közel harminc autó volt. A DK
önkormányzati képviselője szerint a munka
törvénykönyvének módosítása ellen szervezett demonstrálás célja, hogy meghallja az
emberek hangját a kormány: „Ez egy nemes
cél, és emberségből is vissza kellene ezt vonniuk,
ezért vagyunk ma itt! Az emberek pontosan
tudják, hogy nem bosszantani akarjuk őket
szombaton délután, hanem felhívni a figyelmet
arra, hogy mi kiállunk mellettük és ez őértük
van!” – mondta el Ráczné Földi Judit. Az országos blokád címmel meghirdetett esemény
székesfehérvári akciójával kapcsolatban
négypárti összefogásról beszélt Ráczné
Földi Judit. Kérdésünkre, miszerint van-e
üzenetértéke annak, hogy az elkerülőnél
csak a DK és a Jobbik van jelen, azt mondta,
ez nem egy kitalált konstrukció volt.

Lesz folytatás?
A 81-es út Székesfehérvárról kivezető szakaszánál szintén a pártok és civilek tiltakoztak.
Itt huszonöt személyautó és egy teherautó
vett részt a forgalomlassító demonstráción.
„Dühösek az emberek, a dühük jogos. Székesfehérváron decemberben is és januárban is két
nagy megmozduláson több mint ezren tiltakoztak
a Fidesz népellenes rabszolgatörvénye ellen, ami
hároméves munkaidőkeretben évi négyszáz óra
túlórára kötelezheti a munkavállalókat!” – így
kommentálta a történéseket Márton Roland,
az MSZP városi elnöke, és arról is beszélt,
hogy lesz folytatás.

Fazakas Attila, a Jobbik városi elnöke
szintén jelen volt a tiltakozáson. Szerinte az
emberek nagy része elutasítja a törvényt: „Öt
férfiből három nem éli meg a nyugdíjkorhatárt.
Ez nem fokozható tovább! Igazából itt az lenne a
cél, hogy normális munkakerettel normális fizetésekért dolgozzunk!”
A Momentum szimpatizánsaival ezen a
helyszínen sem találkoztunk, és az ellenzéki
politikusok sem tudták megmondani, hogy
miért nem vettek részt a fehérvári eseményen a párt képviseletében.

Személyes üzenetek?
Már szerdán is volt a tömegben Cs1G felirat,
és a közösségi oldalon látható felvételek között volt olyan a móri demonstrálók között,
akinek autószélvédőjén ez a felirat volt olvasható. Az ellenzéki politikusok véleménye
megoszlik az obszcén üzenetről.
„Az emberek jogosan fel vannak háborodva
polgármester úr ellen! Bizonyára egy székesfehérvári autó állhatott ott. Én nem szoktam így
fogalmazni, viszont ez is egy vélemény a sok
közül!” – mondta a jobbikos Fazakas Attila.
A szocialisták városi elnöke szerint jogos
az emberek dühe. Móron nem volt, de
már szerdán is látta az Országalmánál a
feliratot a transzparensek egyikén. „Azok a
politikusok, akik rátámadnak a saját városukra
és hetvenezer munkavállalóra, azoknak számolniuk kell a kritikával!” – mondta az MSZP
városi elnöke. Ráczné Földi Judit viszont
elhatárolódott az ilyen és ehhez hasonló
üzenetektől: „ Ez már egy olyan elfajult dolog,
amit elítélendőnek tartok. Nem személyek ellen,
hanem az emberek mellett tüntetünk!” – mondta a DK-s politikus.
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Dávid Renáta

A kormány célja, hogy a nevelőszülők száma növekedjen

fognak részesülni támogatásban. Tehát
kapnak egy olyan juttatást, ami plusz
segítség lesz az eddigin felül.”
A közeljövőben a tervek szerint
minden megyében megrendezik
a Lehetetlen nincs! programot,
hogy megköszönjék a nevelőszülők

Egy hiteles hely
Kovács Szilvia
Anna, Peti, Gergő mellett Bogyó és Babóca voltak tavaly a legtöbbet kézbe vett és kölcsönzött
könyvek a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. A
régi és mai könyvek illata mellett számos kincs
fedezhető fel az intézményben, ami nemcsak a
kézzel fogható állományban lelhető fel.

„Szeretném kiemelni a számítógépes
szolgáltatásainkat, a kötészetünk nyújtotta lehetőségeket, az online szolgáltatásainkat, melyeket a honlapunkon
keresztül lehet elérni. Adatbázisokhoz
lehet csatlakozni, online katalógusunkat lehet böngészni illetve a
könyvtárunk helyismereti részlegének
számtalan kincsét lehet megtekinteni.”
– mondta Horváth Hella.
Cser-Palkovics András hangsúlyozta:
a város mindent megad a könyvtár
biztonságos működéséhez és a fejlesztésekhez, így idén is lesz épületet érintő beruházása a könyvtárnak.

Több mint hétszázezer könyv, hétezer
DVD és tizenhatezer CD érhető el a
fehérvári könyvtárhálózatban, ahol
közel háromszázezer kölcsönzés történt
2018-ban.

A könyvtár a kölcsönzésen túl számos szolgáltatással várja olvasóit

vetélkedők, táncház, a felnőttek
pedig meghallgathatják az Életképek a nevelőszülői hálózatból
című előadást, és workshopon
vehetnek részt, melyen a nevelőszülőségről, a nevelési kérdésekről lesz szó.

Nem könnyű munka szemetet szelektálni

Fotó: Simon Erika

Városunk polgármestere ugyan már
tagja a könyvtárnak, de jelképesen
újra olvasójegyet váltott, amivel az
olvasás és a könyvtár fontosságára
szeretné felhívni a figyelmet.
A diákok és a fehérvári lakosok
csupán száz forintért kölcsönözhetik a könyveket. A könyvtár sajtókapcsolatokért felelős munkatársa
elmondta: az alapszolgáltatásokon
túl számos egyéb lehetőséget kínálnak a látogatóknak.

munkáját, és újabb jelentkezőkkel
bővítsék a hálózatot.
A program keretében szombaton
várják az érdeklődőket délelőtt
tíz órától a sóstói arénába, ahol a
kicsik kézműves foglalkozásokon
vehetnek részt, lesznek családi

Fotók: facebook.com/cserpalkovicsandras

Az országban jelenleg ötezer-kétszáz nevelőszülő gondoz tizenötezer gyermeket, és mintegy
nyolcezer gyermek vár szerető
családra. Ezért indult a Lehetetlen
nincs! elnevezésű program, mely
ezúttal Székesfehérváron várja az
érdeklődőket.
A program sajtótájékoztatóján Fülöp Attila államtitkár azt mondta,
céljuk, hogy felhívják a figyelmet
erre az áldozatos hivatásra és
népszerűsítsék a nevelőszülői
hálózatot, melyben fontos szakmai
változtatások is várhatók: „2020.
január elsejétől bevezetjük a nevelőszülői GYED-et. Ez azt jelenti, hogy
azok a nevelőszülők, akik kétéves kor
alatti gyermeket nevelnek, ugyanúgy
a GYED általános szabályai szerint

Kép: Körtvélyes Tivadar

A gyerekeket gyöngyfűzés, agyagozás,
álarckészítés, a felnőtteket pedig workshop és
részletes tájékoztató is várja majd szombaton
Életképek a nevelőszülői hálózatból címmel a
sóstói arénában. Lehetetlen nincs! – ezzel a
címmel országos kampányt indított a kormány
nemrég a nevelőszülői hivatás népszerűsítéséért és a gyermekekért. A program célját és a
köré épített fehérvári programokat Fülöp Attila
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár és Cser-Palkovics András
polgármester mutatták be szerdán.

„Mindannyian csináljuk, de az eredményét szívesebben bízzuk másra, mi az?” – vetette fel
a kérdést Cser-Palkovics András Facebook-oldalán. A polgármester a Depónia hulladéklerakójában járt, hogy azoknak az embereknek a tevékenységét próbálja ki, akik nap mint nap
a fehérváriak szemetét válogatják, szelektálják.

„Vannak, akik a mi és környezetünk érdekében a szemetünket is megválogatják. Ma a Depóniánál beálltam közéjük dolgozni és sokat tanultam tőlük, illetve magunkról. Miattuk is legyünk
tudatosak és felelősek, amikor kidobunk valamit! Köszönöm a munkájukat, és azt, ahogy ma
támogattak. Fontos tapasztalat volt, mindannyiunkra ráférne!”
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A HETILAP

Látrányi Viktória

A 2018-as döntő főszereplői: Bakó Fanni, Baráth Eszter Adrienn, Ferenczy-Nagy Boglárka,
Jenei Márton, Jónás Olivér, Kerényi Réka, Mátics Anna, Nyári Ádám, Somos Máté, Szűcs Panna
Villő, Tóth András Bence és Varga Eszter

nak egyik alappillére. A verseny
évről évre színvonalasabb, köszönhetően a felkészülést komo-

Nyitott kapuk a Corvinuson
Dienes Petra
Az előző éveknél is több érdeklődő látogatott el
a Corvinus Egyetem székesfehérvári campusának
nyílt napjára. A tanintézmény nemcsak magas
színvonalú oktatásáról ismert, hanem a kiváló
egyetemi, közösségi életéről is.

Bemutatták a 2019-es gyermekrajznaptárat

A középiskolások érdeklődéssel
figyelték az előadásokat. Néhányuknak már most kialakult elképzelése
van arról, hová adja majd be a felvételi
jelentkezését: „Versenyképes egyetemnek tartom a Corvinust, talán a legversenyképesebbnek a magyar egyetemek
közül, többek között ezért szeretnék
idejönni, a székesfehérvári campusra. Itt
sokkal családiasabban és jóval egyszerűbben megkaphatjuk azt a képzést, amit
Budapesten is megkapnánk.” – mondta
Sebestyén Ákos, az egyik résztvevő
középiskolás.
Az idei felsőoktatási jelentkezés benyújtásának határideje február tizenötödike. A jelentkezéssel kapcsolatos
információkat az egyetemek honlapján és a felvi.hu oldalon találhatják
meg a diákok és szüleik.

Dienes Petra
Huszadik alkalommal kerültek átadásra a
székesfehérvári általános iskolások rajzaival
díszített asztali naptárak. A rendezvényen megjelenteket Cser-Palkovics András polgármester
és Balajthy Ferenc költő köszöntötték.

Ünnepélyes keretek között adták
át a városháza dísztermében a
székesfehérvári általános iskolások
alkotásaival díszített asztali naptárakat. A gyermekrajzok témája
Székesfehérvár, a királyok városa
volt. Az oklevelek átadása után a
gyerekeknek alkalmuk nyílt arra,
hogy megnézzék a polgármester
irodáját és kipróbálhassák a polgármesteri széket is.

Fotó: Varjú Zoltán

A program egy bemutatkozó előadással indult, amit több interaktív
program is követett.
„Negyedik alkalommal tartjuk nyílt napunkat, melynek célja az, hogy megismerjék a hallgatók, hogyha minket választanak, akkor milyen lesz az egyetemi élet.
Többet megtudhatnak az induló képzésekről, és ami a legfontosabb, találkozhatnak
duális képzési partnereinkkel.” – mondta
el lapunknak András Krisztina, az
egyetem fehérvári rektori megbízottja.

lyan vevő diákoknak és tanáraiknak. A város és az egyházmegye
a kezdetek óta fontosnak tartja

A résztvevők fele Fejér megyéből érkezett, de sokan jöttek Budapestről és Pest megyéből is

A gyermekrajznaptár tizenhárom lapján összesen tizenhét szebbnél szebb rajzot láthatunk,
Balajthy Ferenc költő jóvoltából pedig minden
hónaphoz egy-egy vers is kapcsolódik

Fotók: Simon Erika

A megmérettetésre február 11-ig
jelentkezhetnek két-két verssel
az irodalomkedvelő fiatalok. A
versenyben azok a 9-13. osztályos
fiatalok vehetnek részt, akik székesfehérvári középfokú oktatási
intézményben vagy a Székesfehérvári Egyházmegye valamely egyházi középfokú oktatási intézményében tanulnak. A megmérettetésen azok is indulhatnak, akik
más település középfokú oktatási
intézményének 9-13. évfolyamos tanulói, de székesfehérvári
állandó lakóhellyel rendelkeznek.
A jelentkezéseket január 24-től
várják a szervezők.
Az egy évtizede sikerrel zajló
Fehérvári Versünnep Székesfehérvár tehetséggondozó programjá-

Fotó: Simon Erika archív

Tizedik alkalommal versenghetnek egymással
az irodalomkedvelő fiatalok, hiszen a Fehérvár Médiacentrum a Székesfehérvári Egyházmegyével, Székesfehérvár önkormányzatával,
a Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házzal és a Vörösmarty Színházzal együttműködve ismét Fehérvári Versünnepet szervez. A programsorozat fővédnöke Spányi Antal megyés püspök valamint Cser-Palkovics
András polgármester. A legeredményesebb
versenyzőkre ezúttal is értékes nyeremények
és fellépési lehetőségek várnak.

a verseny támogatását. Partnerként évek óta segíti a döntősök
felkészülését mentorprogramjával
a Vörösmarty Színház. A közös
munka során a fiatalok avatott
előadóművészektől konkrét, az
iskolai oktatási folyamatban nem
megtapasztalható gyakorlati tanácsokat kapnak a választott vers
értelmezéséről és tolmácsolásáról.
A verseny főszervezője ebben az
esztendőben is a Fehérvár Médiacentrum.
A jelentkezés részletes feltételeit
valamint a versennyel kapcsolatos legfontosabb információkat
a www.versunnep.hu honlapon
találják az érdeklődők. A válogatókra február 16-án és szükség
esetén február 17-én kerül sor
a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban. A X. Fehérvári Versünnep döntőjét pedig
április 6-án rendezik a Városháza
Dísztermében.
A Versünnep zsűrijének elnöke
ezúttal is Kubik Anna színművész
lesz. A zsűri tagjai: Závodszky
Noémi színművész, a Vörösmarty Színház tagja, Bobory Zoltán,
a Vörösmarty Társaság elnöke,
Vakler Lajos újságíró valamint
a Székesfehérvári Egyházmegye
képviseletében Tornyai Gábor
plébános.

Az idei naptár alkotói

Közéleti hetilap
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Aki a fiókból is tanít
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Szabó Miklós Bence

Pedig így történt. Két évvel a
halála után, születésének hetvenedik évfordulóján egy eddig
ki nem adott kötettel tiszteleg
Székesfehérvár Siklósi Gyula
régészprofesszor emléke előtt. A
most megjelentett könyv Fehérvár védelmi rendszerének északi
szakaszát és a hozzá kapcsolódó
feltárásokat összegzi. A fehérvári
újabb királyi palota és környéke,
a középkori Buda utca (Ady Endre utca) című kötet Siklósi Gyula
egyik utolsó munkája. Két évet
várt arra a kézirat egy fiókban,
hogy nyomtatásba kerüljön. A

Fotók: Simon Erika

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
többedmagammal ugyan, de többször is volt
alkalmam Siklósi Gyulával egy asztalnál
ücsörögni. Sokszor órákon át csak hallgattuk
a „Professzor urat”, próbáltuk magunkba
szívni azt a mérhetetlen mennyiségű tudást,
ami ilyenkor is áradt belőle, és néha-néha
alkalmunk volt kérdezni is Gyula bácsitól.
Így hívtuk csak, Gyula bácsi. Két évvel
ezelőtt is így köszöntöm el tőle, nem sokkal
a hatvannyolcadik születésnapja után: „Szia,
Gyula bácsi!” Akkor még nem tudtam, hogy
ez volt az utolsó találkozásunk, mint ahogy
azt sem sejtettem, hogy két év múlva egy
posztumusz kötetbemutatóján ülök majd a
Városházán.

A könyvbemutatón Burján Zsigmond Az utolsó szó jogán című, hamarosan bemutatandó filmjének részletével idézték fel Siklósi Gyula alakját

tett városa történetét, mentette
és dokumentálta annak régészeti
emlékeit. Nyugdíjba vonulása
után is folytatta kutatómunkáját. A most kiadott, gazdagon
illusztrált kötet eredeti, még a
kilencvenes évek végén elkészült
kéziratába is számos kiegészítés
került az utolsó években is.
A hétfőn bemutatott kötet
egyelőre a könyvtárakban és a

levéltárakban elérhető. Gyula
bácsi pedig úgy tűnik, két évvel
a halála után is ugyanazzal az elkötelezettséggel és szorgalommal
tanít engem, minket, fehérváriakat. Éppen csak a közlés módja
változott. Nem egy asztalnál ülve
hallgatjuk őt, hanem asztalfiókjainak tartalmát olvasgatjuk.
Várjuk a következő fiókot, Gyula
bácsi!

Siklósi Gyula fiai, Máté és Örs

Siklósi Gyula nevével fémjelzett,
tavaly év vége óta működő kutatóintézet egyik első lépése volt a
kötet kiadása.
„Az ő emléke nem a múlt, hanem
nagyon is a jelent és a jövőt jelenti

ebben a városban.” – így beszélt
a legendás tudósról, kutatóról
a város polgármestere a kötet
bemutatóján.
Siklósi Gyula mintegy négy évtizeden keresztül kutatta szere-

Siklósi Gyula 1949-ben született Budapesten és tanulmányait is ott végezte. Az ELTE
BTK-n szerzett diplomát régészet-történelem szakon 1977-ben. Hivatást választott
magának, egy olyan küldetést, mely városunkba hozta. 1978 óta folytatott kutatásai
alapján ő volt a középkori Székesfehérvár legjobb ismerője. 2014-ben Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehetett át. Székesfehérvár önkormányzata pedig
2012-ben választotta a város díszpolgárává, elismerve azt az életművet, melyet szeretett városa középkori történelme megismerésének és megismertetésének szentelt.

A kötetet Hatházi Gábor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályának
főosztályvezető-helyettese, Siklósi Gyula egykori kollégája és barátja ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe: „A középkori és török kori Fehérvár védelmi rendszerének északi szakaszát és az
ehhez kötődő régészeti kutatásokat foglalja egységbe a most kiadott anyag. Hiánypótló kötet
született, hiszen a benne foglaltak a nagyközönség számára eddig nem voltak elérhetők.”
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Komlósi Józsefet díjazták

Vakler Lajos
Magyar költők megzenésített verseiből összeállított különleges verskoncerttel ünnepelték
a magyar kultúra napját a Vörösmarty Színházban. Az ünnepségen adták át a Pro Cultura
Albae Regiae díjat, amit idén Komlósi József
könyvtáros, intézményvezető vehetett át.

Az ünnepségen Cser-Palkovics
András polgármester köszönetét
fejezte ki a kultúra területén dol-

gozó szakembereknek és intézményvezetőknek, akik nemcsak
az ünnepnapokon, de a hétköznapokon is teszik a dolgukat azért,
hogy Székesfehérvár kulturális
és közösségi élete folyamatosan
fejlődjön: „Egyhangú döntést hozott
a közgyűlés: olyan személyiségnek
tudjuk adni ezt a rangos elismerést, aki
nagyon sokat tett a kulturális életért
a mindennapokban. Komlósi József
egyfajta missziót is teljesített, hiszen

A színházi gálaműsorban Szirtes Edina Mókus verskoncertjét hallhatta a közönség

Rendhagyó tárlatvezetés a Trianon kiállításon
Dávid Renáta
A magyar kultúra napján Fehérváron is több
program várta a kultúra szerelmeseit. December
elején nyílt meg Jankovics Marcell Trianon
című kiállítása a Csók István Képtárban. A
grafikusművész, filmrendező ezúttal rendhagyó
tárlatvezetést tartott a látogatóknak.

A nagyszabású tárlaton Jankovics
Marcell közel kétszáz, szatirikus
politikai karikatúrák világát idéző
grafikája látható Székesfehérváron.
A kiállítás 1526-tól 2016 decemberéig
jeleníti meg a magyar történelem eseményeit, a trianoni békediktátummal
való összefüggéseiket megragadva.
„A tárlat anyaga Trianon százéves évfordulójára készült. Okokat írtam össze és
az okokat viccesen fogalmaztam meg.” –
mondta lapunknak Jankovics Marcell.
A rendhagyó tárlatvezetésen rengeteg
kérdésre választ kaphattak az érdeklődők. A kiállítás arról az ősi szakrális
királyságról mesél, mely természete
szerint befogadó, és hazája az itt

élő népeknek. A kiállítótérbe érve
erről mesélnek a képek, melyeket
többrétegű szimbólumrendszer foglal
egységbe.
Tóth Norbert, a kiállítás kurátora
vizuális körképnek, modern képregénynek nevezte a kiállítást, mely
a török hódoltságtól napjainkig
mutatja be a legfontosabb történelmi
eseményeket.
Jankovics Marcell beszélgetőpartnere Látrányi Viktória volt: „Az, hogy
Jankovics Marcell-lal beszélgethet az
ember, leírhatatlan és fantasztikus érzés,
felemelő élmény. A kiállítása kapcsán
egy közvetlenebb kapcsolat alakult ki
köztünk, hiszen a tárlathoz kapcsolódva készül egy portré jellegű film is az
alkotóval, melyből a kiállításról is érdekes
kulisszatitkokat tudhatnak meg a nézők.”
– fogalmazott a Fehérvár Médiacentrum hírigazgatója.
A rendkívüli tárlatvezetésen a
grafikusművész elmondta, hogy a
későbbiekben az alkotásoknak Székesfehérvár adhat majd otthont.

mindenki, aki a könyv, az olvasás
szeretetét hangsúlyozza, az küldetést
is végez. Ez a díjazott életútját végigkísérte, s tette mindezt nagy szakmai
alázattal. Fontos, hogy ezt a kitüntetést a magyar kultúra napján adjuk
át, hangsúlyozva ennek a napnak a
jelentőségét, kiemelve, hogy a város
életében a kultúra nemcsak ezen az
egy napon jelentős és fontos, hanem a
hétköznapokban is.”
Komlósi József köszönetet mondott
az elismerésért. Kiemelte, hogy a
könyvtáros munkája szolgálat, és
az olvasó magas szintű kiszolgálása mindennél fontosabb: „Sokan azt
gondolják, hogy a jó könyvtárosnak
elsősorban a könyveket kell szeretnie.
Nyilván szeretnie kell az olvasást, de
szeretnie kell az embereket is, és ez talán még fontosabb, mint a könyvek és
az olvasás szeretete. Bármit is csinál
egy könyvtáros, bármilyen területen
dolgozik, ha szereti a munkáját, akkor
annak a munkának a végén mindig ott
van az olvasó.”
A díjátadót ünnepi műsor követte.
A Ki viszi át… című verskoncerten
magyar költők megzenésített művei szerepeltek a Szirtes Quintett,
a színház művészei, Tóth Ildikó és
Imre Krisztián előadásában.
A műsort Szirtes Edina Mókus
állította össze: „Nem a produkcióra
való vágyakozásból zenésítek meg

Fotók: Kiss László
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A Pro Cultura Albae Regiae díjat idén
Székesfehérvár Közgyűlése Komlósi József
könyvtárosnak ítélte oda

verseket, hanem mert az jelenti a
lelkemet és az életemet, hogy ezeket
a verseket átérezzem, átéljem ebben
a formában is. Évről évre versekkel
gazdagodom, és mindenki tudja, aki
bármiért ennyire megszállottan küzd,
hogy azok a gondolatok, amelyeket
költőink itt hagytak nekünk, csak így
tudnak kiteljesedni.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat
tulajdonát képező alábbi helyiségeket:
Helyiség címe

Katona J. u. 5.

Terület azonosító Megnevezés
szám
(m2)
PINCE/LÉGÓPINCE

79

20844 légópince

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

5 év

50,-

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján
a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt
tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben
lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. január 23.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 6-án 16.00 óra

Fotó: Dávid Renáta

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

A Trianon című kiállítás március harmadikáig látható a Csók István Képtárban

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu
oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága
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Acsa Szűcs és Tolcsvay Öreghegyen

Vakler Lajos

Bobory Zolzán

ember automatikusan követi, merthogy
a jelennel akar valamit közölni. És ha ez
így van, automatikusan változik ő maga
is. Sokfélét csináltam, voltak olyan dolgaim, amik akkor tűntek igaznak vagy
aktuálisnak és érdekesnek, aztán voltak
olyan dolgok is, amelyek az idővel
változtak meg, tehát velünk együtt kell,
hogy változzanak a képek is.”
A Himnusz születésnapja elhozta
Székesfehérvárra a Nemzeti dal

Fotók: Kiss László

Harminc esztendővel ezelőtt az országban
egyedülálló módon az Öreghegyi Közösségi Ház
legendás igazgatója, Tóth István megvalósította
régi álmát, és a magyar kultúra napján egyfajta
kulturális központtá varázsolta a Fanta-villát.
Mai utódai Kiss Dorottya vezetésével viszik
tovább a tradíciót, évről évre meginvitálva a
fehérváriakat egy rangos alkotó tárlatára és egy
neves zenész koncertjére.

gyar kultúrával nap mint nap foglalkoznak, hiszen ha egy évben csak egyszer
törődünk valamivel, az nagyon kevés.
Az Öreghegyi Közösségi Ház és a többi
székesfehérvári kulturális intézmény
segít abban, hogy a magyarságunkat meg
tudjuk őrizni, és segít abban is, hogy kulturális értékeinket évtizedek, évszázadok
múlva is meg tudjuk mutatni.”
Az ünnepi program kínálatából idén
sem maradhatott ki a képzőművé-

Tolcsvay László dalai fél évszázad elteltével is az igazságot hordozzák

Östör Annamária, a városrész
önkormányzati képviselője büszke
arra, hogy Öreghegyen ezen a napon
együtt dobban a város polgárainak
szíve, köszöntve nemzeti imánk
születésnapját: „1989-ben az Öreghegyi Közösségi Ház volt az, ahol először
ünnepelték hazánkban a magyar kultúra
napját. Meggyőződésem, hogy szükség
van ezekre a kulturális intézményekre,
szükség van azokra a házakra, ahol a ma-

szet. A közönséget egy rendkívüli
kvalitású festőművész tárlata fogadta. Acsa Szűcs Imre három évtizede
robbant be a művészvilágba. Személyében olyan, az általánostól, a
megszokottól eltérő, különleges képi
világban kiteljesedő művészt köszönthettünk, aki láthatóan lubickol
a folytonosan változó, kihívásokkal
terhelt mában is: „Nekem nem szükséges változnom, de ha a világ változik, az

Az Újházi-tanítvány Acsa Szűcs Imre mára kiteljesedett
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zeneszerzőjét is. Tolcsvay László gondoskodott arról, hogy fél
évszádos jubileumán a közönség
– korosztálytól függetlenül – megidézze az örökbecsű dallamok mára
vetített, aktuális igazságait: „Minden
koncert ünnep, mert akkor találkozom
a közönséggel. Amikor a Nemzeti dalt
megzenésítettem, nem gondoltam arra,
hogy egyszer ez egy ünnepi dal lesz,
hiszen 1973-ban írtam, amikor még
bőven itt voltak az oroszok. Minden
ilyen megmozdulás, akár színházi,
akár egy koncert, mindig lehetőséget
ad arra, hogy valamit elmondjak a
közönségnek magamból vagy magamról vagy a világról, mert hátha
tudunk közösen gondolkodni, hátha
együtt látunk és érzünk dolgokat. Nagy
ajándéka az életnek, hogy az ember
olyan dalokat mondhat magáénak,
amelyek ma is közel állnak az emberek
szívéhez. Én nem tudom, hogyan kell
sikert írni, de nemrégiben például
Erdélyben léptünk fel a kolozsvári
egyetemen, és elhangzott a dalból az a
két sor, hogy: „Hozzád tartozom, és te
hozzám tartozol”, ami ott egészen mást
jelent, mint az a szerelmes dalszöveg,
ami valójában volt. Ezek az érzések,
a közönség érzelmei és lelkesedése
patinázzák fel ezeket a dalokat olyan
anyaggal, ami tőlem teljesen független.
Én csak boldogan veszem tudomásul,
ha valaki „az első villamos” hallatán
szerelmes lesz.”

Új év, ősi álmok
Egyszer volt… amikor kiegyenesedtünk és két lábra álltunk.
Voltak álmaink. „Mert álmok
híján, holt leány a lélek”
(Juhász Gyula). Azóta járunk
így. Azóta így járunk. És azóta
kergetjük álmainkat. Azt, hogy
majd szebb, jobb lesz. Várjuk és
reménykedünk. Így könnyű.
Könnyű kérni a Jóistent, hogy
szebbnek, jobbnak láthassuk a
világot. De hát ez nem az ő dolga, hanem a miénk. Az enyém,
a tiéd, az övé. Hogy segít, ha
megérdemeljük, ha látja az
igyekezetet, abban a hívő biztos
lehet. Ezt higgyed…
Akkor lesz erőd kiállni a lerongyolódott, feltartott kezűek
csoszogó sorából.
Félreállni, vagy a sor elejére:
belevágni a forgatókönyvet a
„rendező” képébe.
Ez elfogadhatatlan, mi nem
szoktunk ilyen forgatókönyv
szerint élni. És nem is fogunk…
Mi a pusztában járók szabadságára vágyunk, amikor láthatjuk,
hogyan ér össze a föld az éggel.
A véges a végtelennel.
Ahol és amikor úgy élhetünk,
ahogy mi szeretnénk és akarunk. Az ősök, nagyszüleink,
szüleink szokásai, tanításai
szerint. És kívánságát teljesítve:
mutassatok utat, célt az utánatok jövőknek! Hogyan?
Tanuljatok meg újra kérdezni!
Őszintén. Ne legyen álság,
félelem már a kérdésben! Mert
akkor – talán – őszinte választ
is kaptok.
Újévi fogadkozások, jókívánságok, remények. Gondolsz-e
arra, hogy amikor kimondod,
bárhol, bárkinek, van-e tartalma? Hittel, őszintén mondod-e?
Vagy csupán híg megszokás,
frázis? A válaszhoz az önvizsgálat ma a legfontosabb. A
kiegyenesedéshez, a két lábon
járáshoz. Amikor fölemeled a
fejed.
Csak így érdemes. Akkor úgy,
ahogy szeretnéd, járhatod a
„pusztát” keresztül-kasul. És
keresheted a madarak fészekrakó helyét, az almot, fölötted
a csodaszarvassal. Szabadságban. Ami úgy él benned, mint
a Jóisten. A te Istened, a mi
Istenünk. A tanításával: legyen
békesség közöttünk. De meg ne
add magad! Azt nem lehet, azt
nem szabad. Nekik pláne, akik
a mi szabad „szíkünk” helyett
a flaszteron járják őrült, a legszentebbet is gyalázó táncukat.
Pusztulást remélő őrjöngésükkel.
Lássák, ha egymás felé fordulunk, mosolygunk egymásra. Az
önmagunkba vetett hit erejével.
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Közélet

Folytatódnak a faültetések

Bácskai Gergely

Egyre inkább érezzük a klímaváltozás hatásait, és joggal várják el a fehérváriak, hogy ennek megfelelően
minél több zöldfejlesztés történjen
a városban – mondta Cser-Palkovics András.
A fatelepítés nagy arányban
folytatódik 2019-ben is. Ennek
tíz-tizenöt-húsz év múlva lesz meg
igazán az eredménye. 2018-ban rekord mennyiségű növényt ültettek
Fehérváron a meglévő nyolcvanezres faállomány mellé: több mint
ezerkétszáz fát és több mint tizenegyezer bokrot és cserjét, továbbá
százhetvenezer tő virágot. 2019-ben
is folytatódik az intenzív fásítási,
növénytelepítési program.
A város polgármestere beszélt arról
is, hogy az elektromos légvezetékek
alatti gallyazás miatt sok panasz
érkezik hozzá. Székesfehérvár

Fotó: Bácskai Gergely

Pénteken a zöldberuházások témakörében
folytatódott a város polgármesterének
2018-as fejlesztéseket értékelő sajtótájékoztató-sorozata. Elhangzott, hogy a
tavalyi évben ezerkétszáz nagy körméretű
fát, több mint tizenegyezer bokrot és cserjét
telepítettek Székesfehérváron, és a százhetvenezret is meghaladta az elültetett
virágok száma. Hamarosan erdőtelepítés is
kezdődik a város szélén.

A fatelepítés a tavalyihoz hasonló arányban folytatódik idén is

háromszáznegyven kilométernyi
légvezeték-hálózata alatt mintegy
tizenhatezer fa található. Ezek
elültetésekor sajnos nem mindig
gondoltak arra, hogy mekkorára
nőnek később.
Az élet- és balesetvédelem mindennél előrébb való, így a rossz helyen

lévő fák visszametszése nem
képezheti vita tárgyát.
A zöldfejlesztések közül a polgármester kiemelte a Sóstó Természetvédelmi Terület adta lehetőségeket, és köszönetet mondott a
kormányzatnak, hogy finanszírozta
a természetvédelmi terület meg-

2019.01.24.

mentését. Elmondta továbbá, hogy
nagy környezetvédelmi beruházás
kezdődik idén a palotavárosi tavak
körül és az Alsóvárosi-réten, melyet
sikerült megmenteni rétként azzal,
hogy közösségi tulajdonba került: a
korábbi ipari besorolás helyett lett
zöldterület.
Több mint 1,25 milliárd forintból
kilencvenhárom hektáron kezdődik
el 2019-ben a zöldterület-fejlesztés
a palotavárosi tavak körüli területen. Sportolási lehetőségek mellett
játszóterek, bringapark is lesz a
zöldkörnyezet bővítése mellett.
„Olyasmi lesz, mint a Túrózsáki úti
sportcentrum, csak jóval nagyobb.
Remélem, eredményes lesz a közbeszerzés, és elkezdődhetnek az idén a
munkálatok!” – mondta Cser-Palkovics András.
Részben a Modern Városok Programja fejlesztéseinek köszönhetően
harminchektáros parkosítás és faültetés lesz a palotavárosi tavaktól
északra elhelyezkedő területen.
Erdősítés indul harminckét hektáron – erre egy decemberi kormánydöntés alapján kétmilliárd forintos
támogatást kapott Székesfehérvár.
Mindez a Sóstóéhoz hasonlítható
fejlesztést, intenzív fa- és növénytelepítést jelent, ami várhatóan
nagyon szép kirándulóhellyé teszi a
környéket.

Nagykorú lett a Csemete
Gáspár Péter
A Viktória Rehabilitációs Központban
ünnepelte tizennyolcadik születésnapját a
Székesfehérvári Csemete Alapítvány, mely
családbarát szolgáltatásait kisgyermekeket
nevelő családoknak kínálja. Az alapítvány olyan
hiánypótló szolgáltatást is működtet, mint a
Fecske Szolgálat – ennek keretében fogyatékos gyerekeket nevelő családok otthonában
nyújtanak segítséget.

Az alapítványnál dolgozók napi tevékenysége több mint munka: hivatás, amellyel a következő nemzedék
életminőségét alapozzák meg.
A Székesfehérvári Csemete Ala-

pítvány és azon belül a Csemete
Gyermekcentrum 2001. január
16-án jött létre. Tizennyolc évvel ezelőtt a céljuk az volt, hogy az előd,
a IX. számú Bölcsőde illetve annak
jogutódjaként egy évig működő
Kék Felhő magánbölcsőde mint
bölcsődei szolgáltatás megmaradjon a városban: az ott dolgozóknak
továbbra is legyen munkája, és a
bölcsődén túl többfajta, családi
szükségletekhez igazodó szolgáltatás jöjjön létre. A szülők jelzései
alapján azt látták, hogy szükség
van a fogyatékos gyermekek gondozására, fejlesztésére, otthoni és
időnkénti intézményi felügyeletére,

Fotók: Simon Erika

Volt, aki nyuszinak öltözött

A születésnapot hatalmas tortával ünnepelték

a szülőkkel közös játék- és programlehetőségekre valamint nyári
táboroztatásra is.
A születésnapos alapítványt köszöntötte Cser-Palkovics András
polgármester is, aki kiemelte: jó
döntés volt tizennyolc évvel ezelőtt
a közösség részéről annak felvállalása, hogy továbbviszi ezt a bölcsődét. Székesfehérvár polgármestere
köszönetet mondott az alapítvány
dolgozóinak is.
Az alapítvány egyik megálmodója
– Sárközi Valéria mellett – Mátay
Katalin főorvos, a Fecske Szolgálat

szakmai vezetője, aki elmondta,
hogy az elmúlt tizennyolc év alatt
megalapozták az alapítvány munkáját, elnyerték az önkormányzat, a
munkatársak és a szülők bizalmát,
és pozitív példát mutattak más
civilszervezeteknek.
Az ünnepségen részt vett Horváth
Miklósné, Viziváros önkormányzati
képviselője is, aki szerint az igazi elismerést az alapítvány dolgozóinak
a munkaköpenyükön láthatatlanul
ott csillogó érdemrendek jelentik,
melyek a gyermekek szeretetéből és
a szülők hálájából vannak szőve.
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Szent László nyomában Erdélyben
A HETILAP

Újabb állomásához érkezett Vakler Lajos az
Árpád-ház nagy királyait bemutató dokumentumfilm-sorozata. A Fehérvár Televízió stábja ezúttal Erdélyben járt, hogy bemutassa, mennyire
élő még ma is a Szent László-kultusz.

Megtelt a Városháza Díszterme Vakler Lajos legújabb dokumentumfilmjének bemutatóján múlt pénteken.
A film operatőre Megyeri Zoltán,
vágója Szentmiklósi Dávid volt.

„Nem először dolgoztam együtt Lajossal.
Mint mindig, ezúttal is nagyon izgalmas
volt a közös munka. A bőséges nyersanyagból igazán könnyű volt vágni. Jó
volt kizökkenni a mindennapi munkából
és ezzel a témával foglalkozni. Bízom
benne, hogy a későbbiekben is lesz
alkalmam ilyen kreatív munkákban
részt venni!” – mondta Szentmiklósi
Dávid.
Az alkotók utánajártak, hogy Erdélyben milyen kultusza van Szent
Lászlónak. Tették ezt tizenhárom

Kép: Megyeri Zoltán

Szabó Petra

Fotó: Kiss László

A Szent István-kápolna a Perkő-tetőn, Kovásznában

Az alkotók: Szentmiklósi Dávid, Simon Erika, Vakler Lajos és Megyeri Zoltán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát képező Székesfehérvár belterület,
Horváth István lakótelep 1. szám alatti 574 hrsz alatt nyilvántartott
3115 m² területű kivett, óvoda megnevezésű ingatlan értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, vagy letölthető a
www.szekesfehervar.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 06. szerda 12.00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

település templomain és falfestményein keresztül, néhol egyházi
személyeket is megszólaltatva. Vakler Lajos küldetésének tartja ezt a
missziót, és elárulta, hogy a munka
tovább folytatódik: „A filmet ajánlom
azoknak, akik a magyar identitásukat
őrzik, ápolják. Emellett ajánlom azoknak is, akik hiszik, hogy ezek a filmek
segítenek a múlt megismerésében.”
Szent István városában természetes, hogy Szent László emlékei sem
halványulnak el – ezt már Cser-Palkovics András mondta a bemutatót
megelőzően. A város polgármestere
örömét fejezte ki, hogy a Fehérvár
Médiacentrum csapata vállalta a
történelmi adósságot is törlesztő
dokumentumfilm elkészítését: „Szép

dolog, hogy a forgatócsoport azután,
hogy Szent Istvánról elkészített egy
filmet, most utánajárt, Erdélyben milyen kultusza van Szent Lászlónak, ezt
milyen emlékekkel őrzik. Ráadásul több
olyan városban, mellyel Székesfehérvárnak szoros kapcsolata van.”
A bemutatót követően Smohay
András művészettörténész beszélgetett Vakler Lajossal, a film szerkesztő-rendezőjével és Lángi József
restaurátorral, aki több erdélyi
helyszínen maga végezte a Szent
Lászlót ábrázoló freskók feltárását
és megmentését.
A Városházán kiállítás is nyílt
Simon Erika fotóiból. A képek igyekeznek átadni a nézőknek a még ma
is élő erdélyi Szent László-kultuszt.

Fejlesztések a szimfonikusoknál
Bácskai Gergely
Összesen százhuszonhét koncertet adott tavaly az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, ebből tizenegy külföldi előadás
volt. A hat ingyenes koncert, harminckilenc felnőtt és huszonkét ifjúsági hangverseny mellett ötvenöt alkalommal
ment az óvodásokat megszólító Hangszervarázs program.
Idén is folytatódnak a hangversenysorozatok.

A zenekar négy kiemelt hangversenysorozata
tavaly a vártnál nagyobb érdeklődés mellett
indulhatott el, és az év második felében több
alkalommal kellett használni a minden jegy
elkelt feliratot a plakátokon.
„Az idei évadban is folytatódik a PartiTúra Ifjúsági
Hangversenysorozat, és az öt alkalomra szóló Farkas
Ferenc-hangversenybérlet is, illetve napokon belül
kiderül az ismét megújuló Somorjai Ferenc Kamarazenekari és Kórushangverseny-sorozat idei programja.” – mondta Major István, a zenekar igazgatója.
Elkezdi működését az újonnan megalakult
Ars Oratoria Kamarakórus, mely már ebben
az évben önálló koncertekre és a zenekarral

közös fellépésekre készül.
2015. január 1-től önálló városi intézmény a
zenekar, mely korábban a színház berkein
belül működött mintegy ötvenmilliós költségvetéssel. Cser-Palkovics András kiemelte,
hogy 2018-ban már közel kétszázhatvanmilliós
költségvetéssel kezdte az évadot a zenekar,
huszonnyolc álláshellyel. Ebből az önkormányzat által biztosított támogatás kétszáznegyvennégymillió forint volt, de év végére meghaladta a háromszázharmincmillió forintot
az intézmény büdzséje. „Minden jogszabályi
követelménynek megfelel a zenekar, hogy minősítetté váljon, ami azt jelenti, hogy jövő év elejétől
a minősített zenekarok „klubjába” fog tartozni. Ez
komoly állami támogatást jelent majd!” – mondta
a polgármester. Idén a tavalyinál lényegesen
nagyobb költségvetéssel dolgozhat a zenekar,
és az álláshelyek száma is emelkedik.
Cser-Palkovics András beszélt arról is, hogy
szükséges lenne egy koncertterem építése.
Ennek létrehozása továbbra is a célok között
szerepel.

Új premierek a színházban
Dienes Petra
Az év első nagyszínpadi bemutatója a Black Comedy
volt a Vörösmarty Színházban. A vígjáték előadásai
sikerrel futnak a teátrumban. Ilyen és ehhez hasonló
népszerű színdarabok bemutatására készülnek a tavaszi
szezonban is.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

„Biztosra mentünk, amikor a Black Comedy-t
műsorra tűztük, és bizonyos szempontból azt
mondom, hogy biztosra szeretnénk menni,
amikor most egy új bemutatót készítünk a
stúdióban – ez Tennessee Williamstől A vágy
villamosa.” – árulta el Szikora János, a

Vörösmarty Színház igazgatója.
A színház ezen kívül még két önálló
bemutatóval készül április végéig: a nagyközönség a Nyolcvan nap alatt a Föld körül
és Eszterházy Péter Mercedes Benz című
darabjára vásárolhat jegyet.
A Vörösmarty Színház áprilistól vendégül
látja a Komáromi Színház egyik darabját
is, előadásai sikerrel idegenek című film
Hargitai Iván által rendezett színpadi
adaptációját. Az előadás tervezett címe
Titkos SMS-ek, de az egyelőre még meglepetés, hogy a műsort valóban ezen a néven
mutatják-e be.
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Az Urániától a Barátságig
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Fejezetek a fehérvári mozik történetéből

Kurucz Tünde
Uránia, Glória, Árpád, Köztársaság, Petőfi és
Barátság – fehérvári mozik, melyek a város
huszadik századi történelmének egy-egy
időszakában fontos szerepet töltöttek be. A
második világháború, a szocializmus és később
a multiplex mozik elterjedése maradandó
nyomot hagyott rajtuk.

Demeter Zsófia várostörténész lapunknak elmondta, hogy Fehérvár
és a mozi kapcsolata egy meglehetősen érdekes történettel vonult be
az országos köztudatba: „Ma kissé
furcsának tűnhet, hogy 1916-ban már
az iskolák is a fehérvári javaslatra hivatkozva tiltották a fiataloknak, hogy
egyedül járjanak moziba. Azonban
tanári engedéllyel, szülői felügyelettel be lehetett ülni egy-egy filmre.
Így biztosan csak olyan alkotásokat
nézhettek meg, melyek nekik valók
voltak.”

A Barátság moziban nem lehet nassolni filmvetítés közben, viszont cserébe nincs reklám

A Glória mozi megmaradt székeit ma a Prohászka-templomban használják

szűnt a gyógyfürdő jellege, és minden mással próbálkoztak. Többek
között azzal, hogy a medence fölött
mozit rendeztek be. Ez az időszak
hamar elmúlt, amikor a negyvenes években megtervezték a fürdő
gőzfűtését, és a város saját kezelésébe vette. Utána ismét fürdőként
működött.” – tudtuk meg Demeter Zsófiától.

a háború után újjáépítették, de a
lebombázott „könyökét” sohasem
állították helyre.

Kalauz az Azurexpressen
Az Alba mozi, amit mi Köztársaság
moziként ismerünk, szintén ebben
a korszakban kezdte meg a működését. Ez egy építészetileg érdekes

alkotás, mely Hübner Tibor tervei
alapján az akkoriban nagyon modernnek számító Bauhaus stílusban
épült. Somogyvári Gyula író nyitotta meg az épületet, és először az
Azurexpress című filmet vetítették,
melynek egyes jeleneteit a fehérvári állomáson vették fel.
„Akkoriban egy forgatás miatt nem
állt meg az élet, ugyanúgy menetrend
szerint közlekedtek a vonatok. A
vasutasok nem tudtak az egészről.
Észrevették a kalauzruhába öltözött
színészt, és feljelentették, hogy egy
idegen jegyellenőrnek adja ki magát. A
pert egy év múlva lezárták: hiába vette
meg a stáb a jegyet, a rendes utasokat
megtéveszthette az egyenruha.”
Demeter Zsófia elmondta azt is,
hogy a Rex mozgó (későbbi Petőfi
mozi) is a korszak nagy filmszínházai közé tartozott, amit a harmincas években Gábor Dénes mozivállalkozó átépíttetett. Engedéllyel
lebontotta azt a házat, amelyben
Petőfi Sándor színész korában
lakott. Becsületesen átrakta az új,
a kor igényeit kielégítő épületre
az emléktáblát. A mozivállalkozó
fia volt Gábor Miklós színész, aki
diákkorát a városban töltötte.
A szocializmus ideje alatt a Köztársaságban és a Petőfi moziban
lehetett filmeket nézni. Ugyanakkor hétvégente a kor szellemének
megfelelően több művelődési
házban, köztük a Fanta-villában is
tartottak filmvetítéseket. A fehérvári mozik közül utoljára a Barátság
mozit adták át 1986-ban.
Érdemes megjegyezni, hogy a
rendszerváltás után néhány évvel
az egykori, addigra már befedett
Budai úti szeméttelep helyén autós
mozit működtettek, de a vállalko-

zás hosszú távon nem volt rentábilis, ezért megszűnt.

kép: snitt.hu

A Prohászka-emléktemplom kulturális szárnyában helyet kapó Glória
mozi is ezt a korszakot fémjelezte.
Eredetileg a templom két könyökre támaszkodott. A templomot a
negyvennégyes szőnyegbombázás
alatt súlyos találat érte: a kulturális „karja” megsemmisült, de a
főépület is megsérült. A templomot

Fotó: Kiss László

A korai évek után a magyar mozik
népszerűsége igazán az anyanyelvi
filmek megjelenését követően, a
harmincas években nőtt meg. Ezt
mi sem jelzi jobban, mint hogy
ebben a korban öt mozi működött
a városban. Közülük a legrégebbi
nagy valószínűséggel a színház
mögött, a mai Koch László utcában található Uránia mozi volt,
mely a harmincas évek elejére
meg is szűnt. A helyét négy másik,
köztük az Árpád mozgószínház
vette át.
„Az Árpád-fürdő akkoriban egy
furcsa korszakát élte, mert meg-

Fotó: Kiss László

Mozi a medence felett és a
templomban

A Köztársaság mozit annak idején a Fehérváron is forgatott Azurexpress-szel nyitották
meg
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Az art besorolás kötelez
Az ügyvezető elmondta, hogy a
Barátság mozi artmoziként működik, ennek megfelelően a repertoár
negyven százalékának magyarnak
vagy művész besorolásúnak kell
lennie. A tavalyi év toplistájának második helyén a Testről és
lélekről című magyar film zárt,
míg a plaza top tízes listájára fel
sem jutott. Ezzel párhuzamosan
a közönségsikerek, mint tavaly a
Mamma mia! vagy a Bohém rapszódia látogatói létszáma is szépen
emelkedett.
„Teljesen más a közönség igénye ezzel
a mozival, mint egy multiplex-szel
szemben. Nálunk elérik a művészfilmeket, de itt jön az árukapcsolás:
ha eljön valaki egy művészfilmre,
akkor mindenféle marketingeszközzel
felhívjuk a figyelmét a többire. És
ha jól érezte magát, mert barátságos
volt a légkör és kedvesek a kollégák,
akkor máskor is bennünket választ.” –
mondja Juhász Zsófia.
Korábban egy emberrel vetítettek,
de a növekvő érdeklődés következtében a létszámot bővíteni kellett.
Az egyik új „moziinformatikus”

A mai mozitechnika közelebb áll az informatikához, mint a gépészethez

– ez a szakma ma már közelebb áll
az informatikához, mint a gépészethez – hozta magával az érzékenyítő
szemléletet. Ennek következtében
magyar filmeket magyar felirattal
vetítenek a jól látó, rosszul halló
embereknek. Ezen kívül vannak
külön tematikus estek, mint a
Csajos est, vagy koncertfilmek,
melyek ugyanebbe az irányvonalba
illeszkednek.
„Az iskolai vetítések is rendkívül népszerűek. Vannak olyan tanárok, akik
kifejezetten örülnek, hogy elhozhatják
ide a gyerekeket. Például a víz világnapja közeledtével műsorra tűztük a
Vad Balatont. Ezek a lehetőségek azért
fontosak, mert ezeket az alkotásokat az
iskolások maguktól nem néznék meg.
Ilyenkor kell kézen fogni őket és elvinni a moziba! Ugyanis utólag kiderül,
hogy annyira hatnak rájuk, hogy az
előadás alatt még a telefonjukat sem
veszik elő.” – magyarázza Juhász
Zsófia.

igen. Aztán megnézik, mikor lesz a
premier. Általában nem a bemutató
után közvetlenül, hanem a második vagy harmadik héten kezdik el
vetíteni, mert akkor már nem kell
a vetítések számát garantálni. Egy
egytermes, hatvanfős mozi ugyanis heti tíz-húsz vetítést nem tud
vállalni.
Farkas Krisztián, a másik moziinformatikus elmondta, hogy ma már
csak digitális gépeket használnak,

szat küldenek: „Mindig az időt kell
figyelni, hogy a kulcs mettől meddig
érvényes. Általában éjféltől éjfélig szól
a jogosultság.”
Krisztián megmutatta azt is, hogy a
digitális technika ellenére a gépteremben még látható a régi,
analóg vetítő: „Eredetileg kettő volt
belőlük, mert a filmek általában két
tekercsen érkeztek. Amint lefutott az
egyik, rögtön indulhatott a másik, így
nem kellett szünetet tartani. Ma már

Hagyomány és digitalizmus
A filmek kiválasztása is egy érdekes folyamat. A Barátság mozival
kapcsolatban sokszor felmerül,
hogy tűzzék műsorra ezt vagy azt
a filmet. Azonban csak olyat lehet
levetíteni, aminek van forgalmazója. A repertoárt úgy állítják
össze, hogy először megnézik,
hogy az IMDB-n vagy a port.hu-n
milyen kritikát írtak a filmről. Ha
tízből hét pont alattit, akkor nem
foglalkoznak vele, ha fölötte, akkor

Hétvégi mozi a Fanta-villában
A mai Öreghegyi Közösségi Házat az idősebbek Fanta-villaként ismerik. 1953-ig az
épület egy magánember, Fanta János honvéd ezredes hétvégi háza volt. Utána lett
belőle művelődési ház. A közfunkciók mellett a kor fontos szórakoztató húzóágazataként mozit is kialakítottak benne. A filmeket tizenöt éven keresztül, általában
hétvégente vetítették.

Fotó: Kiss László

A multiplex mozik elterjedésével, köztük a Cinema City Alba
átadásával a Köztársaság mozi és
a Petőfi mozi bezárta kapuit. Csak
a „legkisebb testvér”, a Barátság
tudott talpon maradni, mely az elmúlt években jelentős átalakuláson
ment keresztül.
Megszépült a nézőtér, klimatizálták a termet, megújult a kép- és
hangtechnika. A mozit eredetileg a
Fejér Megyei Művelődési Központ
a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (SZGYF) keretein
belül üzemeltette. Az évek során
egyre nehezebb helyzetbe került a
mozi. A bevételekből többek között
a közüzemi számlákat kellett kifizetni, és nem jutott pénz arra, hogy
kifizessék a filmforgalmazókat. Ennek következtében az SZGYF Fejér
megyei igazgatója azzal a javaslattal
fordult az önkormányzathoz, hogy
a város vegye át a mozit, amit 2017.
december 1-jén a közgyűlés el is
fogadott. A Barátság mozi 2018.
januárjától kezdve a Fehérvári
Programszervező Kft.-hez került.
Juhász Zsófia, a cég ügyvezetője
elmondta, hogy a döntés következtében megszűntek a pénzügyi
problémák, mert a mozi pluszbevételeit vissza tudják forgatni:
„Bevezettük a bankkártyás fizetési
rendszert, és a küszöbén állunk az online jegyvásárlás bevezetésének. Eddig
csak jegyet foglalni lehetett interneten.
Többször is előfordult, hogy valaki
lefoglalta a helyet, de az előadás előtt
mégis úgy döntött, hogy nem jön. Mi
pedig közben elvesztettünk két-három
látogatót, vagy lehet, hogy többet is,
akik azt látták a felületen, hogy nincs
szabad hely.”

Fotó: Kiss László

A multiplexek kora

A Barátság mozi géptermében a régi mozigépet is meg lehet nézni

melyek gyakorlatilag előre jelzik
a hibákat. Az informatikusnak
kis túlzással csak egy gombot kell
lenyomni, és máris indul a film,
amit előtte a forgalmazók szerveréről töltöttek le. Vetítés előtt lehet
némi izgalom, ha az induláshoz
szükséges, kulcsnak nevezett kód
késve érkezik vagy tévedésből ros�-

csak akkor vesszük elő őket, ha valamilyen program keretében a látogatók
megnézhetik a géptermet.”
Krisztián szerint nagyon jó érzés,
amikor film végén a vendégek
odamennek hozzá, és megköszönik
az élményt, vagy hogy nem volt
olyan hangos vagy nyáron nem túl
hűvösre volt állítva a légkondi.
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Gábor Miklós székesfehérvári emlékei
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Séllei Erzsébet

Goldberger Rezső Amerikába utazott, hogy megteremtse az anyagiakat vállalkozásának fejlesztésére.
Az I. világháború éveiben már
mozitulajdonos. A nagy gazdasági
válság kezdete Balassagyarmaton
találja. 1931-ben bekövetkező haláláig moziengedélyesként és fényképészként dolgozik. Fia, a nevét
Gáborra magyarosító és a református hitre áttérő Béla édesapjától
leste el a mesterséget. Zalaegerszegen működtette első moziját,
majd 1926-ban Székesfehérvárra
költöztette családját. Gábor Miklós ekkor hétéves gyermek volt.
Édesapja két mozi működtetésére
váltotta ki az engedélyt. Az egyik
az Uránia, a másik az Árpád nevű,
de Zalaegerszegen is megtartotta
közönségét. A székesfehérvári, akkori „görbe” Vár körút hajlatában,
mely ma a Koch László utca nevet
viseli, a 4. szám alatt szokatlan kül-

Fotók: Kiss László

Goldberger Rezső fényképész mester 1896ban Siklóson és Harkányban kattogtatta
fotószalonjában masináját. Fényképész és
műfestő, ez állt a cégtábláján. Korábban
annak, aki fényképész mesterségre adta a
fejét, szabadkézi rajzból és vízfestésből is
számot kellett adnia, mert a fotózás és e
művészeti ágak közeli rokonságban álltak. Jó
ízlés, kompozíciós készség nélkül nem születhettek kifejező, harmonikus, értékes fotók.
A statikus képábrázolást aztán kiegészítette
a mozgóképek világa. Előbb a néma-, aztán
a hangosfilmek vonzották be a közönséget a
mozgószínházak sötét nézőtereire.

A hajdani Uránia mozi épülete a Koch László utcában ma villamossági szaküzletként működik

dal válogatta ki a filmeket, hogy
közönsége egyformán megismerje
a klasszikusokat, az újdonságokat,
a könnyűeket és a nívósakat. A
városi közönség itt láthatta az első
hangosfilmet, Az éneklő bolondot.
Az Árpád fürdő területén működött a család üzemeltetésében az
Árpád mozgószínház. Az Árpád
mozi volt az „előkelőbb”. A vetí-

ambíciója ifjúkori mozis élményeiből táplálkozott. A halhatatlanok
társulatának örökös tagja Székesfehérváron élte ifjúságát. Az Ady
Endre u. 22. számú – azóta már
elbontott – lakóházból szaladt át a
túlsó oldalra korcsolyázni az egyleti pályára és teniszezni a „gödörbe”. A hajdani házukkal átlósan
szemben álló Főreálgimnázium

Gábor Miklós bejegyzése a szerző gyermekkori emlékkönyvébe

sejű épület áll a modern toronyház
tövében. A hajdani Uránia mozi
helyén ma villamossági szaklet működik. „Koszos kis mozi
volt.” – emlékezett a helyre Gábor
Miklós. A Nyugat című folyóiratot
járató, művelt édesapja nagy gond-

tések alkalmával a gőzfürdőben
leeresztették a vizet, ilyenkor a
parton helyezkedtek el a páholyok. Nyári moziként szórakoztatta a közönséget.
Gábor Miklós rajztehetségét
nagyapjától örökölte, színészi

padjait nyolc évig koptatta, itt
szerzett érettségit. György Oszkár
tanította magyar irodalomra és
francia nyelvre. A gimnáziumból
a Budai úti gesztenyefák mögötti
4-es lovas tüzérekhez vonult be, itt
töltötte kétéves katonaidejét, majd

a színiiskolai kitérő után innen
került ki a második világháború
frontjára. Élményeit a lövegek
között és a lovak lábánál hóban,
sárban gubbasztva rögzítette kockás
füzeteiben és Kicsi-világ-háború
címmel tette közzé. Pályája a
Valahol Európában című filmen,
a Mágnás Miska lovászfiújának
mókázásán és Petőfi Sándor A
helység kalapácsa lantos narrátorán át a Hamletig ívelt. Megszemélyesítője Hornyánszky doktornak a
városunkban forgatott Alba Regia
című filmben. Tatyjana Szamojlovával vették fel éppen a filmbéli
jelenetet a Szent István tér lovasszobránál, és mi engedélyt kaptunk arra, hogy iskolánk ablakából
figyeljük. Aztán székesfehérvári
gyermekekkel beszélgetett a rádió
stúdiójában, és az a megtiszteltetés
ért, hogy Lózsa Ágnes és Sárkány
Gyöngyi osztálytársaimmal én
utazhattam el Budapestre erre a
találkozásra. Emlékkönyvem őrzi
bejegyzését: „Hull a hó és hózik,
Micimackó fázik zik-zik-zik.”
Nyolc naplót írt, melyek ma már
színháztörténeti értékek. Írói munkásságát Füst Milán prózai díjjal,
színészi életművét Kossuth-díjjal
jutalmazta a szakma.
Gábor Béla moziengedélyes a második világháború után visszaköltözött Zalaegerszegre. Gábor Miklóst a színházi lét Budapestre hívta.
Egy szép, fekete, sportos, szerelmes ifjú művész – aki beírta nevét
a kiemelkedő magyar színészek
nagy öregjeinek aranykönyvébe –
tekintette otthonának városunkat,
járta utcáinkat és emlékezett élete
végéig szeretettel erre a helyre.
Mi se feledjük el! Zalaegerszegi
szülőháza, budapesti lakása után
Székesfehérvár is gondoljon rá egy
emléktáblával az egykori Uránia
mozi bejáratánál vagy a Főreálgimnázium falán, tanára, György
Oszkár emléktáblája mellett!
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Újbb fejlesztések hat megyei településen
Kovács Szilvia

Tavasz végére elkészül
Szabó Miklós Bence

A munka egy részét már elvégezték, az új körforgalom környékén
már cserélték a közműveket, egy
hosszabb szakaszon azonban még
csak most indul a vezetékcsere –
amint azt az időjárás lehetővé teszi
– ezt követően pedig útépítéssel
folytatódik a beruházás.

A munkát még tavaly ősszel a
Kírálykút környékén kezdte meg a
kivitelező. A közművek cseréjénél
azonban nem várt nehézségekbe
ütköztek. A közműtérképtől eltérő
helyen kerültek elő a földből az
egyes vezetékek, a körforgalom
környékén. Az ivóvíz- és gázvezetékek, a csapadékelvezetők sokszor
keresztezték is egymást a föld alatt.
Mostanra azonban a felújítás ezen
szakasza lezárult, ha pedig kedvező
lesz a következő hetekben az időjárás, folytatódhat a munka.

A Bicskei Városi Óvoda Kakas Tagóvodáját
még idén napelemes rendszerrel látják el

meg összesen hatszáznegyvenegy és fél millió forintból új
fejlesztéseket, köztük Bicske,
ahol még idén megvalósulhat
négy magas energiaigényű
épület korszerűsítése százhuszonegy és fél millió forintos
támogatásból. Emellett épület
energetikai fejlesztésekre
Mány százkilencvennyolcmillió
forintot, egészségügyi alapellátás fejlesztésére Sárbogárd
negyvenmillió forintot, Sárosd
és Kulcs száz-százmillió forintot,
a szociális alapszolgáltatások
fejlesztésére Iszkaszentgyörgy
mintegy nyolcvankétmillió forintot kapott.

Fotó: Bácskai Gergő

A jelenlegi döntéshozatali folyamat zárása közeledtével Törő
Gábor, Tessely Zoltán és Varga
Gábor országgyűlési képviselők
valamint Galambos Dénes miniszterelnöki biztos azzal keresték fel a Fejér Megyei Közgyűlés
elnökét, hogy a maradék forráslehetőségek figyelembe vételével
vizsgálják meg, a megyében
mely településeknek lehet még
további forrást biztosítani.
Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök lapunknak elmondta,
hogy a megyei önkormányzat pozitív döntést hozott a kérdésben:
„Két fő szempont mozgatta a kiválasztási irányokat: egyrészt, hogy
van-e még olyan település, amelyik
érdemi pályázatot nyújtott be, és
mégsem részesült kedvező elbírálásban, illetve van-e olyan, amelyik már
nyert, de még van olyan fejlesztési
célja, mely az ott élők szempontjából nélkülözhetetlen vagy alapvető
életminőség-javító hatással bír.”
Az egyeztetések eredményeként
hat megyei település valósíthat

Tavasz végére készülhet el teljes egészében a
Berényi út. Addig azonban további félpályás
lezárásokra kell készülniük az autósoknak.

Kép: Zsiday Ádám

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Fejér Megyei
Önkormányzat harmincötmilliárd forintos
fejlesztési forrást biztosított a megye települései számára. Ebből most hat település
újabb beruházásokat valósíthat meg, több
mint hatszáznegyvenmillió forintból.
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A következő szakaszban a körforgalomtól a Vértanú utcáig kezdi meg a kivitelező a vezetékek
cseréjét, mely félpályás útlezárással jár. Később indul az útépítés: térköves burkolat kerül a
járdára és biciklisávot is felfestenek. Az út tavasz végére nyerheti majd el a végleges formáját.

A Fehérvár Televízió műsora január 26-tól február 1-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 1. 26. SZOMBAT

2019. 1. 27. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Zsigmond Lala
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Zsigmond
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek: Balicza
Anna és Balicza Zsófia
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kneifelné Vass Éva
14:10 Egészségünkre 7-8.
rész – ismétlés
14:25 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Katalin
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Koronázási Szertartásjáték
2018 – II. András
17:05 Portrék a Királykúton
2019 – ismétlés
Meghívott vendég: Nagy
Zoltán Péter. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Páli Zoltán
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Fehérvár AV19 – Medveščak
Zagreb jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Páli Zoltán
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Zsigmond Lala
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Zsigmond
12:40 Híradó – ismétlés
(Hír- és magazinműsor) A
Fehérvár Televízió híradója
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Szent László nyomában
Erdélyben
A film bemutatja, hogy
erdélyi települések
Nagyváradtól Székelyderzsen
át Csíkszépvízig miként
őrizték meg templomaikban,
köztereiken Szent László,
a lovagkirály emlékét
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek: Balicza
Anna és Balicza Zsófia
15:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Alba Fehérvár KC –
Békéscsaba kézilabdamérkőzés közvetítése
felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gayer Ferenc
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár – Jászberény
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Csík 30 – 30 év boldogság
A Csík zenekar jubileumi
koncertje az Alba Regia
Sportcsarnokban
21:40 Tikverőzés 2015
22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2019. 1. 28. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gayer Ferenc
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Matuz János
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Halálra rémülve – angolúj-zélandi-ausztrál
filmdráma 1986, (12)
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 1. 29. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Matuz János
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– hetvenéves az Alba
Regia Táncegyüttes
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács György
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Közéleti és Kulturális
Szalon 2017
Beszélgetőtárs: Benkő
Andrea. Vendégek: Altorjai
András és Drahos Béla
21:30 Virtuózok Gálaest
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 1. 30. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések –
hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács György
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Egészségünkre
9-10., Honvéd7 és Hírek
20:15 IV. Kolbásztöltő
Fesztivál 2018
20:35 Portrék a Királykúton 2017
Beszélgetőtárs: Bakonyi
István. Vendég: L.
Simon László, József
Attila-díjas költő, író,
országgyűlési képviselő
21:35 Charlie zenekaros
nagykoncertje 2016
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 1. 31. 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 Egészségünkre 9-10.
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: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László
17:00 Egészségünkre 9-10.
rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendég:
Gallyas Lakatos Ákos
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Szárnyakat a magasba!
– ismeretterjesztő film
20:45 Nagyasszonyok 1-2. rész
Benne: Sárvári Józsefné
- Vázsnok és Máder
Lászlóné, Bodajk
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:00 Képes hírek

2019. 2. 1. 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: Rába
Henrietta. Vendég:
Gallyas Lakatos Ákos
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfo és Hírek
20:35 IX. Fehérvári Versünnep
elődöntő 2018, 2. rész
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: január 26. 19:50 Fehérvár AV19 – Medveščak Zagreb jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről
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Látogatható kiállítások
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.
Útközben
Köfém Oktatási és Közművelődési
Központ
Várkonyi Gábor festménykiállítása. A kiállítás megtekinthető:
február 13- ig.
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.
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.
Horoszkóp
Január 24. – január 30.

programajánló

Asszonyműhely és nyílt nap a balettszínházban
Programok január 25-től február 3-ig

Szabó Petra

Január 25.
Gárdonyi-kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Szórakozz és művelődj! Sohonyai
Edit írónő érdekes témákkal, szórakoztató önismereti beszélgetéssel várja a 11-16 éves korosztályt.
Lesz zene, tánc, falatozás.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Információ: 22 501 161,
info@ggmuvhaz.hu
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.

Hexina jósnő

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

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.

Január 27.
Pihi-puhi
11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház
előadását négyéves kor alatti
babáknak ajánlják.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Január 28.
Goya – Dali
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-

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.

tár Pedagógiai Szakkönyvtára
Szűcs Erzsébet művészettörténész előadása.
Királykúti esték
18 óra, Királykút Emlékház
Bakonyi István vendége Rónai
László idegsebész főorvos.
Petőfi mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Filmvetítés az egykori Petőfi
moziban. Az érdeklődők a Keleti
nyugalom – Marigold Hotel című
filmet tekinthetik meg.
Január 29.
Mi az a köteles példány?
15.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási
csoport
Ízelítő Székesfehérvár nyomdatörténetéből.
Bütykölde
16.30, Aranybulla Könyvtár
A gyerkőcök hóemberes papírgurigatolltartót készíthetnek Tóth Eszter
vezetésével. Ollót vinni kell!
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bene Gábor Építsük a szent
koronás nemzetet! – II. rész című
előadása.
Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

AGYKONTROLL:

stresszkezelés és elmefejlesztés
Pedagógusok és egészségügyi
szakdolgozók számára akkreditált.

SZÉKESFEHÉRVÁR
március 9-10., 16-17.
Ára: 44 000 Ft,
(diák, nyugdíjas: 29 000 Ft)

Oktató: Domján Andrea
(tanár)
Bővebb info: 20/969-0059

agykontroll.hu

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.

Mostanában gyakran gondol a jövőre és úgy érzi, ideje
lenne bizonyos dolgokon változtatnia. Ha így látja jónak,
akkor tegye, de kis lépésekben, semmit se kapkodjon el.
Viszont érdemes lenne több időt szánnia az egészsége megóvására, arra, hogyan étkezik, illetve sportolnia sem ártana!

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

2019.01.24.

Mostanában kissé feszült és türelmetlen a szeretteivel.
Valóban jobban megtalálják Önt és a segítségét, tanácsát kérik, de az is igaz, hogy máskor több türelemmel
áll hozzájuk. Ha soknak érzi őket, közölje velük finoman, azt is, ha éppen Ön küzd lelki problémákkal!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostanában van itt az ideje annak, hogy állást váltson, amennyiben szeretne, esetleg, hogy megvalósítsa
a vágyát és olyan dologgal foglalkozzon, amivel
igazán szeretne! Nincs kizárva, hogy anyagi vagy akár
szakmai segítséget is kap hozzá.

Mostanában meglehetősen gyengéd, engedékeny
és kifejezetten szeretetteljes a kedvesével. Egy kicsit
megrémíti Önt, mert nincs hozzászokva ahhoz, hogy
ennyire vajszívű legyen, ám kedvesének kimondottan tetszik ez az oldala.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Jelentős változások várnak Önre már a következő napokban is. Bizonyos területeken lehetőséget kap arra,
hogy újrakezdje a dolgokat, illetve megmutassa, mire
képes és bizonyíthasson. Ehhez fontos lenne, hogy
elengedje a múltját, ami hátráltatja a fejlődésben!

Előszeretettel lovagol a sérelmein, imádja azokat
hangoztatni, felhánytorgatni szeretteinek. Amíg nem
képes megbocsátani, tovább lépni, ne is várja, hogy
javulni fog a kapcsolatuk! Viszont jó esély van arra,
hogy elüldözi magától szeretteit.

FEHÉRVÁR
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Bobory Zoltán vendégei egykori művelődésiház-igazgatók:
Adorján Viktor, Kovács György,
Kovács József, Magyarits András,
Mazák Gyula és Pálfalvi András.
HTBK-est
18 óra, Nyitrai úti Közösségi Ház
Az est vendége lesz Dávid Kornél
egykori válogatott kosárlabdázó.
A sportolót Silye Sándor pályafutásáról kérdezi.
Január 31.
Macskatéka olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Mesebeli képeken elevenedik
meg a régmúlt: Szabó T. Anna
Tükörcicák könyve kerül a középpontba.
(A)Költő-zug(zúg)
17 óra, Vörösmarty-terem
A házigazda: László Zsolt költő.

Asszonyműhely, gyöngy- és üvegékszer-készítés
Folytatódnak a Fehérvári Kézművesek Egyesülete által szervezett műhelyek. Január
26-án, szombaton délelőttől délutánig tart a jó hangulatú, kreatív munka: lesz
foltvarrás illetve ékszerkészítés gyöngyből és üvegből.
Az Asszonyműhelyben a tél lesz a téma, havas, hóemberes használati illetve dísztárgyakat készíthetnek a résztvevők tetszés szerint. Aki tud, hozzon magával saját
varrógépet, hogy gyorsabban haladjon a munka. A gyöngyékszerkészítő műhelyben
kalotaszegi bojt, nyaklánc, kulcstartó vagy mobildísz közül lehet választani, míg az
üvegékszeres foglalkozáson fülbevalót, gyűrűt és medált lehet készíteni. Ez utóbbi
program csak korlátozott létszámmal tartható, tizenkét fő jelentkezését fogadják a
klaradobrovitz@gmail.com címen. A műhelyek január 26-án, szombaton 10 és 16 óra
között lesznek a Rác utca 27. szám alatti Kézművesek Házában.
Február 1.
Üllői Úti Fuck & Dope Calypso
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Február 2.
Mesés színek
10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekrészlege
Családi mesedélelőtt, papírszínházi előadással, kézműves
foglalkozással.

Vigasságcsinálók bálja
18 óra, Táncház
Program:
18 óra: vendégváró
19 óra: bálnyitó tánc
19.30: vacsora, meglepetésműsor
23.15: tombola
Vendég: Gájer Bálint. Zenél a
Dimenzió Partyzenekar
Shakespeare: A vihar
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása. Az
előadás után a színészek és a rendező egy kis beszélgetésre várják
a nézőket.
Február 3.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Újra szól a Gorsium!

Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag
fröccsöntő és szerszámkészítő cég munkatársakat
keres az alábbi munkakörbe:

• operátor 3 műszakos munkarendbe

Amit kínálunk:
kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi hozzáállás,
nagyon jó dolgozói kollektíva, versenyképes, teljesítménnyel
arányos bérezés.
Előnyt jelent a fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat.
Jelentkezését várjuk munkaidőben:
krisztian.kalmar@trimetrik.hu, illetve a 20/965-27-97
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az akadályok és kisebb kudarcok, amikkel a héten
találkozik, mind-mind lehúzzák, elveszik a kedvét, pedig
nem kellene. Akármilyen nehéz is, most kellene igazán
küzdenie. De ha úgy érzi, nem megy, legalább ne is meneküljön a kudarcok elől, hanem nézzen szembe velük!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A munkahelyén akadályokba, nehézségekbe ütközik,
ráadásul egyes kollégái mintha szándékosan próbálnák
nehezíteni a dolgát. Kerülje, hogy nyíltan összevesszenek, de ne is hagyja szó nélkül. Mindenképpen legyen
diplomatikus és őrizze meg a nyugalmát!

Február 2-án, 19-től 24 óráig kerül sor
a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház termeiben a Gorsium zenekar
koncertjére. Az együttes 1968-ban még
Alba néven alakult meg, és 1970-ig
tagja volt D. Nagy Lajos, aki jelenleg a
Bikini frontembere. A zenekarral 1972ben a Ki mit tud?-on is szerepeltek a
televízióban, ekkor már Gorsium néven.
1990 körül határozták el, hogy korábbi
sikereiket követően ismét színre lépnek: 1991-ben és 1992-ben a Videoton
Oktatási Központ sportcsarnokában
nagy sikerű koncertet adtak. Vendégük
volt D. Nagy Lajos és Charlie is, akivel
a zenekar egyik alapítója, Mikó Péter
a József Attila Gimnáziumban együtt
zenélt a gimnáziumi zenekarban.
A koncert hagyománnyá vált, 2010 óta
minden évben zenélnek a Szent István
Művelődési Házban.
„Nagy ösztönzést ad részünkre a
bennünket szerető közönség, akik hívásunkra eljönnek. Mindig telt ház előtt
zenélünk. Rendezvényünk olyan, mint
egy érettségi találkozó, ahol barátok
és ismerősök találkoznak, táncolnak,
csápolnak és tapsolják a zenekart.” –
mondta Mikó Péter.
Idén sajnos Charlie nem lesz jelen, de
D. Nagy Lajos igen. Bikini- és régen
játszott Bee Gees-számokat fognak
előadni.

A Barátság mozi műsora
Végállomás: esküvő
Január 25. és február 2. 18 óra
Amerikai romantikus komédia, dráma.
Rossz versek
Január 25. és január 30. 20 óra
Magyar film. A második időpontban magyar felirattal lesz
megtekinthető a film.
Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak
Január 26. 10 óra
Magyar családi animációs
film.
Ralph lezúzza a netet
Január 26. és február 2. 16 óra
Amerikai családi animációs
film, kalandfilm, vígjáték.
Kezedben a sorsod
Január 26. 18 óra
Feliratos francia film.
Bohém rapszódia
Január 26. és február 2. 20 óra,
január 28. 17 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi
dráma.
Schindler listája
Január 28. 19.30
Amerikai történelmi dráma.
Tű, cérna, szerelem
Január 29. 18 óra
Indiai-francia dráma.
Bánom is én, ha elítél az
utókor
Január 29. 20 óra, január 31.
17.30
Német-francia dráma.
Napszállta
Január 30. 17.30
Magyar-francia dráma magyar
felirattal.
Az átkelés madarai
Január 31. 20 óra
Feliratos kolumbiai-dán-mexikói dráma.
Cinema Paradiso
Február 1. 18 óra
Feliratos olasz-francia romantikus dráma.
Csodálatos fiú
Február 1. 20 óra
Amerikai életrajzi dráma.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Meglehetősen változatos szerelmi élet vár Önre. Az
egyik pillanatban még a legnagyobb boldogságot élik
meg, míg a következőben már elküldik egymást melegebb éghajlatra, de szerencsére utána mindig gyors és
szenvedélyes békülésre lehet számítani.

Ne legyen link, hogy a problémáit a szőnyeg alá söpri vagy
félbehagyja azokat a dolgokat, amik éppen nem mennek,
nincs benne szerencséje! Jobban teszi, ha küzd, megoldásokat
keres, akár segítséget kér, de semmit se adjon fel vagy hanyagoljon, mert csak egy kis bukkanó választja el a sikertől.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mindig a biztosra menjen, semmit se kockáztasson.
Addig ne váltson munkahelyet, ne vágjon bele semmilyen jövedelmezőnek tűnő lehetőségbe! Ugyanakkor ez a hét a legalkalmasabb arra, hogy magába
tekintsen és átgondolja, mit is szeretne igazából.

Nem ártana újragondolnia egy-két tervét, legalábbis a kivitelezését. Próbáljon meg kis lépésekben haladni, ha céljai eléréséről
van szó, és ne essen kétségbe, ha még nem látja az alagút végét.
Legyen türelemmel és csak a célra koncentráljon és arra, hogy
képes legyen tanulni, javítani azon, amit esetleg nem jól csinál!
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Egy nyerő páros és a nagy fogyás
A HETILAP

A fogyás fejben dől el! – gyakran halljuk ezt
a mondatot. Tatár Mónika számára a 2018-as
év az elhatározás, a kemény munka és a nagy
fogyás jegyében telt. Háromnegyed év alatt
szabadult meg negyvenöt kilótól, és már csak
öt kiló választja el az álomhatárként megjelölt
bűvös ötventől. Mónika azt mondja, ha megszületik az elhatározás, akkor már csak kitartónak
kell lennünk, ehhez pedig jó, ha találunk egy
olyan társat, aki átsegít az akadályokon. Ilyen
számára személyi edzője, Kozák László. A nagy
fogyásról és az életmódváltásról kérdeztük
őket.

Az agyunkat nem egyszerű átkapcsolni, nehéz magunkat rávenni
arra, hogy sportolni kezdjünk vagy
lemondjuk olyan finom dolgokról,
amik boldogsággal töltenek el.
Mónika többször próbált megszabadulni a plusz kilóktól, aztán jött
az a bizonyos elhatározás: „Érdekes
dolog ez, mert az embernek mindig jön
egy elhatározás. De most valahogy
más volt. Nem tudom megmagyarázni. Mikor leszálltam a buszról és alig
tudtam elindulni, annyira fájt mindkét
csípőm, akkor gondoltam, hogy most
ezt abba kell hagyni, valamit kezdeni
kell magammal, mert harmincnégy
évesen ez nem mehet tovább! Nem
tudtam mozogni, nem tudtam semmit
magammal kezdeni, kényelmetlen volt

Kép: Pintér Norbert

Látrányi Viktória

Tatár Mónika és Kozák László csapatmunkában dolgozik az eredményekért

nagyon. Másnap megkerestem Lacit,
és bele is vágtunk az életmódváltásba.
Kaptam étrendet, és heti háromszor
kezdtük az edzést!”
Az életmódváltásba jó, ha egy
szakembert is bevonunk, akivel
tudunk konzultálni arról, min kell
változtatni, milyen célokat érdemes
kitűzni.
„Nem egy nagy célt tűztünk ki
Mónikával, hanem sok apró lépcsőt
határoztunk meg. A folyamatosságon
van a hangsúly, és nem azon, hogy
minél hamarabb minél nagyobb súlytól
szabaduljunk meg, hiszen az a cél,

hogy tartós életformát alakítsunk ki!
Az étkezés az, ami hetven százalékban
meghatározza a testünk külsejét, ez
jelen esetben is így volt. Gyakorlatilag
az étrendet kellett átformálni illetve
szabályok közé szorítani. Ez az elején
okoz kisebb problémákat, de mindenkinél az a legfontosabb, hogy ne
legyen gond számukra a betartása.” –
fogalmazott Kozák László, a Cutler
Fehérvár személyi edzője.
Ahogy az lenni szokott, minden
kezdet nehéz. Kozák László szerint
ezen sokat segített a heti „formacsekkolás”, ami motivációt adhat az
embernek, hiszen ha látjuk az eredményeket és jobbak vagyunk akár
kilóban, akár centiben, az erőt és
kitartást ad az embernek. Ugyanígy
„dopping” lehet a külső szemlélőktől
kapott pozitív visszajelzés is. S hogy
mi volt a legnagyobb kihívás? Mónika azt mondja, az új étrendjével
barátkozott meg a legnehezebben:
„Szerintem egy túlsúlyos embernek ez
a legnehezebb pont. A három óránkénti
evésre nagyon nehéz volt átszokni, meg
a számolgatásra is! Mennyi rizs, mekkora adag csirke és mennyi zöldség az,
amit fogyasztani kell. Azért megnyugtatok mindenkit, pár hónap alatt bele lehet
tanulni, most már szemmértékre is meg
tudom mondani ezeket!”
Természetes, hogy vannak az
életmódváltásban hullámvöl-

gyek. Mónikának is voltak, ám
az akadályok leküzdésében sokat
segített neki Kozák László. „Egy
jó edzőnek félig-meddig mentális
trénernek is kell lennie. Mónika esetében tizenöt-húsz kilónál volt egy
kis megrogyás. Nem tudja az ember
elképzelni egy ekkora út előtt, hogy
milyen lesz az a kép, amit harmincöt
éve nem látott magán. Ezt mentálisan is helyre kell tenni, illetve
erősíteni is kell, hogy képes rá, meg
tudja csinálni! Ha szükséges, akkor
naponta beszélgetni kell róla!” – véli
az edző.
Tatár Mónika és edzője az ötven
kiló mínuszt tűzte ki célul, ettől
még öt kiló választja el őket. Már
az eddig elért eredmény is újabb
célkitűzésekhez ad motivációt,
hiszen a lány magabiztossá vált,
nyitottabb, barátságosabb lett,
amit közvetlen környezete is
értékel. Így a bűvös ötvenes szám
elérése után is vannak már tervei.
Az idei évre formásabb, izmosabb
megjelenést tervez. Sok sikert
kívánunk hozzá!

Még több tippet és hasznos tanácsot
hallhatnak Kozák Lászlótól és Tatár
Mónikától! Kattintsanak pénteken az
fmc.hu oldalra, ahol a Heti fitt című
rovatban a nagy fogyásról tudhatnak
meg többet!

Kovács V. Orsolya
Influenzaszezonban sajnos sokan küzdünk
tartós, több napos lázzal, amit már szigorúan
csillapítani kell. De nem mindegy, hogyan! Sokat segíthetnek a természetes készítmények, a
gyógyszerek közül pedig érdemes a hatóanyagtartalom alapján választani.

Aki nem szereti túlterhelni a
szervezetét gyógyszerhasználattal,
szívesen folyamodik a gyógyulás
során a természetes készítményekhez, mert jóleső érzés arra
gondolni, hogy a természetben
igenis akad jó néhány növény,
ami segíthet a láz, a gyulladás
csökkentésében, és közérzetünkre
is jótékony hatással van. Ebben a
cikkben ezek alkalmazásához is
adunk tippeket.
Nem kevésbé fontos azonban azt is
átgondolni, hogy ha gyógyszerhez
nyúlunk, akkor mikor, mennyit,
hogyan alkalmazzunk belőlük.
Vannak ugyanis olyan helyzetek,
amikor nincs idő teafőzéssel,
borogatáskészítéssel pepecselni,
egyszerűen olyan magas a láz, hogy
azonnal gyógyszeres beavatkozásra
van szükség.
Kúp, szirup, szuszpenzió, tabletta,
kapszula – számtalan formában
beszerezhetjük a gyereknek és felnőttnek szánt láz- és fájdalomcsillapító készítményeket a patikákban.
A legerősebbek az aminofenazon
tartalmú lázcsillapítók. Ezeket csak
orvos által felírt receptre kaphatjuk

meg a patikában. Erős fájdalomés lázcsillapító hatásuk mellett a
gyulladást is csökkenti valamennyire a szervezetben. A készítmények
hatása általában öt-nyolc órán át
tart. Már csecsemőknek és kisgyermekeknek is felírják kúp formájában. Hányással járó betegségeknél
különösen ajánlott. Háromhónapos
kor alatt nem is adható más hatóanyagú szer.
A paracetamol és az ibuprofén
tartalmú lázcsillapítók szintén
többféle formában kaphatók. Ezek
nem gyulladáscsökkentők, viszont
a lázat és a fájdalmat enyhítik.
A kúpokat, cseppeket, tablettákat
nagy általánosságban hat óránként javasolják bevenni, beadni.
Ha ennél gyakrabban szükséges a
lázcsillapítás, a különböző hatóanyagú készítményeket felváltva
kell alkalmazni, akkor hamarabb is
be lehet venni. De egyszerre soha
ne alkalmazzunk kétféle lázcsillapítót! A lázcsillapítás mellett a
legfontosabb a folyadék pótlása,
mert a lázas állapot a szervezetben
nemcsak gyengeséggel, hanem
fokozott folyadékvesztéssel is jár.
A hűtőfürdővel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A legfontosabb, hogy hideg vizet soha ne
alkalmazzunk hozzá, csakis a test aktuális hőmérsékletével megegyezőt,
fokozatosan hűsítve. És 31 foknál
soha ne legyen hűvösebb! Kerüljük
a vacogást, a test görcsös állapotát,
úgyhogy csak óvatosan a fürdővel!

Kép: bBoldognapot.hu

Hogyan csillapítsuk a lázat?

Az egyik legtermészetesebb lázcsillapító a zsálya, amit már évszázadok óta használnak

Főzzünk gyógyteát!
A zsályatea az egyik kedvelt népi
lázcsillapító, mellyel egyben a
folyadékpótlást is megoldhatjuk.
Az orvosi zsálya évszázadok óta
használt gyógynövény. A belőle
készült teához egy teáskanál szárított levelet kell leforrázni két és
fél deci vízzel. Letakarva hagyjuk
állni öt-tíz percig, majd igyuk meg!
Felnőttek napi három csészével is
fogyaszthatnak belőle.
A másik természetes lázcsillapító
a fűzfakéreg. A fűzfakéreg hatása
nagyon hasonló az aszpirinéhoz.
Éppen ezért használatával csínján
kell bánni, és érdemes az orvossal

megbeszélni, ha tartósan alkalmazzuk. Ugyanis fokozottan igénybe
veheti a gyomrot és a májat. A
belőle készült teához egy evőkanál
kérget tegyünk három deci forrásban lévő vízbe, majd tizenöt percig
főzzük, ezt követően szűrjük le és
ízesítés nélkül fogyasszuk!
A kamilla szintén széles körben
használt gyulladáscsökkentő
hatású gyógynövény. Láz esetén is
megnyugtatja a fáradt és legyengült
szervezetet, javítja a közérzetet. A
szárított kamillavirágból egy kiskanállal tegyünk két deci vízhez, ami
már nem forr, és öt percig hagyjuk
állni! Gyerekeknek is bármikor
adhatunk belőle.
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Látrányi Viktória

A legfrissebb adatok még mindig
elszomorítóak, hiszen a méhnyakrák a nőket érintő egyik leggyakoribb daganattípus, még mindig
számtalan nő életét követeli annak
ellenére, hogy ma már szinte teljesen megelőzhető lenne. Az emlőrák
után a méhnyakrák a második
leggyakoribb női daganat. Magyarországon mintegy ezer-ezerkétszáz
új megbetegedést diagnosztizálnak
évente és közel ötszáz életet követel
szintén évente a betegség.

Fotó: Simon Erika archív

Gyógyítható az időben felismert méhnyakrák, ezért kiemelten fontos a szűrésen való
részvétel! Ez az egyik fő üzenete az Európai
Méhnyakrák-megelőzési Hétnek, melyet immár
tizenharmadik alkalommal hirdettek meg január 21-e és 27-e között. A héten zajló kampány
célja, hogy a nőket sújtó daganatos megbetegedés veszélyeire, az éves szűrővizsgálatok és
a védőoltás fontosságára hívja fel a figyelmet,
valamint tájékoztassa az embereket.

A Család- és Nővédelmi Központban is népszerűek a szűrőnapok, de a hétköznapok során is
bátran felkereshetik a hölgyek az ott dolgozó szakembereket. A központ honlapján (www.csnk.
fehervar.hu) időpontot is tudnak foglalni!

A népegészségügyi szűrést huszonöt és hatvanöt év közötti nőknek
biztosítja az állam. Azonban azt is
kiemelhetjük, hogy a szakemberek
abban egyetértenek, hogy érdemes

Tudta-e?
A daganat kialakulásáért a humán papillomavírus (HPV) rákkeltő típusai felelősek. A vírus nagyon
gyakori, a szexuális életet élő nők közel nyolcvan százaléka és a férfiak fele legalább egyszer megfertőződik vele élete során. Legtöbbször a fertőzés gyorsan és viszonylag tünetmentesen elmúlik. Azonban
ha hosszú hónapokig vagy akár évekig is fennáll, abból daganat alakulhat ki. A szűrés azért kell, mert az
időben felfedezett, kezdődő méhnyakrák gyógyítható. Az oltás szolgálja csak jó eséllyel a megelőzést!

Vizsgálatok a következô zavarok irányába:
• autizmus spektrum zavar (pl. kora gyermekkori autizmus,
Asperger-szindróma, atípusos autizmus)
• figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (pl. ADHD, ADD)
• intellektuális képesség zavar
• kommunikációs zavar, beszédfejlôdési zavar
• tanulási zavar • tik zavar (pl. Tourette)
• kapcsolódó érzelmi zavarok • kényszerbetegség

Foglalkozásaink:
Egyéni:
• Dévény terápia
• TSMT terápia
• Petô torna
• Logopédia

Csoportos:
• Alapozó torna
• TSMT terápia
• Beszédindító csoport

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761
www.zoldalmakozpont.hu

a szexuális élet megkezdésétől
eljárni a vizsgálatra. Bár a nők egyre
inkább tudják, hogy megelőzhető a
betegség, a méhnyakrákszűrés még
mindig mondhatni tabu, nincs meg
a kellő motiváció, hogy a hölgyek
résztvegyenek a szűréseken, pedig
az lenne a jó, ha rutinná válna. A
szakemberek azt is hangsúlyozzák,
hogy az időben történő szűréssel és a
HPV elleni védőoltással megelőzhető
ez a daganattípus. A magyar állam
2014 óta térítésmentesen biztosítja a
tizenkét éves lányoknak a HPV elleni

védőoltást. Idén január 1-től pedig
adókedvezményben részesülnek
azok a nők, akik endometriózis,
emlőrák, méhnyakrák, petefészekrák
betegségekben érintettek.
Székesfehérváron adottak a lehetőségek nemcsak a fiatal lányok, de a
város támogatásával a fiúk ingyenes
oltására is. Az önkormányzat rendszeresen szervez szűrőprogramokat
illetve üzemelteti a Család- és Nővédelmi Központot, melynek honlapján
be lehet jelentkezni a szűrésekre. A
város igyekszik mindent megtenni,
de nagyon sok múlik azon, hogy a
hölgyek – saját felelősségük tudatában – ki is használják ezeket a
lehetőségeket!
„Székesfehérvár esetében javuló adatokról
tudunk beszámolni. Nagyon sokat tettünk
azért, hogy a méhnyakrákot és az ebből
származó haláleseteket megelőzzük. 2008
óta folyamatosan oltjuk a tizenkét éves
lányokat a méhnyakrák kialakulásáért
felelős humán papillomavírus ellen. Az
állami finanszírozás előtt az önkormányzat saját forrásból fizette az oltást. A
város azóta a tizenkét éves fehérvári fiúk
védőoltásának megszervezését is vállalja
évről évre.” – mondta el Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok,
aki arra biztatja a hölgyeket, hogy
vegyenek részt a vizsgálatokon, és
vegyék igénybe a város szolgáltatásait,
az ingyenes szűrőnapokat!
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Pompás terítékek, királyi ízek, dekoratív ajándékok
A HETILAP

Kereskedelmi és gasztroverseny a Deák középiskolában

Kovács V. Orsolya
Felpezsdült az élet a Deák Ferenc középiskolában január 18-án: szakmai versenyt rendeztek
a gasztronómia, a vendéglátás és a kereskedelem területén középiskolás tanulóknak, neves
szakmai zsűri részvételével.

Mintha egy elegáns hotel éttermévé
változott volna a székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola
aulája: szakmai versenyt rendeztek
az iskolában, és a pincértanulók éppen a díszterítésben mérték össze a
tudásukat. Az egész intézményben
felpezsdült az élet: a tankonyhában
a cukrász és szakács diákok tették
próbára a tehetségüket, az emeleti
tantermekben a boltos tanulók kirakatot terveztek, bort és desszertet
csomagoltak.
„A kereskedők versenyének nyolc
feladata átfogóan bemutatja az eladók

Terítésnél minden mozdulat számít

egy lapra kellett kirakatot rajzolniuk,
illusztrálva, hogy milyen kötelező elemei, feliratai vannak egy kirakatnak,
és ők hogyan rendeznék be kreatívan.
De volt rejtvény és kvízjáték is, valamint precíz alma- és sajtmérlegelésben,
pénztárgéphasználatban és ruhahajtogatásban is bizonyítaniuk kellett.”
A zsűriben szokás szerint neves
szakemberek értő szemei követték a tanulók munkáját, köztük
Adamek Balázs, Volenter István,
Damniczki Balázs, Benkó Gabriella, Boda János, Gazsó Róbert, Hor-

segítségével kellett díszcsomagolást
készíteniük egy üveg italnak és egy
desszertnek. Egy italnál például az is
elvárás, hogy ne essen ki az üveg a
csomagolásból akkor sem, ha a tetejénél fogja meg valaki. Ne látsszon ki a
desszert a csomagból, és természetesen
szakszerűen, szépen legyen hajtva a
papír, eldolgozva a sarkoknál is!”
Természetesen a díszterítékeknek
is hasonlóan szigorú szempontoknak kellett megfelelniük. Erről
Horváth Tamást, a Hotel Magyar
Király étterem igazgatóját a díszterítékek zsűrizése közben kérdeztük: „Olyan kritériumok alapján
zsűrizzük a diákokat, amit ők nap
mint nap az oktatóiktól hallanak és
tanulnak az iskolában. Megfigyeljük,
mikor veszik fel a kesztyűt, mennyire
szimmetrikusan rendezik be az asztalt,
egyforma hosszan lóg-e le az abrosz
minden oldalon, hogy állnak a székek.
Eltörlik-e a tányérokat, poharakat,
evőeszközöket, és megfelelő sorrendben rakják-e őket az asztalra. Számít az
is, hová kerül a sószóró, a menükártya.
Ez egy rendkívül komplikált, összetett
feladat, amit végül a szervírozás követ.
Angol 1-es módban kellett felszolgálniuk, kivéve a desszertet, azt svájci módban. Ez azt jelenti, hogy használniuk
kell egy úgynevezett segédasztalt, arra
helyezni a tálmelegítőt, tálat, tányérokat, és arról felszolgálni. Minden
egyes ételnek külön szervizeszközt kell
felhelyezni, és azzal megfogni az ételt.”
A verseny eseményeit a tornateremben szakmai kiállítás is

Kirakattervezésben is megmutatták tudásukat a diákok

mesélte Szabóné Horváth Adrienn,
a kereskedők versenyének rendezője. – „A kirakatrendezési versenyen

Fotók: Pápai Barna

életét. A feladatok többsége olyan,
amiben a szakmai gyakorlat során már
szerezhettek jártasságot a fiatalok.” –

A csomagokat esztétikai és szakmai szempontból is értékelték

Szakmai kiállítás is színesítette a programot

váth Tamás, Mátyás László, Molnár
Mária, Pass Szilvia és Végh József.
Molnár Máriát az ajándékcsomagolás kritériumairól kérdeztük: „A
látványon túl a szakmai precizitást
vettük figyelembe. Minimális eszközzel, papír, masni, ragasztó és olló

kísérte, ahol a vendéglátós és
kereskedelmi szakma neves képviselőit ismerhették meg a fiatalok:
többek között a legismertebb
fehérvári éttermek képviseltették
magukat, de voltak méhészek,
sajtkészítők is.
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Szent Sebestyén ünnepe régen és most
A HETILAP

Kurucz Tünde
Január huszadika, Szent Sebestyén vagy régiesen Fábián-Sebestyén ünnepe évszázadok
óta nagybetűs ünnep Felsővárosban. Az itt
élők nem felejtették el 1739-es fogadalmukat: ha a szent megmenti őket a pestisjárványtól, hálából templomot építenek neki és
minden évben január huszadikán, akármilyen
napra is essen, szentmisét mondanak a
tiszteletére.

A tősgyökeres felsővárosi, Juhász
Sándorné Vigh Julianna (a „fősővárosiaknak” csak Vigh Juci néni)
elmondta, hogy gyerekkorában
mindenki ment a püspöki szentmisére. Egyedüli kivételt az iskolába
járó gyerekek jelentették, ha az
ünnep éppen hétköznapra esett,
mert az ötvenes években a hatalom
a templomba járást rosszalló szemmel nézte.
„Akinek nem veszett oda a háborúban a viselete, ilyenkor abban ment
el a misére. Az asszonyok hagyományosan bokáig érő, bő szoknyát és
fekete selyemkötényt vettek fel. Felül
kabát helyett bélelt réklit és berliner
kendőt viseltek. Nem hiányozhatott
a fejükről a vastag, szövet fejkendő,
amit mindig ugyanannál a csücskénél kötöttek meg, nehogy megtörjön
az anyaga. A férfiak vastag, fekete
posztó csizmanadrágot viseltek
fekete, kemény szárú csizmával és
háromnegyedes fekete kabáttal. A

Fotó: Simon Erika

A tízes misére népviseletben
mentek

Az idei Szent Sebestyén-napon Spányi Antal megyés püspök felelevenítette a fehérváriak fogadalmát: „Legyünk büszkék az őseinkre és azokra,
akik évről évre megtartották a fogadalmat, és tanuljuk meg azt, hogy a bajban Istentől jön a segítség. Mi, akik emlékezünk az őseinkre, felelősek vagyunk a jelenünkért és a jövőnkért!”

fejükre pedig egyforma prémsapkát
tettek, amit mindenki ugyanattól az
árustól vett a piacon.”

A Zichy ligetnél várták a
püspököt
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet
Felsőváros jussa című könyvéből
kiderül, hogy 1848-ig minden

Fotó: Simon Erika

Katona és szónok

A Felsővárosi Közösségi Házban borral, szalagos fánkkal és zsíros kenyérrel várták a vendégeket

Szent Sebestyén a feljegyzések szerint
a császári gárda tisztje volt, Narbonneban született, de Milánóban élt.
Diocletianus és Maximianus császár
nagyra becsülte, ezért közvetlen környezetébe rendelte. Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges
keresztény lenni, aki bátran védte
a hitet. Tehetséges szónok volt, aki
bajtársait el akarta vezetni a hithez, és
bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén
is a császári törvényszék elé került,
és hite miatt halálra ítélték. Karóhoz
kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték,
otthagyták. Egy jámbor római özvegy,
Iréne azonban a házába fogadta a
súlyos sebesültet, és addig ápolta,
míg föl nem épült. Amikor Sebestyén
ismét megjelent a nyilvánosság
előtt, úgy fogadták, mint aki holtából
támadt föl. Népszerűségét bizonyítja,
hogy mint segítő szenthez fordultak
hozzá évszázadokon keresztül pestis
és más – embereket vagy állatokat
pusztító – járvány idején.
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A HETILAP

Az asszonyok sütötték a fánkot. A
pazarul megterített, hosszú ünnepi
asztalról nem hiányozhatott a
húsleves, a malacsült, a dinsztelt
káposzta és a krumpli sem.

Fánk és töltött tyúk
De nemcsak a püspököt látták
vendégül a felsővárosaik, hanem

Kép: Tar Károly

évben a megyés püspök vezetésével a székesegyházból indult a
körmenet. A hívek a főpásztort a
Zichy liget sarkánál várták, onnan
együtt vonultak be a Szent Sebestyén-templomba. A menet elején
egy legény vitte a keresztet, utána
következett nyolc ministráns fiú,
akik mögött a hittanra járó lányok
sétáltak.

Fotó: Simon Erika

Nézze meg ön is, hogy készül a híres felsővárosi fánk! Ehhez csak egy okostelefonra van szüksége. Olvassa le a QR-kódot, és máris kiderül, mitől lesz szép szalagos a fánk!

A fogadalmi mise után Cser-Palkovics András Polgármesteri elismerő emlékéremmel köszönte
meg a város nevében a nyugdíjba vonuló Horváth László munkáját, aki hosszú évekig szervezte
a Felsővárosi Művelődési Házban a közösségi életet

azokat a rokonaikat, barátaikat is,
akik más városrészben laktak. Juci
néni elmesélte, hogy a mise után
a házaknál a távolabbi családtagokat egy kis fánkkal, hideg sültek-

A pestis emlékezete
Az idősek az ünnepen mindig felelevenítették a nagy pestisjárvány

történetét, amit ők is a szüleiktől,
nagyszüleiktől hallottak.
„Azt mesélték, hogy a pestis szörnyű
betegség volt. Gyorsan elvitte az
embert. Volt, hogy az illető reggel
még kint állt a kapuban, látszólag
semmi baja sem volt, de délután,
mire a többiek jöttek haza a mezőről,
már meghalt. Van Fehérváron a Pestispincék utca, amely onnan kapta
a nevét, hogy a járvány miatt a temetők megteltek, ezért oda, egyfajta
tömegsírba temették el a pestisben
meghaltakat.”
Juci néni még hozzátette, hogy a
Sebestyén-nap mindig a művelődési házban, batyus bállal zárult,
ahol a felsővárosiak zenekara
húzta a talpalávalót.

Fotó: Simon Erika

A búcsúi misén az egyházközség
férfi tagjai ministráltak, utána
a plébánián megvendégelték a
püspöki küldöttséget. A szőlősgazdák demizsonban vitték a bort.

kel és borral vendégelték meg, a
közelebbieket pedig hagyományos
búcsúi ebéddel várták: „Nálunk
ilyenkor mindig tyúkhúslevest főztek.
A tyúkhúst azonban csak félig főzték
meg, utána kiszedték, megtöltötték és
megsütötték.”
Az ebéd végén mindenki megkóstolhatta a háziasszony fánkját.
Az asszonyok között nagy volt a
verseny, hogy kinek a fánkja lett
magasabb, szalagosabb. Ami nem
jött fel, azt ki sem merték tenni az
asztalra!

A fánknak óriási sikere volt
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EGYház

„A cél, hogy hitben közösséget alkossunk!”
A HETILAP

Lugosi Balázs
Az ökumenikus imahét nyitóalkalma idén a
Széchenyi utcai református templomban volt,
ahol a város katolikus, református, evangélikus és baptista lelkipásztorai imádkoztak
együtt a hívekkel. A nyolcnapos eseménysorozat Spányi Antal megyés püspök tanításával kezdődött.

„Mi, magyarok arra is büszkék
lehetünk, hogy elsőként ismertük el
a különféle keresztényeket egyforma
jónak, egyforma jogállásúnak, egymást
megbecsülve, egymás hitét tiszteletben tartva.” – emelte ki beszéde
bevezetőjében Spányi Antal, majd
hozzátette: „Ennek a hétnek a célja
nem teológiai igazságok eldöntése,
nem a Bibliában foglalt igazságok
borotvaéles megkülönböztetése, nem
hittételek egymással való összevetése,

hanem az, hogy szeretetben, hitben
közösséget alkossunk, együtt imádkozzunk, létrehozzunk egy bizonyos actio
christiana-t.”
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége 2017-ben elfogadta,
hogy az Ökumenikus imahét nyitó
istentiszteletének vasárnapja az
üldözött keresztényekért való
imádkozás vasárnapja is legyen.
Az eseményen közreműködött
Tóka Szabolcs orgonaművész és
az Ökumenikus Kórus, melyet
Dóczi István vezényelt. A több mint
százéves hagyománnyal rendelkező
rendezvénysorozat helyszínei Székesfehérváron a Szent Imre-templom, az evangélikus, a református
templomok valamint a baptista
imaház.

Az Ökumenikus imahét további eseményei
Székesfehérváron
Január 25., péntek, Evangélikus templom
Berze János református lelkész, lelkészi elnök
Január 26., szombat, Öreghegyi templom
Steinbach József dunántúli református püspök
Január 27., vasárnap, Szent Imre-templom (Barátok temploma)
Szemerei János, a Nyugat-dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke
A kezdési időpont valamennyi helyszínen 18 óra.

Menny és föld
Vakler Lajos
Megkezdődött a Vörösmarty Társaság idei
könyvbemutató-sorozata. Az első vendég
Prohászka László volt, akinek a Napkút Kiadó
gondozásában most megjelent Menny és
föld című tanulmánykötete megszületésének
körülményei kerültek górcső alá Bobory Zoltán
moderálásával.

Összefogással újul meg a váli templom
Lugosi Balázs
Kedden Székesfehérváron aláírták a váli
templom felújításának kivitelezési szerződését. A megállapodást Spányi Antal
megyés püspök valamint a kivitelező
cég képviselője írta alá Tessely Zoltán,
a térség országgyűlési képviselője és
Bechtold Tamás, Vál polgármestere
jelenlétében. A beruházás értéke mintegy hatszázmillió forint, a kivitelezés
időkerete tizenkét hónap.

„Ez a Székesfehérvári Egyházmegye egyik legnagyobb temploma.
Hatalmas mérete lényegesen
meghaladja a váli hívő közösség
igényeit, viszont olyan értéket
képvisel építészetileg, történelmileg valamint vallás- és kultúrtörténeti szempontból is, amit
mindenképpen felelősséggel kell
gondoznunk, megőriznünk, hogy
az utánunk következő nemzedékek is láthassák, és a nagyon
szép Váli-völgynek, az ott sorakozó településeknek egy különleges
értéke, turisztikai szempontból
is jelentős vonzereje legyen.” –
hangsúlyozta Spányi Antal
megyés püspök.
A kormány mindehhez megfelelő anyagi eszközöket is
rendelkezésre bocsátott, így
elindulhat a projekt.
„A 2017-es esztendő elején a
kormány egy tekintélyes összeget, mintegy 8,3 milliárd forintot

művészek és az alkotások sora a 19.
század végétől, Fadrusz Jánostól egészen a 21. század elejéig, Csíkszent
mihályi Róbertig ível. A gazdag
jegyzetanyaggal kísért tanulmányok
alapvetően a műtárgyak ismertetését
tartalmazzák, de igyekeznek szólni
stílusukról, esetleges további sorsukról, más érdekességekről is.
Prohászka László pártatlan, pontos
képet ad az egyes alkotásokról. A
fejezetek alapváltozata többnyire
a Vigília, néhány esetben a székesfehérvári Vár illetve Alba Regia
folyóiratban jelent meg 2002-től
napjainkig.

A Prohászka-kötet bemutatóján Bobory Zoltán beszélgetett a szerzővel

biztosított a Székesfehérvári
Egyházmegyének. Ez egy nagy
csomag, mely magába foglalja a
kiemelt beruházásainkat. Ezek
négy pilléren nyugszanak, úgy
mint iskolák felújítása, bővítése,
az országos jelentőségű zarándokhelyek, például Bodajk és
Alsószentiván felújítása, közösségi terek kialakítása, valamint a
negyedik, amely a kimondottan
vallási célú épületek, templomok
felújítása. Ezek közül az egyik a
váli épületegyüttes, mely településképet meghatározó beruházás.”
– emelte ki Dózsa István, a
Székesfehérvári Egyházmegye
vagyonkezelője.
A váli templom felújítását Magyarország Kormánya mintegy
félmilliárd forinttal támogatja,
a Székesfehérvári Egyházmegye százmillió forintos önereje
mellett.

Tudta-e?
A váli templom a hazai klasszicizmus egyik kiemelkedő példája,
Ürményi József mecénás építtette.
Az épületegyüttes a település tengelyében helyezkedik el – kastély,
kálvária, templom és mauzóleum
együttese, mely 1819. és 1824.
között épült Joseph Franz Engel
és Franz Heine építészek tervei
alapján.

Megemlékezés a Wannsee-i konferencia évfordulóján
Vakler Lajos
A „zsidókérdés végső megoldásának”
megtervezésére megtartott konferenciát a
nemzetiszocialista tisztségviselők részvételével
Wannsee-ben tartották 1941. január 20-án.

A megbeszélést Heydrich SS-vezérezredes, a Birodalmi Biztonsági
Főhivatal vezetője elnökölte. Elképzelései szerint az európai zsidóság
tagjai a megszállt keleti területeken
végeztek volna kényszermunkát. Ez
körülbelül tizenegymillió személyt
érintett volna az eredeti tervek
alapján. Emellett javaslatot tett a
túlélők „megfelelő bánásmódban”
való részesítésére, hogy ne kerülhessen sor „zsidó újjászületésre”.

A konferencia jegyzőkönyve az egyik
legfontosabb fennmaradt dokumentum a holokauszt történetében,
melynek során több millió zsidó
származású ember vesztette életét.
Székesfehérváron a Tarsoly Ifjúságért Egyesület, a Raoul Wallenberg
Egyesület és a Székesfehérvári
Zsidó Hitközség szervezésében tartottak megemlékezést a hetvenhetedik évforduló alkalmából. Beszédet
mondott Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke, Szénási
Jonathan Sándor református lelkipásztor és Sipos András, a Tarsoly
Ifjúságért Egyesület elnöke. A megemlékezést követően a résztvevők
virágot, követ és mécsest helyeztek
el a zsinagóga-emlékműnél.

Kép: Halász István

Kép: Megyeri Zoltán

Prohászka László új kötete másfél
évtizedes publikációs tevékenység és
kutatómunka során született, hazai
egyházi vonatkozású művekkel
kapcsolatos huszonnégy tanulmány
és egy beszélgetés összegzése. A
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Székesfehérvár sem felejt
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Valóság kontra álhírek
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Dávid Renáta

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes körültekintőnek lenni egy-egy cikk olvasása közben, hiszen lehet, hogy az közel sem fedi a valóságot

mert felháborítónak tartja az egyes
tartalmakat. A valóság és az álhírek
között olykor nehéz különbséget
tenni, de az emberek szerint fontos,
hogy valamilyen módon mégiscsak
ki tudják szűrni a kamuoldalakat és
kamuhíreket.

Csekkbefizetés okosan
Dávid Renáta
Csekkbefizetés okosan és egyben biztonságosan? Ma már gyorsan és kényelmesen, egy
gombnyomással intézhetjük telefonról is a
csekkbefizetést.

meg a világgal, így aztán a hiteltelen vagy kamuhírek aránya,
megjelenése is sokkal kisebb volt.
Ugyanakkor ma már bárki tud
honlapot készíteni, információt
megosztani a nagyközönséggel, a
közösségi oldalak olvasóival.

Városunkban ülésezett az Országos Diáktanács

már az „iCsekk” alkalmazáson
keresztül fizetik be számláikat
telefonjaikon.
Az alkalmazás letöltése után a
bankkártyánkat regisztrálnunk kell
az alkalmazásban, majd egy biztonsági kódot kell megadunk, és már
indulhat is a fizetés. Sokak szerint
egyértelműen kényelmesebb és
gyorsabb ez a módszer, hiszen még
a sorban állás is elkerülhető így a
postán.

Dávid Renáta
Középpontban az eddig elért eredmények és a
jövőbeni tervek – Székesfehérváron ülésezett
az Országos Diáktanács. A kétnapos találkozó
egyik célja az volt, hogy integrálják az újonnan
delegált tagokat a közösségbe, majd együtt
vitassák meg a diákparlament ötven pontját.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes
államtitkár az esemény nyitónapján arról beszélt: Székesfehérvár méltó helyszínéül szolgál
a programnak, ami példa lehet más települések
számára.

Székesfehérváron tartották
találkozójukat az ország fiataljai,
diákjai. A tagok megvitatták az
oktatással kapcsolatos tapasztalataikat, az újításokat, a jövőbeni
feladataikat.
Maruzsa Zoltán köznevelésért
felelős helyettes államtitkár szerint
a város és az itt tanuló fiatalok
kapcsolata példaértékű: „Egy olyan
városról beszélhetünk, ami nagyon
befogadó, nyitott, nagyon támogató az
ifjúsági kezdeményezésekre.”

Kép: Zsiday Ádám

Biztonságosan, kényelmesen és
gyorsan intézhetjük a csekkbefizetést, mindössze néhány kattintással. A hagyományos csekkbefizetés
hamarosan talán a múlté, sokan

Leggyakrabban e-mail-ben terjednek az álhírek, a kacsa vagy annak
különféle változatai. Bialkó László
Gergő szerint több oka is van a
jelenségnek, hiszen korábban nem
volt mód arra, hogy bárki, bárhol,
bármikor információt oszthasson

Kép: Körtvélyes Tivadar

Mit lehet tenni az álhírekkel?
Egyáltalán mit nevezünk álhírnek? Bialkó László Gergő, az Alba
Innovár oktatója úgy fogalmazott
lapunknak: „Álhírre akkor gondolunk, amikor egy olyan dolog történését helyezzük előtérbe, ami valójában
nem történt meg.”
Amerikában azt vizsgálták korábban, hogy – bár csak az internetezők
nyolc és fél százaléka osztott meg
álhíreket – aránytalanul magas volt
közöttük a hatvanöt éven felüliek
aránya. Utánajártunk, hogy itthon
hogyan látják ezt a jelenséget a
netezők, így több székesfehérvárit
is megkérdeztünk, mire használják
az internetet, mely híreket olvassák,
és megosztják-e azokat másokkal. A
vélemények merőben különböztek
egymástól. Többen azt mesélték, mióta gyermekük van, nem használják
az internetet, de volt, aki azt mondta
lapunknak, ha teheti, egyáltalán
nem olvas híreket az interneten.
Akad, aki letiltja a közösségi oldalakon felbukkanó hírportálokat is,

Fotó: Dávid Renáta

Egy amerikai kutatás szerint a hatvanöt éven
felüliek több álhírt osztanak meg a közösségi
médiában, mint a fiatalabb felhasználók. A
kutatás leírja, hogy a nyugdíjas korosztály
hamarabb bedől az álhíreknek.

A gyors és kényelmes számlabefizetéshez nincs szükség másra, mint egy okostelefonra és a
postai csekken vagy a számlán található QR-kódra

A diáktanács tagjai múlt pénteken érkeztek városunkba
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Aki a szép emlékeket méltó keretbe foglalja
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Hogyan választottad pont ezt a tevékenységet?
Teljesen véletlenül találtam rá. Számítástechnikai főiskolát végeztem, rendszerszervező az
eredeti szakmám. A három lányom születése utáni években azonban lemaradtam az
informatika gyorsan fejlődő világában, és azt
éreztem, hogy valami másba kéne fognom. A
képkeretezés akkor tetszett meg, amikor egy
nyaraláson készült, nem szabványos méretű
fotónkat vittük el egy keretezőhöz. Rövidesen
megvettük az üzletet a férjemmel, és azóta,
tizenhét éve ezzel foglalkozom.
Ez elég nagy váltás lehetett. Milyen élmény volt a
kezdeti időszak?
Egyrészt azt az érzést adta, hogy ez az, mindig
is ezt akartam csinálni, másrészt maximalista
lévén nagyon izgultam, hogy tetszik-e majd az
embereknek a munkám. Eleinte azt hittem,
amikor valaki másodszor is visszajött, akkor
azért tette, mert valamit elrontottam. Hamar
kiderült persze, hogy nem, hanem újabb
kereteket szerettek volna. Azóta is nagy felelősségérzettel fogunk neki minden egyes darabnak, éppen úgy, mintha a sajátunk lenne.

Fotók: Pápai Barna

A képkeretezésről elsőre valószínűleg a festmények és a
fotók ugranak be többségünknek. Egy képkeretező dolga
azonban ennél sokrétűbb: a tükröktől a babaruhákon át a
sportmezekig sokszor egészen meghökkentő tárgyakat is
ízléses keretbe kell foglalnia. László Valéria tizenhét éve
foglalkozik Székesfehérváron képkeretezéssel. Nemcsak azért
szereti, mert szép esztétikai élményt nyújthat az embereknek, hanem mert sorsokat, élettörténeteket is megismerhet
közben, és hozzájárulhat, hogy az emberek megőrizzék a
számukra legkedvesebb emlékeiket.

László Valéria

Próbáltam elképzelni, milyen képességek kellenek
ahhoz, hogy jó képkeretező legyen valakiből. Jól
gondolom, hogy valamiféle mértani tudás mellett a
művészetek szeretete is fontos?

mes élményekben volt részük! Visszatérve a
képességekre: valóban szükséges a precizitás.
Mindig is nagyon szerettem a matematikát.
Most már ott tartok, hogy ha megyünk vendégségbe vagy étterembe, odamegyek a falhoz
és megigazítom a képet, ha ferdén áll. Ugyanis
egy-két milliméteres eltérést is észreveszek.
Kreativitás nélkül szintén nem működik a
dolog, hiszen nem mindenki jön be úgy az
üzletbe, hogy határozott elképzelése van. Ráadásul nálunk több száz féle képkeret közül
lehet választani. Úgy segítünk a döntésben,

Élettörténeteket és sorsokat is megismer munkája során

Azóta már ketten, mert van egy kolléganőm
is, aki a jobbkezem az üzletben és ugyanolyan
precíz, mint én. Sokakat hallok panaszkodni,
hogy nem szeretnek dolgozni. Én mosolyogva kelek föl, fáradtan és mosolyogva alszom
el, mert szeretem, amit csinálok. Ilyenkor az
ember kicsit többre is képes, nem csak nyolc
órára.

És az embereké! Sokan megnyílnak lelkileg
is, amikor belépnek hozzánk. Jól esik nekik,
ha valaki szépen szól hozzájuk, meghallgatja,
milyen volt az unokájuk születésnapja vagy
hová utaztak legutóbb. Nagyon sok utazásból hozott képet, fotót vagy akár festményt
keretezünk. Annyira jó látni az emberek
arcát, amikor boldogan mesélik, milyen kelle-

A lehetőségeknek csak a fantázia szabhat határt
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hogy megbeszéljük, kinek és milyen alkalomból készül az adott munka. Milyen a személyisége, milyen az otthona. Hogy néz ki a fal,
ahová kikerül majd a kép, mekkora szobába
lesz. Ez egy közös alkotófolyamat, aminek a
vége szándékaim szerint az, hogy segítünk az
emlékeiket esztétikus formában megőrizni.
Hogyha ránéznek, mindig eszükbe jusson az
a szép élmény, amit átéltek.
Többnyire festményeket hoznak be az emberek
bekeretezni?
Kerülnek néha érdekes dolgok a kezünk
közé: hattyútoll, kiskanál, csipesz, plakettek,
babaruhák. Egyszóval csupa olyasmi, ami
megdolgoztatja a fantáziánkat. Most már
egyre több nagy cég is megkeres minket, van,
hogy húsz-harminc keretezést csinálunk rövid
idő alatt. A most felújított stadion falára is
mi kereteztük a focimezeket. De bevallom,
az egyedi darabok nyújtják a legnagyobb
élményt, mert olyasmit alkothatunk, amit
korábban még nem.
Min múlik, hogy milyen keret illik az adott tárgyhoz?
Vannak általános szokások, hogy festményhez
vaskosabb, kézimunkához kicsit finomabb,
vékonyabb keret illik, vagy hogy fotóhoz egyszerűbbet, laposabbat érdemes választani. De
szeretjük felrúgni a sztenderd megoldásokat!
Említetted, hogy három lányod van. Ők mivel
foglalkoznak?
Titkon reméltem, hogy valamelyiküket megfogja ez a szakma, de egyelőre nem így alakult. Réka pszichológus Budapesten, Zsófia
úszást oktat egy középiskolában és szinkronúszóedző. Fruzsina pedig egy budapesti hotelben recepciós. Örülök, hogy a lányaink úgy
nőttek fel, hogy ha valakinek ajándékot kell
választani, az az első gondolatuk, hogy mi az,
amit maguk is el tudnak készíteni. A második
pedig, hogy anya mit tud bekeretezni.

Munka közben

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon főként azokat a közérdekű
információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a rádió adáskörzetébe
tartozó települések mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint
nap azon dolgoznak, hogy a hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek a vételkörzet politikai, közéleti, gazdasági, oktatási, kulturális, sport
és egészségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk
közelebbről is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott dolgozó
munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat.
A rádió hétvégi kínálatáról Bóna Éva, Sasvári Csilla és Kiss György nyilatkozott:
Bóna Éva: Szombat délelőttönként Művésztársalgó címen fut az a műsorom, melynek
fő koncepciója, hogy a színház lényegesen
több annál, mint ami a színpadon látható. Így
a színészek, rendezők körén túl az egyes
előadásokhoz köthető hangosítók, öltöztetők
vagy díszlettervezők is lehetőséget kapnak a
bemutatkozásra, de ezen túl természetesen
foglalkozunk az aktuális darabokkal és próbákkal is. Mindezek a tartalmak a Vörösmarty Rádión szombatonként 11 és
12 óra között érhetők el.
Sasvári Csilla: Jó reggelt, sok szeretettel
köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel
kezdem így azt a vasárnapi műsort, mely a
házimunkát vagy a főzéssel töltött időt hivatott
színesíteni. Jó érzés, egyben nagy felelősség
éppen abban az időszakban szólni a hallgatókhoz, ami elsősorban a pihenésről vagy a
kikapcsolódásról szól. A 9 óra után kezdődő
„Természetesen egészségesen” című műsorban az egészség megőrzéséről, a helyes táplálkozásról és a gyógynövényekről beszélgetünk Supliczné Tóth Máriával.

Ezt követi a székesfehérvári menhelyekről és a házi kedvenceinkről
szóló „Gazdikereső”, amit magam sem értem, hogy miért, de azok
is nagy érdeklődéssel követnek, akik nem tartanak otthon négylábú
társat. Kiemelném még a kéthetente jelentkező műsorunkat, melynek
„A család” címet adtuk. Pap Csilla mediátornak és Tornyai Gábor
plébánosnak köszönhetően építő viták és egyetértések váltakozásával átfogóan elemezzük a családok mindennapi gondjait, az előforduló élethelyzeteket. Újdonság lesz az a tematika, melyben Veres
Istvánnal – szintén kéthetente – barkácstippekkel segítjük az otthoni
„férfimunka” kategóriába tartozó feladatok ellátását. Hálás vagyok
azért, hogy – a hallgatói visszajelzések alapján – vasárnap 8-tól 13
óráig együtt üldögélhetek vendégeimmel a hűtő tetején!
Kiss György: Vasárnaponként
17 órától a Vörösmarty Rádió
kínálatában hallható a huszonnégy éves múlttal rendelkező
Zeneturmix. A heti rendszerességgel jelentkező zenés
összeállítás sikerének titka az,
hogy kizárólag a hallgatókért
és a hallgatókról szól! Ebben
a műsorban tehát a közönségnek arra is van lehetősége,
hogy személyesen vagy akár
elektronikus formában bekapcsolódjon a program szerkesztésébe. Zenei vonatkozásban
pedig a legendás diszkókorszak slágerei hallhatók, nem
egy esetben a hazai rádiós- és
diszkóstársadalom emblematikus képviselőinek részvételével.
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Asztalos Tamás
Litvánia a másik két baltikumi köztársasághoz
hasonlóan nem tekintette magát a Szovjetunió
utódállamának, mert még annak felbomlása
előtt kivált az önmaga romjai alá temetkező
egykori szuperhatalomból. Igazából tagköztársaságnak sem tekintették magukat, ugyanis
a Szovjetunió a náci Németországgal kötött
paktum értelmében 1940-ben megszállta a két
világháború között önálló országot, szovjetbarát kormányt ültetett az élére, és azzal
kikiáltatta a Litván Szocialista Köztársaságot.

Ez a felfogás képezte történelmi és
filozófiai értelemben is az alapját
a Sąjūdisnak, a litván függetlenségi mozgalomnak, melynek
egyik alapítója az ismert egyetemi
professzor, Vytautas Landsbergis
volt. 1990 februárjában a legfelső
tanácsi választásokon a Sąjūdis
győzött. Landsbergis lett a Legfelső
Tanács elnöke, majd március 11-én
kikiáltották az ország függetlenségét. Feszültségekkel teli időszak
következett, mígnem 1991 januárjában Vilniusban szovjet ejtőernyősök megpróbálták visszafoglalni a TV-tornyot. Az akció során
tizennégy litván ember vesztette
életét. A litván nép azonban nem
hagyta magát, és 1991. január 13-án
megvédte törékeny függetlenségét.
Az önálló államot február 4-én elsőként Izland, de szeptember 6-án a
Szovjetunió is elismerte. Az utolsó
szovjet katona 1993. augusztus 31én hagyta el az országot, korábban,
mint Németországot. Litvániában
január 13-a a Laisvėsgynėjųdiena,
azaz a szabadság védelmének
napja.
A magyar és a litván nép sorsa
sokban hasonlít egymásra, de vajon
van-e valamilyen történelmi vagy
kulturális kapocs, ami Székesfehérvárral köti össze Litvániát?
Közismert az a középkori szokásjog, mely szerint csak azt
a személyt lehetett királynak
tekinteni, akit Székesfehérváron a
Nagyboldogasszony-bazilikában az
esztergomi érsek vagy hiányában
a rangidős pap koronázott meg.
Szent László, akit szintén Székes-

Korona és kereszt
fehérvárott koronáztak meg, a
magyar uralkodói eszmény egyik
legtökéletesebb kifejezője, egyben
a kereszténység egyik legkövetkezetesebb védelmezője és terjesztője
volt. Méltán érdemelte ki a Lovagkirály elnevezést, és méltán avatták
szentté.
Litvánia Európában az egyik
legkatolikusabb ország. Kereszténnyé válási folyamatában Szent
László királyunk pártfogásának
döntő szerepe volt. A 14. század
végi történelmi közeg ismertetéséhez e cikk kerete szűk, azonban
azt szükséges tudni, hogy a kor
litván fejedelme, Jogaila – magyarul
Jagelló – belátta, hogy pogányként
Európában nem találhat szövetségesre, és nem várhat tovább, döntenie kell: a keleti ortodoxiához vagy
a nyugati katolikus Európához akar
csatlakozni. Róma mellett döntött,
és Szent László pártfogását kérve
megkeresztelkedett. A keresztség
fölvételét követően házasságot
kötött Hedvig lengyel királynővel,
Nagy Lajos királyunk lányával,
majd – mint II. Ulászló – perszonálunióban egyesítette a Lengyel
Királyságot és a Litván Nagyfejedelemséget. Egyházépítő munkásságának első lépéseként felépítette a
vilniusi székesegyházat, melynek
védőszentjévé Szent Szaniszló
püspök mellett Szent Lászlót tette
meg. Később a székesegyházban
egy kápolnát a magyar király tiszteletére szenteltek fel.
Jagelló kicsit később a Német
Lovagrend miatt ellentétbe került
Zsigmond magyar királlyal, a majdani német-római császárral, akit
1410-ben, a 15. század legfontosabb
csatájában Grünwaldnál legyőzött.
A győző a békekötés feltételéül azt
szabta, hogy Szent László váradi
sírja fölött tegyenek esküt. Mint azt
Kuzmányi István, a Magyar Kurír és
az Új Ember főszerkesztője, a Litvánia és a Vilnius című könyv szerzője
egy győri előadásában elmondta, a
két király gyalog tette meg a zarándokutat Debrecenből a mai Nagyváradra, Szent László sírjához, ahol
együtt ünnepelték a pünkösdöt.

Fotó: Asztalos Tamás
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Szent László szobra a Prohászka ligetben

Jelentős magyar-litván kapcsolatnak nevezhető, hogy a Jagelló-ház
a lengyel és a cseh uralkodók
mellett három magyar királyt is
adott. Báthori István lengyel király,
litván nagyfejedelem és erdélyi
fejedelem 1579-ben alapította a
vilniusi egyetemet. A legnagyobb
szovjet elnyomás idején, 1956-ban,
mindenszentek ünnepén a vilniusi lakosság szimpátiatüntetést
tartott a magyarországi forradalom
mellett.

A Keresztek hegye

A Keresztek hegye

FEHÉRVÁR

Történelem

Fotó: Pápai Barna

Közéleti hetilap

A Keresztek hegye az egyik bizonyítéka annak, hogy a litván az egyik
legkatolikusabb népe Európának.
A Šiauliai-tól néhány kilométerre
található Keresztek hegyét, ami ma
már kiemelt kegyhelynek számít,
a 19. századi cári deportálások
idején a vallásos hívek alakították
ki. A szovjethatalom a kereszteket
megsemmisíttette, a hegyet eltüntette, a területet szemétlerakónak
használta. A függetlenség kikiáltásakor azonban újra vagy ötvenezer
kereszt állt a hegyen. Itt nevezte
1993-ban, balti zarándoklatának
központi helyszínén II. János Pál
pápa Litvániát a keresztek földjének.

Közös légtér – közös felelősség
címmel nyílt meg 2016 januárjában Budapesten Toperczer István
alezredes, az MH 59. Szentgyörgyi
Dezső Repülőbázisa repülőorvosának kiállítása. A litvániai šiauliai-i
légibázison szolgálatot teljesítő orvos
munkája mellett dokumentálta a
magyar kontingens mindennapjait.
A tárlatot, mely vándorkiállításként
járta az országot, a Honvédség és
Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete hívta életre és tette
lehetővé a NATO központi támogatása mellett. Hazánk 2015-ben négy
hónapig Németországgal együtt látta
el a légierővel nem rendelkező balti
államok légtérrendészeti feladatait.
Székesfehérváron a Prohászka
ligetben látható Schwalm László
1995-ben, a király fehérvári koronázásának és Szent István szentté
avatásának emlékére készített
Szent László-mellszobra. Az egykori Nagyboldogasszony-bazilika
területén, a Nemzeti Emlékhelyen
található királygalériában lévő
Szent László-emlékplakettet pedig
Balogh Mihály ötvösművész készítette 2014-ben.
Székesfehérvár a koronázóváros,
Šiauliai a keresztek városa. Mi kapcsolhatna össze két várost jobban,
mint a korona és a kereszt?
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Múlt heti keresztrejtvényünk a régi bálokkal foglalkozott. Fehérváron a farsangi
időszakban 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 kiderült, hogy a fánk és a sütemények mellett
mi került a batyuba: rántott hús és házi kenyér.
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 kiderült, mi történt ezután: éjfélkor megvacsoráztak.

Ha mindenki áldását adta rá, akkor a legény hajnalban zenei kísérettel hazakísérhette őket. A harmadik megoldásból kiderült, mit játszottak ilyenkor: Rákócziindulót.
Mostani rejtvényünk Szent Sebestyén napjához kapcsolódik, amit minden évben
január 20-án ünnepelnek meg a felsővárosiak. Első megfejtésünkből kiderül, hogy
mi volt az ünnepnap régies elnevezése.
A városrész Sebestyénhez való különös kötődése 1739-ből ered, amikor a hívek
a pestisjárvány idején kérték a szent segítségét. Második feladványunkban arra
keressük a választ, milyen fogadalmat tettek Szent Sebestyénnek a felsővárosiak.
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Trófeával bizonyított a Volán
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Somos Zoltán
Az év első fehérvári trófeáját csapatsportokban a Fehérvár AV19
szállította. A Magyar Kupa döntőjében remek hangulatú meccset
nyertek meg Háriék, akik mellesleg az EBEL-ben is nagyon jól
állnak, nem sokkal az alapszakasz vége előtt.

Vannak olyan karakterjegyek, melyekkel rendelkeznie kell egy csapatnak, ha megalapozottan szeretne komoly célokat kitűzni maga
elé. Az elmúlt években legtöbbször csak
hittük vagy reméltük, hogy vannak ilyen
jellemzői a fehérvári hokicsapatnak, de valójában hiányzott az a plusz, ami alkalmassá
tette volna a célok elérésére. A legfontosabb
jellemző talán, hogy a nehéz helyzetekben
tudjon legjobban teljesíteni, amihez elengedhetetlen (bár nem kizárólagos) feltétel, hogy
nyerő típusú játékosok alkossák.
Az idei Volán már többször bizonyította, hogy
ilyen téren állja az összevetést a riválisokkal. Elég a kanadai táblázatra nézni az EBEL
jelenlegi kiírásában: nagyon régen fordult elő
olyan, hogy a gólok és gólpasszok összesített
táblázatát magyar hokis vezesse, és további
négy fehérvári férjen be a legjobb negyvenbe.

Reisz (jobbra) a középen érkező Sárpátkival lövetett gólt a döntő fergeteges második harmadában

majd 3-2-re is. És mégis simán, 6-3-ra nyert a
Volán! Többek közt azért, mert – ahogy fentebb szó volt róla – kritikus helyzetben jól
reagáló csapat, melyből a hátrány a legjobbat hozta ki. Kuralt mesterhármasa, Erdély,
Sárpátki és Stipsicz gólja emlékezetessé tette
a kupadöntőt.
2016 után hódította el ismét a serleget a Fehérvár AV19, ráadásul igazi presztízsmeccset
nyerve meg. Mert itthon utánpótlás és immár
felnőtt szinten is a MAC lett a legnagyobb
ellenfél, amely azonban másik ligában szerepel. Ritkán van rá lehetőség, de most sikerült
szemtől szembe bizonyítani, hogy a legjobb
magyar csapat címre továbbra is joggal tart
igényt a fehérvári hokiklub!

Fotók: Kiss László

biakra – régen volt ennyire megalapozott és
jogos remény.
Hogy a hazai pálya mit jelent, azt pedig a
keddi Magyar Kupa-döntőn is láthattuk. A
múlt héten került nyilvánosságra, hogy egy
ideig nem épül fel a beígért új csarnok, ami
senkinek nem jó hír, de ha valami jót mégis
kell találni benne, az a jelenlegi otthon
semmihez nem hasonlítható atmoszférája.
Egy ideig még megremeghet az ellenfelek
gyomra, amikor háromezer ember üvölt
szinte a pályára hajolva az Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok katlanjában. Bár a döntőbeli
ellenfél, a MAC nem volt éppen megilletődve, hiszen az első és a második harmad első
percében is gólt lőtt, vezetett 1-0-ra, 2-1-re,

Méltó kezekben a trófea: Hári János vette át Ocskay Gábortól

Hári János káprázatos idénye (most éppen tizennyolc gól, harmincnyolc gólpassz negyven
meccsen) már önmagában meghatározó, de
mellette Sarauer, Erdély, Kuralt és Koskiranta
is ott van az elitben. Ilyen támadópotenciállal
pedig garantált, hogy jól szórakozik, aki a
Fehérvár meccseit nézi! A Volán száznegyvenkét lőtt gólnál tart az osztrák ligában, múlt
héten Klagenfurtban hármat, Dornbirnban
ötöt szerzett, és őrzi hatodik helyét négy fordulóval az alapszakasz vége előtt. Ráadásul
pénteken a pofozógéppé silányult Zágrábbal
játszik, szóval valójában három meccse van,
hogy megőrizze vagy javítsa ezt a pozíciót –
és ebből a háromból is kettő itthon lesz! Ha
pedig nem kerül hátrébb a tabellán a Volán,
akkor a középszakasztól függetlenül biztos
a helye a rájátszásban, ami minden évben
kitűzött cél, de – hogy visszautaljunk a koráb-

Kijárt az ünneplés, és az EBEL-ben is szerezhet még örömet szurkolóinak a Volán
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Muszáj lesz javulni!

Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

Változatlanul nehéz helyzetben van a bajnokságban az Alba Fehérvár. Csak három csapatot
előznek meg a fehérvári kosarasok, igaz,
közben az Európa-kupában továbbjutásra
állnak.

Irányító poszton légióst cserélt a
közelmúltban az Alba, ami mindig
árulkodó egy csapatnál. A játék
fazonszabásza nem lehet közepes
vagy gyenge, mert akkor óhatatlanul a játék is az lesz. Márpedig a
váltás nem sérülés miatt történt,
magyarán Kyron Cartwright nem
felelt meg az elvárásoknak.
A helyére érkező korábbi klasszis,
világ- és Európa-bajnok Carlos
Cabezas harmincnyolc éves, hatalmas rutinnal rendelkezik, de vele
kapcsolatban mindenki türelmet
kért, mert kell pár hét, amíg tökéletes fizikai állapotba kerül.
Így aztán jelenleg nincs előrébb
egyes poszton az Alba, ami sajnos
nyomot hagy a játékon. Kecskeméten az első félidőben Freeman
extra dobóteljesítményének köszönhetően még tartotta a lépést,
vezetett is, de szünet után – a
vezetőedző szavaival élve – „rossz
felfogásban játszott” és simán
kikapott. Jesus Ramirez alighanem a figyelmetlen védekezésre

2019.01.24.

Carlos Cabezas (fehérben) rutinja sokat segíthet, kérdés, mikorra lendül formába

gondolt: sokszor maradtak le az
emberükről a fehérváriak, rengeteg pontot kaptak, ennek 94-79-es
vereség lett a vége.
Ez azt jelenti, hogy a táblázat
tizenegyedik helyén szerényked-

ve csak egy győzelemmel előzi
meg a Szegedet és a Kaposvárt az
Alba, egyedül a messze leszakadva utolsó TF-től nem kell tartania.
Pedig nem kérdés, hogy a rájátszásba jutás a cél – nem is lehet

más Fehérváron. Ehhez azonban
az alapszakasz végén legalább
az első tízben kell lenni, utána
pedig a középszakaszban még
feljebb kapaszkodni. A pesszimistább szurkolók már temetik
az ezzel kapcsolatos reményeket,
de sok van még hátra, egyszerűen muszáj összeszednie magát a
gárdának! Szombaton a szezon
meglepetéscsapata, a kizárólag
légiósaira építő Jászberény érkezik Fehérvárra, de bármilyen jól
szerepel eddig, az Albának csak
a győzelem lehet elfogadható vele
szemben.
Amihez a már említett jó irányítójáték, az általa meghatározott hatékony támadások is nagyon kellenének. Kedden a bolgár Balkan
BC elleni Európa-kupa-mérkőzésen zömében csak erőlködött,
rosszul dobott, mélységi játék
nélkül, gyengén támadott az Alba.
Szerencsére az ellenfél is, így az
alacsony színvonalú meccsen
sikerült szinte negatív rekordot
jelentő kosárszámmal, 65-64-re
nyerni. A győzelmet persze nem
kell magyarázni, pláne, hogy őrzi
továbbjutási esélyét a csapat, de
az biztos, hogy a bajnoki előrelépés és a hagyományokhoz méltó
szereplés elképzelhetetlen jelentős javulás nélkül!

Megszorongatták a Fradit
Kaiser Tamás

A Ferencváros jobb csapat, mint a
Fehérvár. Egy mérkőzésen azonban
bármi lehet, szombaton is bármi lehetett volna, mert Mendyék felvették
a Bajnokok Ligája tempóját – legalábbis Elek Gábor, a Fradi mestere
szerint. A kontinens egyik legjobb
csapata ellen nagyszerű meccset
játszott az Alba Fehérvár KC, és ezt
elsősorban saját magának köszönhette. A fővárosi zöld-fehérek ellen
végig jól, koncentráltan játszott a
csapat, és akkor sem zuhant össze a
fehérvári gárda, amikor a második
félidőben hat góllal álltak jobban
Háfra Noémiék. De visszajött a
meccsbe a Fehérvár, és két perccel a
vége előtt még volt esély a pontszerzésre. Gorsenyina azonban eladott
egy labdát, és ahelyett, hogy egy gólra zárkózott volna az Alba, hárommal elment az FTC, és végül 33-30-ra
győzött. A mérkőzés krónikájához
hozzátartozik, hogy a Bócz-Wiedemann játékvezetői páros több hibát
is vétett a hatvan perc alatt – többnyire a fehérváriak kárára.
A találkozó után Elek Gábor elismerően nyilatkozott a Fehérvár játékáról, kiemelve a már fentebb említett
komoly tempót. Deli Rita pedig érthe-

Fotó: Horváth Gyula (Alba Fehérvár KC)

Remek mérkőzésen mutatta meg az Alba Fehérvár
KC, hogy a siófoki pofon csak kisiklás volt. Deli
Rita együttese közel járt a bravúrhoz a Ferencváros ellen. A meccsen látottak alapján szombaton kötelező nyerni a Békéscsaba ellen!

Mendyék mindent megtettek a pontszerzésért a Fradi ellen

tően büszke volt csapatára, mely nem
ijedt meg az ellenfél mezén található
címertől. A szoros eredményért és a
jó játékért azonban nem jár pont, így
a Fehérvár továbbra is hetedik a női
kézilabda-bajnokságban.
A hétvégén azonban ismét reális, sőt
elvárható cél a pontszerzés, a győzelem. Szombaton 17 órára a Békés-

csaba érkezik a Köfém Sportcsarnokba. A viharsarkiak ebben a szezonban is az alsóház „oszlopos tagjai”,
de nem szabad elfeledkezni arról,
hogy tavaly áprilisban Békéscsabán
meglepetésre hatgólos vereséget
szenvedtek Temes Bernadették. Ezzel
együtt a papírforma természetesen
fehérvári sikert jósol, már csak azért

is, mert a Fradi előtt ebben a bajnokságban más nem tudott még két
ponttal távozni Fehérvárról. A Békéscsaba hat pontot szerzett eddig, két
győzelem mellett két döntetlen és
kilenc vereség szerepel a csapat neve
mellett. A Fehérvár amennyiben
nyer, tovább folytatja a Siófok-ÉrdVác trió üldözését.
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Irány Tokió!

Németh Krisztián

Fotó: Simon Erika

Bár még több mint egy év van hátra a tokiói
olimpiáig, megkezdődik a versenyfutás a
részvételért. Ha minden jól megy, akár kilenc
fehérváriért is szoríthatunk a 2020-as ötkarikás játékokon!

Aligha árulunk el nagy titkot
azzal, hogy leginkább öttusában
borítékolható fehérvári szereplés:
Kovács Sarolta harmadik, Demeter
Bence második olimpiáját célozza
meg, és persze a londoninál jóval
előkelőbb helyezést.
Pikáns a helyzet: a csapatban a világ- és Európa-bajnoki címeket sorra nyerő Alekszejev Tamara, Kovács
Sarolta, Földházi Zsófia hármasból
egyikük (megint) itthon marad,
mivel nemenként két fő utazhat.
„Rióról lemaradtam, Tokióról nem fogok!” – jelentette ki korábban Alekszejev Tamara. Ehhez elméletben
egyiküknél jobban kell teljesítenie.
Demeter Bencének bőven van
konkurenciája: Kasza Róbert és a
londoni bronzérmes Marosi Ádám
mellett a fiatal Regős Gergellyel is
meg kell küzdenie.
Az augusztusi angliai Eb-n nyolc, a
budapesti világbajnokságon három
kvótát osztanak.
Könnyen elképzelhető, hogy öt fehérvári atléta is kiharcolja a jogot

Ha minden jól alakul, Kovács Sarolta és Demeter Bence mellett népes fehérvári küldöttség
juthat ki a tokiói olimpiára

a tokiói részvételre. Az ARAK ifjú
kiválóságai fiatalok, de nagyon
tehetségesek és eredményesek,
ráadásul az olimpiai szintek egy
világbajnokságéhoz képest elérhetőbb közelségben vannak.

Azok után, hogy az Ifjúsági Olimpián a távolugró Endrész Klaudia
ezüstérmet szerzett, Takács Boglárka pedig 100 síkon negyedik, a
korosztályos Eb-n pedig második
lett, joggal reménykedhetünk to-

Végéhez közeledik a felkészülés
Négy felkészülési mérkőzést játszott a Vidi a
marbellai edzőtáborban. A tavalyi cseh bajnokság ötödik helyezettjével, spanyol harmadosztályú együttessel és egy pekingi csapattal is
megmérkőztek.

Asztalnál domborítottak

„Ennél jobban kell teljesítenünk!” –
adta ki a jelszót Nikolics mester,
hiszen csapata Hodžić góljával
csak a hajrában tudta döntetlenre
menteni az eredményt.
Hétfőn két ellenfél várt a Vidire:
akárcsak tavaly, ezúttal is „szembe
jött” a Beijing Renhe, és ismét 1-1
lett a vége, a fehérváriak találatát
most is Kovács István szerezte
büntetőből. A késő délutáni órákban már a jóval veretesebb Sparta
Praha ellen lépett pályára a csapat.
A csehektől 3-1-re kikapott a Vidi,
a szépítő gólt tizenegyesből Huszti
Szabolcs szerezte.
Persze ennél jobban igazán majd a
jövő hét végétől, élesben kell teljesíteni – ez tavaly sikerült is!

Somos Zoltán
A teqball magyar szabadalom. Sokan kipróbálják, bár nem könnyű játszani. Most versenyt is
rendeztek Fehérváron.

Nem foci, de nem is lábtenisz.
Asztalnál játsszák, de nem asztalitenisz. Kicsit mindegyikből van
benne. Ez a teqball, a domború
asztalnál játszott ügyességi játék,
melyben a lábtenisznek megfelelően lábbal vagy fejjel kell a másik
térfélre juttatni a labdát. Nehézség,
hogy ez a térfél kicsi és ívelt, így
nem könnyű a mozdulatokat, helyezkedést megfelelőre finomítani.

Ennek ellenére sokan kipróbálták
már a teqballt a parkokban, csarnokokban felállított asztaloknál,
az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága pedig népszerűsítés céljából
versenyt is szervezett. A Tóvárosi
iskola tornatermében a sportág
legjobbjai közül Sipos Árpád és
Blázsovics Ádám bemutatózott,
majd egyesben és párosban el is
indultak, hiszen nekik sincs sok
lehetőségük versenyen gyakorolni. Nyolc páros és tizenhat
egyéni induló közül végül Sipos
egyéniben nyert, Blázsovics pedig
párosban, Bányik Csabával az
oldalán.

Fotó: molvidi.hu

A jövő szombaton folytatódó labdarúgó NB I küzdelmeire Dél-Spanyolországban készítette fel együttesét
Marko Nikolics. Tavaly több edzőmérkőzésre volt lehetőség, de az NB I
lerövidített téli szünete miatt jövő
hétvégén a Puskás Akadémia ellen
már élesben pattog a labda.
A Kaiserslautern elleni 2-0-s győzelmet követően a spanyol harmadik
ligás RB Linense volt az ellenfél.

kiói szereplésükben, mint ahogy a
leggyorsabb magyar, Szabó Dániel
is esélyes a kvótára – igaz, a férfiak mezőnyében neki nehezebb
dolga van.
Mátó Sára, az ARAK „univerzális”
üdvöskéje 400 gáton, hétpróbában vagy akár 800 síkon is bevethető, talán neki lehet a legnagyobb esélye a tokiói szereplésre
– kérdés, melyik számra helyezi
majd a hangsúlyt.
A kalapácsvető Pásztor Bence riói
szereplése csak néhány centiméteren múlott, könnyen lehet,
hogy ő is megválthatja a jegyét
Japánba.
A még mindig csak huszonkét
éves Dévay Márk személyében új
csillag van születőben: az Alba
Triatlon SE sportolója tavaly
Európa-kupa-győzelemmel tette
le ismét a névjegyét a legjobbak
között.
A sportágban tavaly indult a kvalifikációs időszak, 2020 tavaszáig
lehet gyűjtögetni a pontokat az
olimpiai világranglistán. Nemzetenként két-két nő és férfi
szerezhet kvótát. Alapesetben a
ranglista első ötven helyezettje
jut ki Japánba, de a meglehetősen
összetett rendszer révén akár
a hatvanötödik helyről is lehet
kvalifikálni.

Fotó: Somos Zoltán

Németh Krisztián

Marbellán sem volt ritka eset, hogy Negónak csak a hátát nézték
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Labdaügyesség, taktikai érzék, lazaság is kell a teqballhoz
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A Vörösmarty Rádió műsora január 26-tól február 1-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 1. 26. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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 Szombaton 5-kor
ugyanott – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Keller János
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

2019. 1. 27. Vasárnap

2019. 1. 28. Hétfő

2019. 1. 29. Kedd

2019. 1. 30. szerda

2019. 1. 31. CsütörtöK

2019. 2. 1. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen –
téli vitamin pótlás,
lázcsillapítás Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk
az ASKA Menhely
lakóinak Vendég:
Molnár Tamásné
11:10 A család Vendég: Pap
Csilla, Tornyai Gábor
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:
Gemeiner Lajos
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: Gemeiner
Lajos 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:
Germán Márton
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:
Germán Márton

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

