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Páger Antal fehérvári évei Okos otthonok

„Mikor szobrot készítek, 
megszűnik körülöttem a világ!”
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Együttműködés a társasházak és a polgárőrök között

A polgárőrök csak akkor tudnak intézkedni, ha egy adott társasházzal az adott lépcsőházra 
együttműködési megállapodással rendelkeznek

Lugosi BaLázs

Fogadóórák

A polgárőrséggel való együttműködés lehet-
séges formáiról, valamint katasztrófavédelmi 
kérdésekről is tárgyaltak a társasházak kép-
viselői a meghívott szervezetek, intézmények 
szakértőivel január 31-én, a Gazdaság Házában.

„Mit kellene tennünk annak érdekében, 
hogy – nemcsak Palotavárosban, ha-
nem Székesfehérváron is – a szubjektív 
biztonságérzetünk növekedjen?” – tette 
fel a tanácskozás alapkérdését Viza 
Attila közbiztonsági tanácsnok.
„Feltérképeztük, hogy mely területek 
okozhatnak problémát, személyesen is 
csatlakoztam őrjáratokhoz a Palotavá-
rosban. Ide tartozik a – főleg hétvé-
genként – közterületen való alkoholfo-
gyasztás, ennek kapcsán a parkokban 
megjelenő hangoskodó – jellemzően 
nem is fehérvári – társaságok, különö-
sen az Autóbusz-pályaudvar környé-
kén. Itt különösen a súlyos pénzekért 
fejlesztett, gyermekeink, unokáink által 
használt játszótereinkre kell odafigyel-
nünk. A polgárőrök csak akkor tudnak 
intézkedni, ha egy adott társasházzal 
az adott lépcsőházra együttműködési 
megállapodással rendelkeznek. Egy 
nagyobb társasházban néhány olyan 
ember bizonyosan akad, aki a közösség 
közbiztonságáért szeretne tenni.” –
emelte ki Viza Attila, aki köszönetet 
mondott Schmöltz Miklósnak az 
együttműködések kialakításában 
nyújtott segítségéért.

5. számú választókörzet

Mészáros Attila, az 5. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője minden hónap második hétfőjén 
– ezúttal február 11-én – 17 órától a Tóvárosi Általános 
Iskolában várja a városrészben élőket. A hónap negyedik 
hétfőjén – február 25-én – pedig az Alsóvárosban tart 
fogadóórát a képviselő. A körzetben élőket 17 órától a 
Sárkeresztúri út 1. szám alatti irodájában várja.

11. számú választókörzet

Képviselői fogadóórát tart 2019. február 11-én, hétfőn 
Deák Lajosné. A 11. számú választókörzet önkormány-
zati képviselője 17 és 19 óra között várja a lakókat a 
Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatt.

12. választókörzet

Minden hétfőn 16 és 18 óra között, a Kassai út 43. szám 
alatti irodájában tart fogadóórát Östör Annamária. A 12. 
számú választókörzet önkormányzati képviselője legkö-
zelebb február 11-én várja az öreghegyi körzetben élőket.

Lakossági fórum Feketehegy- 
Szárazréten

Lakossági fórumot tartanak a Feketehegy-Szárazréten 
élőknek február 11-én, hétfőn 17.30 órai kezdettel a 
Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ rendezvény-
termében, amelyen részt vesz Cser-Palkovics András 
polgármester, Szigli István önkormányzati képviselő, 
Bozai István városgondnok, Kovács Zsolt r. ezredes, 
Székesfehérvár rendőrkapitánya, Nagy Zsolt, a Polgár-
mesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője és Török 
Szabolcs tankerületi igazgató.
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Megújul az Aranybulla Emlékmű környéke

Ha bárkinek véleménye, javaslata van az Aranybulla emlékmű tájépítészeti terveivel kapcso-
latban, a Főépítészi Iroda felé jelezheti

Bácskai gergeLy

A Pozsonyi út és Budai út között élő öreghe-
gyieket várta lakossági fórumra február 4-én, 
hétfőn kora este Horváth Miklós Csaba önkor-
mányzati képviselő a Kossuth Lajos Általános 
Iskolába, amelyen kiderült, idén befejeződik a 
Fiskális úton a nagy csapadékcsatorna építése 
és felújítása.

Az Árpád-ház program keretén 
belül újul meg az Aranybulla 
emlékmű és környéke. Vojtek 
Tímea tájépítész mérnök mutatta 
be a terveket, amiket a KörTeKert 
Stúdió készített. Az Aranybullánál 
megmarad a felfelé vezető út, de 
sokkal gyalogosbarátabb lesz. Ki-
alakítanak egy rendezvényterületet 
is, amit ma parkolóként használnak 
az emlékmű alatt. Ez egyfajta kilátó 
teraszként is funkcionál majd és 
épül egy faburkolatú pihenőterasz, 
ami akár színpadként is szolgálhat.
Sok ülőhely és pad lesz az Aranybul-
la körül, valószínűleg megnövekszik 
majd a látogatottsága a környéknek, 
így lentre egy parkolót is terveztek. 
Kialakítanak egy kerékpáros pihenő 
központot, illetve a meglévő kerék-
párút összeköttetésre kerül a Budai 
út melletti kerékpárúttal.
A Nagyszombati út felől egy dísz- 
lépcső vezet majd fel a csúcsra, 
ahol egységes növénytakaró lesz 
a kikopott fű és rossz állapotú 
növényzet helyett. Minden meglévő 
növény megmarad és nagyon vi-
gyáznak majd ezekre a kivitelezés-
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„Egyáltalán nem rossz a közbiztonsági 
helyzet, de problémák azért akad-
nak” – hangsúlyozta Farkas László 
önkormányzati képviselő, majd 
hozzátette,  az utóbbi esztendőkben 
Fehérvár sokat költött játszóterek, 
közparkok fejlesztésére és egyéb 
más közösségi terek építésére, 
amelynek állapotát meg kell őrizni.

A képviselő hangsúlyozta, hogy 
kérik a lakóközösségek segítségét, 
hogy egy-egy tagjuk – a polgárőrök-
kel karöltve – tekintse át a lakókör-
nyezetét, hogy ebből az együttmű-
ködésből kiindulva hosszú távon 
kialakulhassanak kisebb városrészi 
polgárőrségek, amelyekre Börgön-
dön és Csalán már van jó példa.

nél. A legtöbb sétány mellett fasor 
húzódik, de rendkívül sokféle virág 
lesz a napos területeken.
Cser-Palkovics András elmondta, 
tavasszal folytatódik a Fiskális út 
felújítása, ami még tavaly ősszel 
kezdődött az ivóvíz gerincveze-
ték cseréjével. Ez utóbbi munka 

nyolcvan százalékban elkészült 
már, és amint az időjárás lehetővé 
teszi, folytatódik a kivitelezés az 
utcában. Idén a Budai - Pozsonyi 
közötti szakasz minden kiegészítő 
beruházással és közmű-felújítások-
kal elkészül, ami mintegy nyolcszáz 
millió forintba kerül.

Nagy Zsolt a Közlekedési Iroda ve-
zetője kiemelte, hogy a Nagyszom-
bati út felújításának is készen van-
nak a tervei. A Homonnai, Poprádi 
utca felújítása még idén megtörté-
nik. A Krasznai és a Stomfai utcá-
ban jövőre kezdődhet a felújítás, 
akárcsak a Nyitrai utcában, ahol 
kopóréteg csere és szegélyjavítás 
lesz. A Beregszászi, Lublói, Szepesi 
és Érsekújvári utcák kivitelezésére 
pedig 2020-ban indul közbeszerzés 
és még abban az évben tervezik 
indítani a kivitelezést is. Nagy Zsolt 
arról is beszélt a fórumon, hogy a 
Kassai és a Pozsonyi alsó szakaszán 
komoly süllyedések tapasztalhatók 
az úton, amit néhány éven belül 
orvosolni kell.
„A kisebb szélességű utcákban pedig 
sok helyen gondot okoz, hogy a 
kerítések jóval a telekhatáron kívül 
vannak. Itt nem az a probléma, 
hogy arra az egy méternyi területre 
szüksége lenne a városnak, hanem 
az, hogy nincs meg a megfelelő 
szélessége az utcáknak ahhoz, hogy a 
járda és a közművek is elférjenek” – 
tette hozzá a város polgármestere, 
majd kérte a lakók partnerségét, 
hogy az utcák közössége döntse 
el, hogy a szűkebb, kisebb műsza-
ki tartalommal való megvalósítást 
szeretnék és a kerítések mind-
egyike a helyén marad, vagy ma-
gasabb műszaki tartalommal bíró 
felújítást szeretnének, viszont 
ehhez meg kell lennie a megfelelő 
utcaszélességnek.
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Költségvetési javaslatok a fehérváriakért

Az új költségvetésben fontos társadalmi célok 
is szerepelnek

gáspár péter

Végéhez közelít Székesfehérvár idei 
költségvetési tervezetének összeállítása. A 
tervezetbe beemelésre javasolt fontos tár-
sadalmi célokról Székesfehérvár polgármes-
tere elmondta, javasolja, hogy a hatvanöt 
év feletti fehérvári polgárok egyszeri ötezer 
forintos támogatásban részesüljenek, 
továbbá támogassák a közösségi közlekedést 
használó munkavállalókat, valamint a diákok 
és felnőtt dolgozók digitális képességeinek 
fejlesztését is. 

„Az önkormányzatnak erkölcsi 
kötelessége gondoskodni arról – a 
felelősségteljes gazdálkodás mellett 
– hogy a kiemelkedő gazdasági telje-
sítmény eredményéből valamennyi 
fehérvári részesüljön.” – mondta 
a polgármester. Cser-Palkovics 
András úgy látja, így vált lehető-
vé, hogy a közgyűlés, kifejezve 
nagyrabecsülését Székesfehérvár 
valamennyi volt és jelenlegi mun-
kavállalója irányában, már a ja-
nuári ülésén döntsön arról, hogy 
a székesfehérvári magánszemé-
lyeket terhelő helyi adó a 2019-es 
évben se legyen. Lehetővé vált 
továbbá, hogy a költségvetési ter-
vezetben négy fontos társadalmi 
célt jelöljön meg, melyre ebben 
az évben külön forrást kíván 
biztosíttatni.
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Felhívás!

Kérik azokat a magánszemélyeket, 
gyűjtőket, akik birtokában található 
olyan magánirat, tárgyi eszköz, amely 
a száz évvel ezelőtti eseményekhez 
kapcsolódik, hogy juttassák el azokat 
a Szent István Király Múzeum, vagy a 
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei 
Levéltára részére. Az első világhábo-
rúhoz, az őszirózsás forradalomhoz, a 
Tanácsköztársasághoz, illetve a trianoni 
békediktátumhoz és következményeihez 
kapcsolódó naplókat, visszaemlékezése-
ket, fényképeket, levelezést, plakáto-
kat, hirdetményeket, igazolványokat, 
brosúrákat, könyveket, sajtóanyagokat, 
pénzeket, szórólapokat, vagy bármely 
egyéb, a korszakhoz köthető írott forrást 
egy kamarakiállításon mutatják be. A 
digitalizálás után az eredeti példányt a 
felajánlónak természetesen visszaadják.

Egyszeri ötezer forintos támogatás 
a hatvanöt év felettieknek

„El kell ismernie a ma aktív nem-
zedéknek, hogy ezen évek sikeres 
városa nem képzelhető el az előt-
tünk járó nemzedékek kemény, nem 
egyszer komoly áldozatot követelő 
munkája, erőfeszítése nélkül. Ezért 
a költségvetésben javaslom, hogy 
minden székesfehérvári állandó 
lakóhellyel rendelkező hatvanöt 
év feletti polgár egyszeri ötezer 
forintos támogatásban részesüljön.” 

– hangzott el a polgármester 
első javaslata.

Egy hónapra félárú buszbérlet 
a dolgozóknak

Székesfehérvár önkormányzata 
közvetlenül támogatni szeretné 
azon munkavállalókat is, akik 
közösségi közlekedéssel jutnak el 
a munkahelyükre, ezért Cser-Pal-
kovics András javasolja, hogy a 
költségvetéssel együtt fogadja el a 
testület, hogy az év egy hónapjában 
a teljes árú, úgynevezett dolgozói 
bérlet árának felét vállalja át az 
önkormányzat, azaz a bérlet a szo-
kásos ár feléért legyen megvásárol-
ható. A szolgáltató kiesett bevételét 
pedig térítse meg a város.

Okos tanterem

A polgármester a harmadik javas-
latával kapcsolatban elmondta: 
„Fontos, hogy a jövőre is gondoljunk, 
és felkészüljünk mindarra a kihívásra, 
amit a jelenleg a szemünk előtt zajló 
legújabb ipari forradalom jelent. Ennek 
szellemében indítottuk el a rendkívül 
sikeres Alba Innovárt. Úgy ítéljük meg, 
hogy a programot érdemes kiterjesz-
teni, ezért a költségvetésben javasolni 
fogom, hogy indítsuk el az Okos 
Tanterem programot, azaz a követke-

ző években minden fehérvári iskola 
legyen ellátva a diákok naprakész di-
gitális kompetenciáinak fejlesztéséhez 
szükséges alapvető eszközökkel, sőt 
személyi feltételekkel is. 2019-ben egy 
pilot-programot szeretnénk indítani, 
melyhez a gazdasági élet szereplőinek 
együttműködését is kérni fogom.”

Minden fehérvári legyen „smart”!

Az átalakulóban lévő gazdaságban 
a vállalatok a termelékenységet 
csak a technológiai beruházáso-
kon át növelhetik és növelik is, 
amelyhez képzett, tanulni akaró 
munkaerő kell, ezért a polgármes-
ter a költségvetésben javasolni 
fogja, hogy először az országban a 
város is vállaljon részt a munkások 
digitális technológiára és a robotok 
kezelésére történő átképzésében. 
„Nem hagyhatjuk, hogy egy fehérvári 
is ki legyen szolgáltatva a szükségkép-
pen bekövetkező technológiai forra-
dalomnak. Sokat hallani manapság a 
„smart-citykről”, azaz okos városokról; 
de ne csak a város, hanem minden 
fehérvári is legyen „smart”!”
Február 8-án ezekkel a javaslatok-
kal terjeszti majd be a költségvetést 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter, kérve a képviselő-testületet 
a fehérváriakat szolgáló tervezet 
elfogadására.

Konferencia az 1918-1919-es eseményekről Építeni vagy rombolni?
Bácskai gergeLy Bácskai gergeLy

Magyarország, Fejér megye és Székesfehérvár 
1918-1919 fordulóján címmel rendezte első 
konferenciáját február 4-én, hétfőn a Trianon 
Centenáriumi Emlékbizottság a Megyeháza 
dísztermében.

Vizi László Tamás történész, az em-
lékbizottság elnöke elmondta, hogy 
Székesfehérvár Közgyűlése többek 
között azért hozta létre a bizottsá-
got, hogy tárja a nyilvánosság elé 
azokat az eseményeket, melyek száz 
évvel ezelőtt meghatározták a város, 
a megye és a nemzet életét.
A Trianon Centenáriumi Emlékék- 
bizottság a következő csaknem két 
esztendőben tudományos emlék- 
ülések, konferenciák, kiállítások 
megrendezését, a centenáriumhoz 
kapcsolódó könyvek és reprint 
kiadványok megjelentetését, kö-
zépiskolásoknak szóló versenyek 
szervezését, valamint a pedagógu-
sok továbbképzését is tervezi. Az 
emlékbizottság történészekből, 
levéltárosokból, múzeológusokból, 
műemlékvédelmi szakértőkből áll, 
kiegészülve országos kutatóintéze-
tek, szakmai műhelyek vezetőivel és 
a korszakot kutató történészekkel.
Molnár Krisztián a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke megnyitó beszé-
dében felelevenítette, hogy 1919. 
február 3-án a Megyeházán gróf 
Károlyi József főispán előterjeszté-
sét tárgyalta meg és fogadta el Fejér 
Megye Törvényhatósági Bizottsága. 
A határozatot teljes egyetértésben 
fogadta el az akkori megyegyűlés. 
Mint mondta, az esemény tiszteleté-

re 1930-ban állítottak emléktáblát, 
amit az ’50-es években eltávolított 
az akkori hatalom és csak 2007-ben 
helyezte vissza ismét méltó helyére 
azt a Fejér Megyei Közgyűlés.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az akkori történések és események 
mögött emberi sorsok húzódnak. 
Ezek az emberek itt éltek, azon a 
helyen, ahol mi is, ők is tették a 
mindennapokban a dolgukat, akár-
csak mi, azonban olyan történések 
jöttek, amire addig nem gondolt 
senki. Az akkor élt emberek, csa-
ládok a mindennapokban biztosan 
nem álmodtak maguknak olyan 
jövőt, amit meg kellett élniük.

Az elmúlt napokban több helyen gyaláz-
kodó feliratok jelentek meg Fehérváron, 
amit a közterületekről a Városgondnok-
ság eltávolított, többek között azért, 
mert a jóízlésbe ütköző feliratok voltak 
rajtuk.

Magáningatlanokra is kerültek 
feliratok a napokban, amiért a 
tulajdonosok maguk fordulhat-
nak rongálás miatt a hatóság-
hoz. A rágalmazó és trágár 
firkálmányok miatt Facebook 
oldalán tett közzé bejegyzést 
Fehérvár polgármestere, amely 
az alábbiakban olvasható.
„A mai napon kérdést intézett 
a Székesfehérvári Városgond-
noksághoz Gyurcsány Ferenc 
fehérvári képviselője valamint 
sorban az Alfahír, a Népszava és 
a Mérce nevű kiadványok, azaz 
a Jobbik-MSZP-DK pártsajtója. 
Kérdésüknek a lényege, hogy a 
Városgondnokság miért távolítja 
el a Fehérváron több helyen lát-
ható köz- és magántulajdont (pl. 
társasházak házfalai, garázsok, 
óriásplakátok) rongáló, trágár, 
mocskolódó és hazug feliratokat. 
Jellemző és önmagukat eláruló 
módon nem azt kérdezték tehát, 
hogy kik lehettek a mocskolódók, 
mit tesz a Városgondnokság a 
köz- és magánvagyon megóvásá-
ért, helyreállításáért, azt kifogá-
solják valójában, hogy hogyan 
merészeli ezeket eltávolítani…
Székesfehérvár polgármestereként 
nem feladatom a Városgondnok-

ság napi ügyeibe avatkozni, azt 
azonban határozottan kérem, 
hogy a személyemet akasztással 
és lincseléssel fenyegető, hazug, 
rágalmazó és trágár firkálmányo-
kat is hagyják érintetlenül!
Azért kérem ezt, mert bár a mél-
tatlan támadások nyilván senki-
nek, így nekem sem esnek jól, de 
ebben az esetben is a vélemény-
nyilvánítás szabadságának olda-
lán állok. Természetesen azzal, 
hogy a városkép rombolását, a 
mocskolódást, egymás személyé-
nek gyalázását, bárkiről is legyen 
szó messzemenőleg elítélem. 
Meggyőződésem azonban, hogy 
a fehérváriak ebben az esetben 
is értik, mi a különbség építés és 
rombolás között. Értik, hogy ezek 
a gyalázkodó feliratok a rombo-
lás eszközei, melyek szemben 
állnak sok tízezer fehérvári a 
várost építő elkötelezettségével és 
munkájával. Értik, hogy a város 
ellenzéke a rombolás oldalán áll. 
Értik, hogy a rombolás budapesti 
propagandistái most éppen miért 
találták meg városunkat, miköz-
ben valójában soha, semmi sem 
érdekli őket Székesfehérvárról, 
és nem érdeklik őket a fehérvá-
riak sem. Döntési helyzetben 
vagyunk: választanunk kell az 
építés és a rombolás erői között! 
Nem gyalázkodva, hanem tovább 
építkezve, nyugodtan, alázatosan 
szolgálva, egymás iránti tisztelet-
tel és demokratikus úton.”
A közterületi rongálás miatt a 
Városgondnokság hivatalból 
bejelentést tett a hatóságnál.
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Miért jó a Versünnepre jelentkezni?

Marth Fruzsina

Börcsök Olivér

Ferenczy-Nagy Boglárka

Jenei Márton

Bukosza Zita

kovács v. orsoLya

Aki egyszer részt vesz a Versünnepen, az biztos, hogy többé so-
sem felejti el az élményt. Ebben mindazok egyetértenek, akiket 
a korábbi döntősök közül megkérdeztünk arról, hogy szerintük 
miért jó jelentkezni a fehérvári irodalmi megmérettetésre. Idén 
február 11-ig várják a jelentkezőket a szervezők.

A verseny idén jubilál: tizedik alkalommal áll-
hatnak a neves szakemberekből álló zsűri elé a 
középiskolás fiatalok. A korábbi évek döntősei, 
győztesei közül kérdeztünk meg néhányat, miért 
volt meghatározó momentuma az életüknek a 
Versünnepen való részvétel, és miért biztatják 
erre a jelenlegi középiskolásokat.

Marth Fruzsina, a 2017-es győztes: Ösztönöz a 
zsűri véleménye

Fruzsina elmondása szerint élete egyik legjobb 
döntése, hogy a Versünnepre jelentkezett. „Nem 
azért, hogy győzzek, hanem, hogy élményekkel, tapasz-
talatokkal gazdagodjak. A zsűri véleménye elképesztő-
en ösztönző és motiváló volt számomra, hiszen az ő éle-
tüknek egyik legnagyobb részét a versek és az irodalom 
teszik ki, és a céljuk, hogy minél több ember ugyanígy 
érezzen. Nálam ezt sikerült elérniük, amit ezúton is na-
gyon köszönök nekik. A barátaim felét a Versünnepes 
társaim teszik ki. De az egyik legfontosabb a Verstábor, 
amit évről évre Csíkcsomortánban rendeznek meg a 
döntőbe jutott diákok számára. Hatalmas élmény az ott 
eltöltött tíz nap. Színészekkel tréningezni, kirándulni, 
a Gálán fellépni, tánc- és beszédórákon részt venni, 
esténként előadásokat hallgatni, Misztrál koncerten 
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énekelni, táncházban táncolni. A helyiek mindig kitörő 
örömmel fogadnak minket és egész idő alatt azon 
fáradoznak, hogy nekünk a legjobbat nyújtsák, amit 
mi a Gála alkalmával hálálunk meg nekik. Ha átlépem 
a Szellő Szálló kapuját, megváltozik minden. Arra az 
érzésre nincsenek szavak. Kívánom, hogy mindenki 
egyszer átélhesse. Minden diákot buzdítok, hogy indul-
jon a Versünnepen, élje át ezt a csodát velünk!”

Börcsök Olivér: Együtt dolgozhatnak a 
Vörösmarty Színház művészeivel

Olivér szerint azért is kiváló lehetőség a Versün-
nep a fiataloknak, mert a Vörösmarty Színház 
művészeivel is együtt dolgozhatnak: „Elsősorban 
a döntőt megelőző munka miatt érdemes jelentkezni. 
Ilyenkor a Vörösmarty Színház kiváló színművésze-

ket bocsájt a fiatalok rendelkezésére, akik néhány 
hétig szakmai segítséget nyújtanak a versenyzőknek. 
A másik ok, amiért érdemes a Versünnepen részt 
venni, az a verseny közösségformáló ereje. A döntő 
végére általában mindig egy összetartó csapattá 

formálódnak a versenyzők. Ajánlom minden verssze-
rető fiatalnak.”

Bukosza Zita, a 2014-es győztes: Nem kell 
profinak lenni!

Zita szerint a Versünnep egy fontos lépcsőfok 
azoknak, akik szeretnek elmélyülni az irodalom 
és a versek szépségében, továbbá elég bátrak 
ahhoz, hogy meg is mutassák tehetségüket. 
„Nem kell profinak lenni - ahogyan senki sem az, a 
mentorok személyében viszont személyre szabott se-
gítséget kapsz olyanoktól, akik naponta megküzdenek 
a kiállás, a helyes beszédtechnika, vagy épp a fellé-
pés előtti lámpalázzal, így pontosan tudják, min mész 
keresztül a színpadon, s mindezt hogyan fejleszthe-
ted. Nem is beszélve a fantasztikus társaságról és a 
Verstáborról... ami tényleg felejthetetlen élmény.”

Ferenczy-Nagy Boglárka: Összetartó közösségre 
találunk

Boglárka szinte felsorolni is alig tudja, mi mindent 
kapott a Versünneptől. „Számomra a legértékesebbet 
és legfontosabbat fogom kiemelni: a közösséghez való 
tartozást. Úgy gondolom, hogy a középiskolás kor egy 
olyan életszakasz, amikor az ember nagyon nehezen 
találja meg a hovatartozását. Pedig talán éppen ekkor 
van a legnagyobb szükségünk kapaszkodókra, társakra, 

valahova tartozásra. A Versünnepen hozzám hasonló 
érdeklődésű emberekre leltem, igaz barátokra, s közülük 
sokan az első versenyem óta szerves részei az életem-
nek. Mentorokat és mestereket ismertem meg, akik épí-
tő tanácsaikkal és megtisztelő barátságukkal rengeteget 
segítettek, és verskedvelő fiatalokat, akik azóta is velem 
együtt járják a fejlődés útját, együtt épülünk.

Jenei Márton: Másképp nézünk a versekre

Jenei Márton számára a Versünnepen való részvé-
tel teljesen új szemléletet adott, megváltoztatta a 
versekhez fűződő viszonyát.” A versekkel kialakult 
kapcsolatomat a Versünnep motivációjának köszönhe-
tem. Teljesen új szemléletet tárt fel bennem a művésze-
tek irányába. Ajánlom azoknak, akik csak hobbi szinten 

verselnek, mert megtanít megismerni magadat és kiállni 
mások elé, hogy megmutasd a benned rejlő szépséget, 
amit a verssel beszélsz el. Aztán ajánlom azoknak is, 
akik szeretnének ezzel a pályával foglalkozni és elsajá-
títani a tudást, amit a Versünnep a döntősöknek a Vö-
rösmarty Színház színészei közül mentorokkal segít elő. 
Rengeteget kapsz tőlük, tapasztalhatsz általuk és fontos 
kapcsolatok szövődhetnek, csak merj bátor lenni!”
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Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hul-
lámhosszon főként azokat a közérdekű 
információkat szolgáltatja, melyek Székes-
fehérvár és a rádió adáskörzetébe tartozó 
települések mindennapjaival kapcsola-
tosak. Munkatársaink nap mint nap azon 
dolgoznak, hogy a hallgatók a lehető 
legszélesebb körben értesüljenek a vétel-
körzet politikai, közéleti, gazdasági, okta-
tási, kulturális, sport és egészségüggyel 
kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban 
igyekszünk közelebbről is bemutatni a rá-
dió különböző műsorsávjait, az ott dolgozó 
munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó 
rendszeres témákat.

A közszolgálati adó délutáni műsorkínálatá-
ról Bokányi Zsolt műsorvezető-szerkesztőt 
kérdeztük:
A hét minden napján 13 és 17 óra között nagy 
tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és hívom 
őket a rádió készülékek mellé. A rendelke-
zésemre álló műsoridőben a városi közéleti 
események, a mindig friss, aktuális hírek és 
közúti információk mellett közel húsz önálló 
magazinműsorral is jelentkezem. A kora dél-
utáni órákban folyamatosan érkeznek hozzám 
a szakértő vendégek, akikkel izgalmas, érde-
kes és aktuális beszélgetéseket igyekszünk 
lefolytatni. 
A tematikus műsorok sora igen változatos és 
sokszínű. A teljesség igénye nélkül kiemelek 
ezek közül néhányat: hétfőnként illemtanórát, 
és egy könnyed boros témát kínálok, ked-
denként építőipari és ingatlanpiaci magazint, 
a szerdai napokon a környezetvédelem és 
az autó-motor sporttal ismerkedünk alapo-

sabban, míg csütörtökön Dr. Bráth Endre ad 
tanácsokat az orvos válaszol rovatban, de 
ekkor jelentkezik a Városgondnokság műsoró-
ra is. A hét utolsó munkanapján a kertészke-
dés mellett, igyekszünk hallgatóinkat pontos 
információkkal ellátni a hétvégi szórakozási, 
kulturális lehetőségekről is. 
Fontosnak tartom, hogy a rádiózás mindkét 
célja, a szórakoztatás és a tájékoztatás is 
egyértelműen érvényesüljön a Vörösmarty Rá-
dió hullámhosszán. Erre törekszem a kedvenc 
gasztronómiai műsoromban az Uzsonnában 
is, ahol hétköznaponként, 16 órától, Szabó 
Laci séffel „főzünk” ki valami finomságot, néha 
igen vicces körülmények között. Természe-

tesen, meg kell hogy említsem a műsoraim 
szakértő vendégeit, akik nélkül elképzelhetet-
len lenne a sok érdekes és tartalmas beszél-
getés. Nagyon hálás vagyok nekik ezért. 
A hétköznapokon túl hétvégén is találkozha-
tunk az éterben. Szombatonként 18 órától 
jelentkezik az irodalmi műsorom, vasárnap 
reggel héttől pedig - a korán ébredő hallgatók-
hoz szólva – a Református hitépítő maga-
zinnal várom az érdeklődő hallgatókat. Mivel 
meggyőződésem, hogy a hallgatók nélkül a 
munkánk felesleges lenne, ezért élő adásban 
igen gyakran elmondom a következő monda-
tot: „Köszönöm, hogy velünk vannak, tegye-
nek így a folytatásban is”!

Sport: beruházás a jövőbe

A konferencia témája a sport és a település XXI. századi kapcsolata volt

gáspár péter

III. SKEOF Sportgazdaságtani Kutatók és 
Egyetemi Oktatók Fórumának adott helyet  
január 31-én, csütörtökön a Corvinus Egye-
tem Székesfehérvári Campusa. 
 
Zoltayné Paprika Zita, a BCE 
Gazdálkodástudományi Karának 
dékánja elmondta, hogy a sport-
közgazdász mesterképzést 2017 
őszén indították el Fehérváron, 
valamint beszámolt a Sportgazda-
ságtani Kutatóközpontban folyó 
élénk tudományos munkáról. 
Ennek egyik fontos eleme az im-
már hagyománnyá vált SKEOF is. 
Jövőbeni célként az ún. harmadik 
misszió erősítését fogalmazta 
meg, azaz hogy minél többet 
tudjanak visszaadni a társadalom-
nak, a közösségnek.
Székesfehérvár polgármestere 
szerint a sportba invesztált for-
rások a jövőbe való  beruházást 
jelentik.
„A mai fiataloknak nyelvtudásukkal, 
ismereteikkel kinyílt a világ. Ők nem 
ez alapján fogják eldönteni, hogy hol 
fognak élni. Ők az alapján döntenek 
majd, hogy milyen életminőséget kap-
nak az adott helyen. Sok más mellett 
ehhez hozzátartozik az, hogy mit csi-
nálnak a szabadidejükben. A sportba 
invesztált források tehát az önkor-
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mányzat, a város részéről is a jövőbe 
való beruházást jelentik.” - fogalma-
zott köszöntőjében Cser-Palkovics 
András polgármester, aki szerint 
sport nélkül egy fejlődő, modern 
város nem képzelhető el a XXI. 
században.
Szabó Tünde, az EMMI sportért 
felelős államtitkára köszöntőjében 
kiemelte, hogy a magyar sport 

gyorsan, dinamikusan fejlődik, 
mindez annak is köszönhető, 
hogy a magyar sportvezetők és 
sportszakemberek olyan tudással 
rendelkeznek, mint a világban 
nem sokan.
Szólt arról is, hogy számos ki-
emelt sportfejlesztés indult el az 
országban az elmúlt időszakban, 
mindez olyan fejlődést hozott, 

amely az utánpótlás-nevelés terén 
is megmutatkozik, a sportágak 
pedig hamarosan érzékelni fogják 
ennek hatását.
András Krisztina, a Sportgazda-
ságtani Kutatóközpont igazgatója 
kiemelte, a konferencia célja, 
hogy nemzetközivé váljon, ebben 
fontos lépés, hogy az idén már 
„Innovations and new trends in 
sport business” címmel angol 
nyelvű szekcióban is tanácskoz-
hatnak a résztvevők.
Hangsúlyozta, hogy jó otthonra 
talált a konferencia a „bajnokok 
városában”, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Székesfehérvári Campu-
sán. A Sportgazdaságtani Kuta-
tóközpont igazgatója elmondta, 
hogy az országban számos 
műhely van, ahol magas szintű 
kutatómunkát végeznek ezen a te-
rületen, ezek eredményeit összeg-
zi a Sportgazdaságtani Kutatók és 
Egyetemi Oktatók fóruma. Hoz-
zátette, hogy harminc magyar és 
nemzetközi előadót hallhattunk a 
konferencián, amelynek központi 
témája a település és a sport XXI. 
századi kapcsolata volt. Szólt a 
sportközgazdász mesterképzésről 
is, amely duális formában műkö-
dik Székesfehérváron és ennek 
keretében ma már tíz partnerrel 
dolgozhatnak együtt.





7Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
• Felelős szerkesztő: lászló-takács krisztina • teleFon: 06 30 260 8302 • az e heti lapszáM szerkesztője: kurucz tünde • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • 
tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: Mediaworks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: dMh M Magyarország kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 44 000 példányban • issn: 2061-2273

 
A Vörösmarty Rádió műsora február 9-től 15-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

 
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. 

2019. 2. 10. Vasárnap 2019. 2. 11. Hétfő 2019. 2. 12. Kedd 2019. 2. 13. szerda 2019. 2. 14. CsütörtöK 2019. 2. 15. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 
Éva  Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

10.10 Horgász – vadász 
magazin Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

11.10 Művésztársalgó – 
színházi magazin 
Szerkesztő: Bóna Éva

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

17:10 Szombaton 5-kor 
ugyanott – Sasvári 
Csilla műsora Vendég: 
Berta Anna

18.10 Könyvespolc irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Gemeiner 
Lajos  Hírszerkesztő: 
Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – 
helyes táplálkozással 
a rák ellen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak Vendég: 
Molnár Tamásné

11:10 A család – testvéri 
kapcsolatok II. 
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

2019. 2. 9. szOMBat

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
15:10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18:10 Nyelvstúdió Vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19:10 Pénzügyi percek 
Vendég: Potolák Gábor

20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával 
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10  Tanulószoba – 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Lánglovagok – 
katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:10 Motorsport Vendég: 

Debreczeni Dávid
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

10.10 „107” magazin Vendég: 
Sipos Mónika

11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

Rost Andrea lelke

Rost Andrea és lánya, Harazdy Eszter egy szokatlan koncertet adott a fehérvári közönségnek

Vakler lajos

A Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat 
keretében „Két hang, két lélek” címmel Rost 
Andrea, Kossuth-díjas operaénekes és Harazdy 
Eszter koncertjét láthatta a Vörösmarty Színház 
közönsége. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekart 
Ács János vezényelte.

A sugárzó tehetség nem húz falakat, 
hanem kinyitja és odaadja magát a 
közönségnek. Ez az ön gondolata, 
amelyből kiderül, hogy tehetsége nem 
öntörvényű, nem önző, és amikor 
kinyitja magát, az a miénk is. 
A tehetség olyan kincs, amit a jóis-
tentől kapunk, és sokat dolgozunk 
vele azért, hogy ezt magas színvona-
lon át tudjuk adni. Ez egy tökéletes 
feladat, egy élet feladata. Muszáj ezt 
végigvinni, odaadni, szolgálni a kö-
zönséget és a saját tehetségünket. 
Oda kell adni másoknak, ki kell 
nyitni magunkat, mert nem csak 
a miénk. Mi közvetítők vagyunk. 
Nagyon komolyan gondoltam a 
fenti mondatot,mert ezt a nyitást 
számtalan irányban kell megtenni.
Rost Andrea lányával, Harazdy Eszterrel 
„Két hang, két lélek” címmel adott kon-
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lélek. Nem akartam rátelepedni a 
gyermekemre, hogy ő azt higgye, 
azt kell csinálnia, amit én elvárok. 
Soha nem voltak olyan elvárásaim, 
hogy neki muszáj énekelnie, bár 
lehet, hogy ő ezt hitte. Az biztos, 
hogy nagyon szép hangja van, 
másfajta, mint az enyém, bár a 
hangszíne hasonló. Más a habi-
tusa is, de egy alkotó művészem-
ber, aki meg tudta azt lépni - és 
ezért nagyon felnézek rá -, hogy 
eltávolodjék attól a súlytól, amit 
egy magamfajta művészszülő aka-
ratlanul is rátesz a gyermekére. 
Eszter teljesen más stílust képvisel 
és csinál, mint én, tehát nem az 
operánál kötött ki. Elektronikus 
zenére ír dalokat, ő teljesen más 
úton jár, ráadásul egy rendkívül 
tehetséges fotóművész is.
Miként állt össze a koncertsorozat 
repertoárja?
Én hoztam, amit tudok, az ope-
rát, az operaáriákat, amit mindig 
is csináltam, Eszter pedig be-
kapcsolódott az ő saját dalaival, 
amelyeknek történetei vannak. 
Ezt el is mondtuk a közönségnek 
egy rövid ismertetőben.

certet. Eszter olyan, mint ön, vagy más 
stílust képvisel, más gondolatokat jelent?

A cím egy kicsit azt próbálja 
sugallni, hogy két hang, két 
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Megjelentek a pollenek
rába henrietta

Nemcsak megfázás, hanem allergiás tünetek is 
okozhatnak orrfolyást, tüsszögést a mostani enyhe 
időben. Néhány fafajta pollenje már megjelent a lég-
körben, bosszúságot okozva az arra érzékenyeknek.

Az enyhüléssel megjelentek a pollenek 
a levegőben. A mogyoró, az éger, a 
ciprus és tiszafélék pollenjei okozhat-
nak allergiás tüneteket a napokban. 
„Ilyenkor megjelennek az első klasszikus 
szénanáthás, szemkönnyezős, tüsszögős 
panaszok. Hasonlóan a nagy nyári allergén 
szezon időszakokhoz képest, vannak akik 
ezekre a korai pollenekre allergiásak, és 
nekik sajnos már az első tavaszi langyos 
meleg meghozza ezeket a tüneteket.” - 
emelte ki Pápai-Székely Zsolt, a kórház 

Célegyenesben a kórházfejlesztés

A megnyitó után szekcióülésekkel folytatódott a program

Lugosi BaLázs

Nyolcadik alkalommal találkoztak kórházi 
orvosok és családorvosok a Hotel Magyar Király 
épületében a Fehérvári Orvosnapok keretében, 
amelynek központi témája ezúttal a krónikus 
betegségek és azok ellátása volt. Az eseményen 
megerősítették, hogy a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének 
következő üteme meg fog valósulni.

„A szakma, a szakmai információk, tu-
dás, új dolgok átadása egymásnak min-
den hivatásban nagyon fontos, különö-
sen napjainkban, amikor általában véve 
a technológiai fejlődés nagyon gyors. Az 
egészségügyben ennek az információ- 
átadásnak különösen nagy súlya, tétje és 
felelőssége van, hiszen itt az emberről, 
az ember legfontosabb kincséről, az 
egészségéről van szó.” - hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András, Fehérvár pol-
gármestere, majd kijelentette, hogy 
a kórházfejlesztés következő üteme 
meg fog valósulni.
„Tényszerű adatokkal tudom megerősí-
teni azt a folyamatot, amelyről polgár-
mester úr beszélt. A kórházfejlesztés, 
amelyet az utóbbi esztendőkben realizál-
hattunk infrastruktúrában, eszközökben 
a célegyeneséhez érkezett. Ezt ahhoz 
be kell, hogy fejezzük, hogy a kórház 
hosszú évtizedekre minden szempontból 
európai színvonalon feleljen meg a kihí-
vásoknak” - emelte ki a tanácskozást 
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megnyitó köszöntőjében Cserna-
völgyi István, a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház 
főigazgatója.
A megnyitót követően szekcióülések-
kel folytatódott a program. A szakmai 
találkozó idei témája a krónikus 
betegségek voltak. Epidemiológiai 
vizsgálatokból jól ismert, hogy a 
tizennyolc és hatvannégy év közötti 

népesség több mint fele rendelkezik 
egy olyan idült állapottal, amely már 
betegség vagy betegséghez vezethet. 
A halálozási mutatók több mint két-
harmadában a krónikus betegségek 
szerepet játszanak. Ezek alapvetően 
meghatározzák a népesség fizikai és 
mentális állapotát, munkaképességét 
és az egészségügyi ellátás költségét 
is. A krónikus betegségek kockázata 

függ az életkortól, nemtől, életmód-
tól, az anyagcserétől és a táplálkozás-
tól egyaránt. Ebből kiindulva tehát 
a megelőzésnek kitüntetett szerepe 
van. Az idült betegségek jelentős ré-
sze már gyermekkorban megjelenhet, 
ezért a konferencia különös hangsúlyt 
helyez a gyermekek krónikus állapo-
taira, betegségeire, illetve a gyermek- 
és felnőttkori átmenet kérdéseire is.

Fogászat, másképp
Tudja azt, hogy egy fogpótlás 

mitől lesz a sajátja?
+36 70 948 8833
www.ekvident.hu

pulmonológiai osztályának osztály-  
vezető főorvosa. A tavaszi allergé-
nekre érzékenyeknek eddig nem volt 
szükséges megelőzésként gyógyszereket 
szedni, azonban már a tünetek korai 
jelentkezésekor érdemes alkalmazni 
a különböző segítő szereket. A fűtési 
szezon még tart, emiatt a beltéri aller-
gének: a penészgomba és a poratka is 
kiválthat allergiás megbetegedéseket. 
Sokat tehetünk azért, hogy ne jöjjön elő 
az érzékenység. A legnagyobb mérték-
ben a takarítás segíthet, de a poraller-
giásoknak például javíthat az állapotán 
a sűrű szellőztetés, illetve a hálószobák 
falvédő és szőnyegmentesítése. Gyakori 
portalanítással és sűrű nedves takarítás-
sal is sokat tehetünk annak érdekében, 
hogy tünetmentesek legyünk.
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Báloztak a pedagógusok Vigasságot csináltak

Az Ikarus Táncegyüttes adta meg a pedagógus bál alaphangját A támogatók szép estét tölthettek el a Táncházban

Vakler lajos Vakler lajos

Az Ikarus Táncegyüttes műsorával nyitották 
meg a pedagógus bált, amelyet immáron 
nyolcadik alkalommal rendeztek meg Székes-
fehérváron.

A Hotel Magyar Király idén is 
különleges helyszínt biztosított a 
pedagógus társadalom képviselői-
nek arra, hogy méltó körülmények 
között találkozhassanak kollégáik-
kal és gondolhassák át mindennapi 
tevékenységüket farsang idején. A 

Az Alba Regia Táncegyüttes és Egyesület az év 
minden napján sokat tesz azért, hogy a magyar 
népi kultúra, a hagyományok szellemében 
közkincs maradhasson.

A farsangi időszakban azt a támo-
gatást köszönik meg segítőiknek, 
barátaiknak, amellyel hozzájárul-
nak munkájukhoz. A táncegyüttes 
küldetése, hogy új koreográfiák-
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rendezvényen Török Szabolcs tan-
kerületi igazgató úgy fogalmazott, 
fontos, hogy a pedagógusok kö-
tetlen formában találkozhassanak 
egymással, tapasztalatot cserélhes-
senek. Az esemény fontos szerepet 
játszik abban, hogy közösséggé vál-
jon a város pedagógus társadalma, 
hiszen kevés alkalom adódik év 
közben arra, hogy az oktatás külön-
böző szegmenseiből össze tudjanak 
jönni és a hétköznapok gondjait 
hátrahagyva beszélgessenek.

kal, kiérlelt művészi eszközökkel 
meghálálja a bizalmat, s a tradici-
onális farsangi mulatságon pedig 
közösen mulassanak. A rendezők 
természetesen gondoskodtak 
arról, hogy a Vigasságcsinálók 
bálján, a néptánc kedvelő közön-
ség méltó módon ünnepelhes-
sen, nyitótáncként vérpezsdítő, 
fergeteges magyar tánccal köszön-
tötték vendégeiket, majd jöhetett a 
mulatság.
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A Közép-dunántúli Országos
Bv. Intézet felvételt hirdet

hivatásos és közalkalmazotti
jogviszonyú beosztások 

betöltésére:

FELÜGYELŐ
SZAKÁPOLÓ

(OKJ54 ápoló/asszisztensi végzettség)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
(„D” kategóriás jogosítvány)

Érdeklődni az intézet 
személyzeti osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

Szolgálják a közösséget

Növekszik a gazdaság

Az idén az OECD a magyar gazdaság majdnem négy százalékos növekedésével számol

gáspár péter

gáspár péter

Már több mint húsz éve ünnepeljük febru-
ár 1-jén a civilek napját. Magyarországon 
jelenleg mintegy hatvanegy ezer civil szervezet 
létezik, amelyeknek célja a társadalom, a kö-
zösségek szolgálata, az állami és önkormányza-
ti feladatok ellátásának segítése.

A Civilek Napja alkalmából hirdet-
te meg az „Aktív állampolgárság 
a fiatalok szemével” című rendez-
vényt a Fejér Megyei Civil Informá-
ciós Centrum.
A program első részeként jó gya-
korlatokkal ismerkedhettek meg 
a fiatalok néhány civil szervezet 
bemutatkozása révén. Megismer-
hették többek között a Strassz 
Életmód Egyesület, a Jótétemény 
Alapítvány, a Széna Egyesület 
a Családokért, a Pata és Mancs 
Terápiás és Oktatási Egyesület és a 
Veled Kulturális Ifjúsági Egyesület 
munkáját is.
A Civilek Napja alkalmából Székes-
fehérvárra látogatott Szalay-Bobrov-
niczky Vince, a Miniszterelnökség 
Civil és Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság 
helyettes államtitkára. Az állam-
titkár kiemelte, hogy a kormány 
támogatja és segíti a helyi közössé-
gekért tevékenykedő civil szerve-
zeteket, egyrészt azzal, hogy évről 

Gyors ütemben nő a gazdaság, magas a 
foglalkoztatási szint, emelkednek a bérek 
- Székesfehérváron ismertette az OECD leg-
frissebb országtanulmányát Álvaro Pereira, 
a szervezet országtanulmányi részlegének 
igazgatója.

 Égi Tamás alpolgármester 
elmondta, hogy Székesfehérvár 
százezres város, de már a hat évvel 
ezelőtti OECD jelentés is kiemel-
te, hogy mintegy 264 ezer ember 
életére van hatással. A munka-
vállalók száma Székesfehérváron 

A fiatalok egy kerekasztal beszélgetés ke-
retében ismerkedhettek a nonprofit szektorral
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kétszer több a demográfiailag 
indokoltnál, mintegy nyolvan ezer 
embert jelent. Naponta mintegy 
százhetven-kétszáz ezer ember 
fordul meg a városban, amelynek 
teherbíró képessége a határaihoz 
érkezett. A növekedés fenntartása 
érdekében a cégek első körben 
nagyobb hozzáadott értéket elő-
állító termelésre álltak át, majd a 
robotizáció irányába mozdultak el. 
Égi Tamás alpolgármester szólt a 
gazdasági és műszaki felsőoktatás 
erősítéséről és Székesfehérvár 
Önkormányzatának azon törek-
véséről is, hogy javítsa az itt élők 
életminőségét.

Álvaro Pereira, az OECD közgaz-
dasági igazgatóság országtanulmá-
nyi részlegének igazgatója ismer-
tette, hogy 2018-ra 4,6 százalékos, 
2019-re 3,9 százalékos, 2020-ra 
pedig 3,3 százalékos növekedést 
jeleztek előre.
Az országtanulmány szerint a 
magyar gazdaság gyors ütemben 
bővül, példátlan foglalkoztatási 
szinttel, történelmileg alacsony 
munkanélküliséggel és erős bérnö-
vekedéssel, a növekedés ütemének 
fenntartásához azonban további 
reformok szükségesek. Példaként 
említette a népesség elöregedésé-
nek kezelését az államháztartásra 

gyakorolt negatív hatások korlá-
tozásának érdekében, különösen 
a nyugdíj- és az egészségügyi 
kiadásokkal összefüggésben.
A regionális növekedésről szóló 
fejezetben az OECD a turizmus-
fejlesztésben rejlő lehetőségeket 
emelte ki. Felhívják a figyelmet a 
helyi vállalkozások globális érték-
láncokba történő integrációjának 
fontosságára is. Ennek érdekében 
a munkaerőpiaci készségek to-
vábbi fejlesztését szorgalmazzák. 
Az országtanulmány ismertetésén 
részt vett  Balogh László pénz-
ügypolitikáért felelős helyettes 
államtitkár is. 

évre növekvő állami forrást biztosít 
a civil szférának, másrészt azzal is, 
hogy civil információs centrumokat 
működtet mindegyik megyében.
„A több mint hatvanegy ezer magyar-
országi civil szervezet idén összesen 
5,9 milliárd forintos keretösszegre 
nyújthat be pályázatokat. Ez az 
elmúlt öt év alatt hetvenöt százalékos 
növekedést jelent. A kiírás szerint 
a civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai program-
jának megvalósítására  fordítható, 
úgynevezett összevont pályázatokra 
2019-ben 3,5 milliárd, míg a helyi és 
területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatására pedig 
csaknem egymilliárd forint került 

elkülönítésre.” - hangsúlyozta az 
államtitkár.
„2018-ban városunk 327 millió 
forint forrást biztosított a nonprofit 
szervezeteknek tevékenységükhöz, 
ezzel 238 szervezetet támogattunk. 
Február 15-én elfogadjuk Székes-
fehérvár költségvetését, és idén is 
annyi forrás áll majd a szervezetek 
rendelkezésére, mint a tavalyi év-
ben.” - fogalmazott Cser-Palkovics 
András polgármester.

Zugor Zsuzsanna szakmai vezető 
hozzátette, hogy változik a világ, és 
ma már a közösségépítés felé kell 
fordulnia a civil szervezeteknek.
A rendezvény folytatásaként kerek- 
asztal beszélgetésre várta a fiatalokat 
a Fejér CIC, ahol megbeszélhették 
eddigi tapasztalataikat a nonprofit 
szektorról, tevékenységükről. A 
program zárásaként figyelemfelhívó 
Flashmob zajlott az Országalmánál a 
Megadance Táncstúdió részvételével.

KULTURÁLT, INTELLIGENS CSAPAT
IGÉNYES MUNKAKÖRNYEZET
EREDMÉNYEK ELISMERÉSE

AZ ALBA REGIA
SZIMFONIKUS ZENEKAR

MŰSZAKI MUNKATÁRSAT
KERES!

WWW.ARSO.HU
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Utazáskiállítás és Kultúrházak éjjel-nappal
Programok február 8-tól 17-ig

szabó petra

Látogatható kiállítások

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

Horoszkóp
február 7. – február 13.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nehéz helyzetben találja magát a héten és jót tenne 
Önnek, ha kikérné valakinek a tanácsát, vagy ha 
legalábbis lenne valaki, akinek kiöntheti a szívét. 
Ezt ne a gyengeség jeleként fogja fel, hiszen néha 
mindenkinek szüksége lehet egy kis segítségre. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Olyan információk jutnak a birtokába, amelyekkel 
közelebb kerülhet céljai eléréséhez, vagy amelyeknek 
köszönhetően rövid időn belül plusz pénzre tehet 
szert. Azért nem árt, ha ellenőrzi az információkat, 
ám ha biztosak, akkor használja ki őket.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Érdemes társaságba mennie, mert jót tesz Önnek a 
változatosság. Merjen megbízni az emberismeretében, 
de ne hagyja magát becsapni sem, vagyis ne ítéljen 
elsőre. A következő napokban rengeteget tehet azért, 
hogy kapcsolata elmélyüljön és szorosabb legyen. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Lehetősége lesz arra, hogy plusz munkát, esetleg 
másodállást fogadjon el és ezáltal javítson az 
anyagi helyzetén. Inkább ezt válassza, mintsem más 
kockázatos vagy éppenséggel kétes lehetőséget, mert 
azokba csak belebukna.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ha gondja lenne, mindig érkezik valamiféle segítség. 
Érdemes lenne kihasználnia a szerencséjét, amennyiben 
esetleg valamin változtatni szeretne. Egyedül arra figyel-
jen, hogy szerencse ide vagy oda, ne kezdjen felesleges 
költekezésbe, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Amennyiben egyedülálló és randizgat, vegye fonto-
lóra, hogy annak is esélyt ad, aki a legkevésbé tűnik 
esélyesnek a szemében, ugyanis kellemes meglepetés 
érheti e tekintetben. A párban élőkre is ráférne, ha 
időnként kimozdulnának a négy fal közül. 

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

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!
Novotel Hotel

Székesfehérvár, Ady E. u. 19.
Március 13., 27., április 17., május 08.

Szerda 13-17 óráig.
Törtarany-fazonarany, 

briliáns ékszerek, karórák-zsebórák,
ezüst, műtárgy, festmény, 

antik bútor, hagyaték.
www.louisgaleria.hu • +36/30 944-7935

KREATÍV BOLT 
Cserepes köz 2., 

Horog házra néző oldalán

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,

Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ 
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES 

VÁSÁRLÓINKAT!

H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

Február 8.
Pipázás, vadászat, szerelem
16.30, Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri épülete
Ridovics Anna művészettörténész és Csörsz 
Rumen István irodalomtörténész, muzsikus 
zenés előadása.

Mária, a magyarok Boldogasszonya
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődé-
si Ház
Józsa Judit kerámiaszobrász kiállítása.

KAP önálló estje
18 óra, Alba Regia Sportcentrum
Kovács András Péter önálló estje Életed 
filmje címmel. Vendég: Ráskó Eszter.

„Párizs, a Szajna-parti Várad”
18 óra, Új Magyar Képtár
Imre Zoltán kulturális antropoló-
gus, Nagyvárad város múzeumainak 
kultúráért felelős főigazgatóhelyettesének 
előadása.

„Apa csak egy van” című bohózat
19 óra, Köfém Művelődési Ház
A Pódium színház előadása.

Színházi előadás
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Az “Apa csak egy van” című bohózat kerül 
bemutatásra két részben a Köfém Művelődé-
si Ház színháztermében a Pódium Színház 
előadásában.

Február 9.
Székesfehérvári Utazás-, Szabadidő-kiállítás 
és Vásár
10 óra, Hiemer-ház
A szezon nyitórendezvényét látogathatják 
az utazni, kikapcsolódni vágyók. A kiállítók 
nagy kedvezményekkel várják a látogatókat. 
A program szombaton és vasárnap is várja 
az érdeklődőket.

Textilvirágok jojó és kanzasi technikával
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
olvasóterme
Kreatív szombat Hekkerné Gócza Erika 
vezetésével.

Tollpihe Meseíró Klub
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Meseíró Klub a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban, Benkő Andrea szerkesztő-műsor-
vezetővel.

Stratégiai táblás játékok
15 óra, Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem
Játék- és könyvbemutató.

Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, gyermekjátszó 
és táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba 
zenekar.

AWS-lemezbemutató
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Vincze Mátyás papírmerítő kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Az érdeklődők megismerkedhetnek a 
papírkészítés hagyományos techniká-
jával 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.

Flow
Pelikán Galéria
Szegedi Csaba kolorista tárlata. 
Megtekinthető: február 15-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.

Mesék fába oltva
Fejér Megyei Művelődési Központ
Láng György fafaragó kiállítása. 
Megtekinthető: február 18-ig.

Acsa Szücs Imre kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Képzőművészeti tárlat. Február 20-ig 
látogatható.

Vissza a múltba
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
A Gorsium Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium fotográfus szakára járó tan-
ulóinak tárlata. Megtekinthető február 22-ig.

Vadászok és vadászatok Fejér megyében
Szent István Király Múzeum Országzász-
ló 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.

Kempelen Farkas, az első magyar 
IT-szakember
Vörösmarty Mihály Könyvtár Zenei és 
számítógépes részlege
Könyvkiállítás. Megtekinthető február 
26-ig.

Trianon
Csók István Képtár
A neves képzőművész és rajzfilmren-
dező, Jankovics Marcell kiállítása. A 
közel kétszáz alkotást felvonultató, 
különleges installációval megépített, 
egyedi élményt kínáló kiállítás március 
3-ig látogatható.

Február 10.
Babaruhabörze és Bolhapiac
08 óra, Videoton Étterem
Hatalmas választék! Alacsony árak! Minden 
egy helyen, ami a gyermeknek kell!

Ellopták az aranyszőrű bárányt
11 óra, Igéző
A Szabad Színház és a Zombori zenekar 
közös előadása. Élőzenés bábjáték gyere-
keknek.

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

A Kákics zenekar magyar népzenei műsora
18 óra, Városháza
Az ecuadori előadásokra készült műsor 
bemutatója.

Február 11.
Petőfi Mozi
18.30, Petőfi mozi
Az érdeklődők a Szerelmünk Lapjai című 
filmet tekinthetik meg.

Február 12.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők legyezőt készíthetnek origami 
technikával.

Világ–nézet
16.30, Pelikán Galéria
Szegedi Csaba „Világ–nézet / A képről mint 
a sík küzdelméről a térrel” című kötetének 
bemutatója. Moderátor: Martos Gábor PhD. 
A belépés díjtalan.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Ifj. Tompó László: Ady tévedései és 
igazságai – előadás és könyvbemutató a 
költő halálának 100. évfordulója alkal-
mából.

2. Utazás a pajzsmirigy körül
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A nagy érdeklődésre való tekintettel, újra 
megrendezésre kerül az Utazás a pajzsmirigy 
körül c. előadás. Az első előadás sikerén 
felbuzdulva a jelenlévők részéről feltett 
kérdések hatására, kibővített verzióval 
vár minden érdeklődőt szeretettel az 
előadó, Zsolnai Zita hormonális egyensúly 
táplálkozási tanácsadó, edző.

Február 13.
Rendhagyó tárlatvezetés, beszélgetés a 
TRIANON című kiállításon
18 óra, Csók István Képtár
Vendégek: Bicskei Zoltán grafikus, 
filmrendező, kultúrszervező a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, Csonka Ákos 
közösségi szervező, tanár, a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet referense, Erfán Ferenc 
festőművész a Boksay József Ungvári 
Szépművészeti Múzeum igazgatója a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, Molnár Miklós a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöki kabi-
netjének vezetője. Az est moderátora: Vakler 
Lajos újságíró, Fehérvár Médiacentrum. A 
rendezvényre a belépés díjtalan.

Február 14.
Kangatraining
10 óra, LISZI – Víziváros
Várják azokat az anyukákat, akik babájukkal 
együtt tornáznának.
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A Barátság mozi műsora: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 kapcsolat-
ban 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 Székesfehér-
váron. 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.

Február 8-ig lehet nevezni a Fejér 
Megyei Kor-társ Nyugdíjas Ki mit 
tud?-ra. A Szabadművelődés Háza hu-
szonhatodik alkalommal hirdette meg a 
versenyt, melyre jelentkezhetnek azok 
az öregségi- és rokkantnyugdíjasok 
valamint nyugdíjasklubok, akiknek il-
letve 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 Gim-
názium és Művészeti Szakgimnázium 
aulájában.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az egyedülállók azon kapják magukat, hogy olyan 
iránt kezdenek el érzéseket táplálni, akire eddig 
teljesen más szemmel néztek. Ne ijedjenek meg az 
érzéstől, inkább merjenek benne elmélyülni és a 
másik fél tudtára adni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A munkahelyén változások várhatók. Őrizze meg optimiz-
musát és ne vonjon le rögtön hirtelen következtetéseket, ne 
legyenek előítéletei az új szituációval kapcsolatban. Adjon 
időt magának, próbálja megszokni új szerepét vagy helyét és 
még az is lehet, hogy végül kellemesen fog csalódni.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nyugodtan szórakozzon, vigyen színt a sajátja és mások 
életébe is. Merjen bolondozni és akár másokat is rávenni, 
hogy legyenek Önnel együtt nagy gyerekek. Sokszor túl 
komolyan vesz dolgokat, és elfelejt mellette élni és játsza-
ni, így nem csoda, ha gyakran keserűnek érzi magát. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Csodásan érzi magát a héten. Ha a tükörbe néz, maximálisan 
megvan elégedve azzal, amit lát. Gyönyörűnek, okosnak, 
sikeresnek tartja magát. Minden oka megvan arra, hogy 
ezt érezze, hiszen élete minden területén pozitív változások 
mennek végbe, és kimondottan jól alakulnak a dolgai.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nem baj, ha nem értenek mindenben egyet a 
kedvesével. Ne akarja ráerőszakolni az akaratát. 
Fogadja el, hogy bizonyos dolgokban másképp 
gondolkodnak. Inkább igyekezzen közös pontot 
találni vele.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre elismerik tehetségét vagy éppen a teljesítményét. 
Nagyon úgy néz ki, hogy karrierje felfelé ível és ennek 
akár anyagi vonzata is lehet, bár Önt most jobban érdekli 
a dicsőség, ami egyre csak közelít. Az egyedülállók olyan 
személlyel ismerkedhetnek meg, aki hasonló nézeteket vall. 

Középiskolás vagy, és szereted az irodalmat?

Szívesen kipróbálnád magad a színpadon? 

Ne tétovázz, itt a helyed!

Jelentkezz a
X. Fehérvári Versünnepre!

Határidô: 2019. február 11.

Részletek: www.versunnep.hu
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Bohém rapszódia
Február 8. 18 óra, február 11. 17.30, 
február 15. 20 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.

Végállomás: esküvő
Február 8. 20.15
Amerikai romantikus komédia, 
dráma.

Ralph lezúzza a netet
Február 9. 16 óra
Amerikai családi animációs film, 
kalandfilm, vígjáték.

Még egy nap élet
Feburár 9. 18 óra
Lengyel-spanyol-német-belga-magyar 
életrajzi film, animációs film.

Instant család
Feburár 9. és 14. 20 óra
Amerikai vígjáték.

Csodálatos fiú
Február 11. 20 óra
Amerikai életrajzi dráma.

A 64-es betegnapló
Február 12. 18 óra
Dán-német misztikus thriller, krimi.

Kafarnaum
Február 12. 20 óra
Libanoni dráma.

John Lennon és Yoko Ono: Imagine
Február 13. 18 óra
Angol zenés film.

Csillag születik
Február 13. 20 óra
Amerikai zenés film, filmdráma.

A csempész
Február 14. 18 óra
Amerikai misztikus film, krimi-drá-
ma.

Kurszk
Február 15. 16 óra
Belga-luxemburgi akciófilm, dráma.

Magic – A Queen Budapesten
Február 15. 18 óra
Magyar-angol koncertfilm.

Egy kutya hazatér
Február 16. 16 óra
Mb. amerikai családi kalandfilm.

Styx
Február 16. 18 óra
Feliratos, angolul beszélő német 
dráma.

BÚÉK
Február 16. 20 óra
Magyar dráma, vígjáték.

Kultúrházak éjjel-nappal
Mesterségek Háza, Művészetek Háza
Február 15-én 17 órától fotókiállítás nyílik 
a Mohai tikverőzésről a Rác utcában. 
Megnyitja: Dr. Gelencsér József néprajzku-
tató. Megtekinthető: március 2-ig. Február 
16-án koncertek, filmvetítések, kézműves 
bemutatók, közös kártyázás és társasozás, 
robotikai előadás is várják az érdeklődőket a 
Művészetek Házában.

Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat a 
Gárdonyi Géza Művelődési Házban
Február 15-én, pénteken 17 órától Kultúr 
café várja az érdeklődőket. Február 16-án 
családi farsangoló, gyermekjóga, folyosó- 
galéria és a nap zárásaként az általános 
iskolás gyerkőcök egy éjszakát eltölthetnek a 
művelődési házban.

Virágfestészet Bécsből
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Kopiás Gabriella húsz év után tért haza Bécs-
ből, koncertező fuvolaművészként, énekes- 
ként és az utóbbi években festőművészként. 
Ezen az estén Edith Piaf chansonokat 
és rövid fuvolakoncertet hallhatnak az 
érdeklődők. Zongoránál: Demény Teodóra.

Copy Con
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Február 16.
Nyílt nap
09.45, Táncház
Februárban ismét nyílt napra invitálja a 
Székesfehérvári Balett Színház a tánc, a 
színház és a táncszínház iránt érdeklődő 
nézőket, akik szeretnének betekintést 
nyerni a város balettszínházának kulisszái 
mögé. A február 16-án, szombaton 10–12 óra 
között zajló nyílt napra legfeljebb harminc 
érdeklődőt tudnak fogadni, bejelentkezni 
Láposi Réka produkciós menedzsernél lehet 
a laposi.reka@fehervaribalett.hu címen.

Zsigmond Lala Koncert
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Gyermekszínház- Kiskakas gyémánt fél- 
krajcárja
17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Görbetükör színi társulat előadása.

Pál Utcai Fiúk- vendég: Sorbonne Sexual
21 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Február 17.
Vasárnapi Kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Akusztik kispéntekek - Áron András ‘Apey’
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Csütörtök esténként hazai zenekarok 
dalszerző-énekesei látogatnak el 
hozzánk.

Február 15.
VIII. Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál
Hazai húsipari kistermelők, pálinkafőzdék 

és kézműves gasztronómiai különlegességek 
legjava lesz kint a háromnapos fesztiválon. 
A rendezvény kulturális programkínálattal 
is készül.

Tanítsd meg tanulni!
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagó-
giai Szakkönyvtár
Lantos Mihály előadása.
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A kerámia a másik nagy kihívás az alkotó számára

Zsebők Lajos mindennapjai
Mikor szobrot készítek, megszűnik körülöttem a világ és öröm tölt el

Zsebők Lajos szobrai stílustalanul is egyediek

Vakler lajos

Zsebők Lajos pályája kivételes érzékeny-
séggel mutatja meg egy fiatalember 
útkeresését. Olyan időszakban találta meg 
önmagát, hivatását, amikor a változó világ 
csak az igazán elhivatottaknak engedte 
meg, hogy kiteljesedjenek. A Fejérvíz Zrt. 
kommunikációs és minőségfejlesztési 
főmérnökének életútja példa, az elkötele-
zett, hiteles emberek megerősítése.

Békéscsabai vagyok, és nem 
messze attól, ahol laktunk 
volt egy technikum. Út, Híd 
és Vízműépítési Technikum. 
Kisgyermek koromtól kezdve 
teljesen nyilvánvaló volt, hogy a 
nyolcadik osztály után ott fogok 
továbbtanulni. Ez aztán termé-
szetesen meghatározta a későb-
bi pályámat is. Ez nem kényszer 
volt, valamilyen formában 
összeillett a hajlamaimmal. Jó 
helyre kerültem.
Természetes volt az is, hogy a kö-
zépiskola után Műszaki Főiskolára 
jelentkezel?
Végül is igen, Pécsre kerül-
tem, a Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolára, ahol mélyépítő 
üzemmérnökként végeztem. 
Elsősorban közművek tervezé-
sét, üzemeltetését takarta ez. 
Amikor végeztem, a katona-
ság után nem tudtam rögtön 
munkát találni, így kerültem 
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Fehérvárra, a megyei tervező 
irodába. Szerencsém volt, mert 
pont közműtervezőt kerestek, 

később pedig talajmechanikus 
lettem. Amikor úgy éreztem, 
hogy már szűk nekem a terve-
ző iroda, hogy keveset kapok 
szakmailag, akkor váltottam 
és kivitelezéssel kezdtem el 
foglalkozni. Így kerültem a 
Vízműhöz. 
Ezek voltak a lépcsők?
Igen ez egy folyamat volt. A 
kivitelezés során mindenfélét 
építettem, a gáz, a metró és 
a vasút kivételével mindent 
csináltam.
Mi vonzott egy fiatalembert a po-
litikához 1990-ben, aki sikeres volt 
választott hivatásában is?
Azt láttam a tervezési és kivi-
telezési munkáim során, hogy 
valahol van egy vonal, amelyen 
nem lehet túljutni, hogy hiába 
szorgalmas az ember, hiába tud, 
hiába teljesít, ha nem tagja egy 
bizonyos szervezetnek, akkor 
addig a vonalig eljuthat ugyan, 
de azon túl nem. A másik pedig 
az, hogy azért én láttam abban 
a működésben problémákat. 
Akkor is mondtam és most 
is megteszem, a világ jórészt 
olyan, amilyenné mi formáljuk 
magunk körül. Azt mondtam, 
ha lehet változtatni, én annak 
nem csak szemlélője szeretnék 
lenni, hanem tevékeny részese 
is.
Adta magát a Magyar Demokrata 
Fórum?
Igen, mert az MDF kezdett el 
először szerveződni, de ebben 
volt véletlen is, és utólag is azt 
mondom, hogy az én érték-
szemléletemhez az volt a leg-
közelebb, tehát abban tudtam 
elképzelni magam. Konzervatív 
volt, ugyanakkor a nemzeti 

liberalizmus része volt annak 
a gondolkodásmódnak, amit 
Antall József is vallott.
A választások után gondoltál 
rá, hogy milyen embert próbáló 
feladat vár rátok a rendszerváltás 
utáni első időszakban?
Nem gondolkodtam ezen, de 
így utólag valóban rengeteg 
munkával és felelősséggel 
járt. Ez attól is függött, hogy 
ki mivel akarta ezt kitölteni, 
megvallom én igyekeztem 
egyéni képviselőként eleget 
tenni annak az elvárásnak, amit 
helyesnek véltem, illetve amit 
megfogalmaztak irányomban. 
Tudjuk, hogy fontos szakmai mun-
kát végeztél a bizottságokban is, 
egy meglehetősen nehéz időszak-
ban, hiszen például a vízlépcső- 
rendszer vitája is ekkor zajlott.
A környezetvédelmi bizottság 
tagja voltam, tehát nem pártpo-
litikával foglalkoztam, hanem 
szakmai, környezetvédelmi 
kérdésekkel. Ennek volt része a 
vízlépcső is, ami - így utólag is 
elmondhatom - nem teljesen jól 
sült el.
A vízgazdálkodás ebben az idő-
szakban fajsúlyos kérdés volt.
Igen, ahogy a környezetvédelem 
is. Ma pedig azt látom, mintha 
sajnos súlyát vesztette volna. 
Más volt a világ, és nagyon 
másról szólt a politika is. Sok 
nagyon jó szándékú ember volt, 
akik szerettek volna politikussá 
válni, ami valljuk meg, nagy 
lutri volt. Nem biztos, hogy 
minden sikerült, de nagy dolog 
volt, nagy lépéseket tettünk. 
Nehéz volt visszailleszkedni a civil 
létbe, visszatérni a hivatásodhoz?
Nehéz is volt, meg nem is. 
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Zsebők Lajos a rendszerváltást követő időszak meghatározó Fejér megyei politikusa, 
aki az MDF színeiben országgyűlési képviselőként is szolgált. A Fejérvíz Zrt. főmér-
nöke, a mélyépítés, az értékelemzés, a kommunikáció és a minőségirányítás szakem-
bere, ugyanakkor autodidakta szobrászművészként az eredendőt kutató, invenciózus 
alkotásaival, a saját tárgyiasult, gondolatgazdag világába kalauzolt el bennünket 
kiállításán. A tárlatot Csutiné Schleer Erzsébet ajánlotta a látogatók figyelmébe, aki 
valamelyest hasonló cipőben jár, mint Zsebők Lajos, hiszen ő a hétköznapokban, mint 
építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök alkot, hogy aztán az ünnepeken, a 
Primavera Kórus tagjaként varázsoljon. Zsebők Lajos a kiállításra invitáló szemé-
lyes vallomásában így fogalmaz: Annak kezdek neki, aminek csak akarok, olyanná 
formálom, amilyenre szeretném, és persze amilyenre tudom. Nem keresem, hogy 
valami nagyon egyedit alkossak. Csak jó legyen. Mikor szobrot készítek, megszűnik 
körülöttem a világ és öröm tölt el. Ebből szeretnék átadni valamennyit mindazoknak, 
akik vevők rá. Megkaptuk, köszönjük.

Szerszámok pihenés közben 

Zsebők Lajos szobrai stílustalanul is egyediek

Országgyűlési képviselőként 
fontos, nagysúlyú kérdésekkel 
foglalkoztunk. Ahhoz képest 
nyilván súlytalan tevékenység 
ahova visszatértem, de inkább 
úgy fogalmaznék, hogy más 
volt, amit nem képviselőként 
végeztem. Érzékelhető volt, 
hogy másként kezelik az em-
bert. Képviselőként elkezdtem 
kommunikációval foglalkozni, 
és akkor azt mondtam, néz-
zük meg ezt, ha már egyszer 
csinálom és érdekel, így aztán 
elvégeztem a Külkereskedelmi 
Főiskola kommunikációs szakát. 
A Fejérvíz Zrt.-nél újra fel kellett 
építeni magad?
Mondjuk így. Voltak feladatok, 
amiket elvállaltam és szerettem 
csinálni. Szerettem a csővel és 
a betonnal is foglalkozni, de 
az ember - hiszen ember van a 
kommunikáció és az irányítás 
mögött is - és a folyamatter-
vezés is fontos. Nekem pedig 
mindkettő tetszett.
A folyamatos változások ismere-
tében fontosnak érezted, hogy te 
magad is változz?
Ehhez kellett a szükséglet pira-
mis ismerete is, amely a legfon-
tosabb hét szükségletet sorolja 

fel. Először jön a biztonsági 
szükséglet, a következő, hogy 
legyen meg a szeretet, a valakik-
hez való tartozás érzése, legyen 
meg a tudásvágy, a következő 
már majdnem a tetején, a rend 
és a harmónia iránti vágy, és 
a legtetején van az önmegva-
lósítás. Ez arról szól, hogy az 
ember keresi a lélek értelmét 
felnőtt fejjel. 
Számot vet és előrelép?
Igen kiteljesíti önmagát, őrzi az 
élet értelmét, s teszi ezt felnőtt 

fejjel, és igen, számot vet és elő-
relép. Ez a folyamat megjelent 
nálam is. Hétköznapi nyelven 
arról van szó, hogy szeretem a 
szakmámat, szerettem tervezni, 
kivitelezni a kommunikációt, az 
irányítást, de mellette megjelent 
a politika, ami egy fontos szál 
volt az életemben ezek mellett 
és mögött, ami megszűnt. Tehát 
támadt egy űr az életemben, 
egy szívóhatás, és úgy éreztem, 
hogy valamire nekem még 
szükségem van, és nem meny-

nyiségben, hanem valami mást 
szeretnék. Az alkotás vágya 
pedig ott lappangott bennem, 
hiszen gyermekfejjel és főisko-
lásként is foglalkoztam rajzzal 
és faragással.
Nem voltak kétségeid, hiszen egy 
nagyon is tudatos alkotói úton 
kellett hogy elindulj? Autodidakta 
módon ugyan, de majdnem hiva-
tásszerűen.
Kell valamilyen indíttatás, kell 
egy belső vágy. Bennem ez vala-
hogy megszületett, nem tudom 
pontosan megmagyarázni, a 
szívóhatást már mondtam, hogy 
valami hiányzott, ez ugrott be 
valahogy. Akkor, amikor ez az 
indíttatás megvan, már egysze-
rű. Szobrokat szeretnék készíte-
ni, mondtam. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy stí-
lust is teremtettél magadnak?
Még nem teljesen, de azt mond-
tam, hogy én ezt szeretném 
csinálni, aztán jött az intuíció, 
mikor nem spekulatív módon 
mondom azt, ha így csinálom, 
akkor jó lesz, hanem együtt te-
remtődik meg a mondanivaló és 
a forma. Tehát nem a spekulatív 
úton, ez egy ráérzés, ami nekem 
kell az alkotáshoz.
Mit hozhat a művészjövő?
Szeretnék egyre több jó szobrot 
készíteni, a stílus nem érdekel, 
csak jó legyen.



16 2019.02.07.otthon
A  H E T I L A P

FEhÉRVÁR

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

Terjeszkedik az otthonokosítás piaca Építőipari találkozó az innováció jegyében 

A kivitelezők a szakmai találkozó első napján a tetőt érintő újdonságokról tájékozódhattak

koVács V. orsolya, néMeth zoltán rába henrietta

Bizony, olyan új szavakkal kell megbarát-
koznunk, mint az otthonokosítás, melyre 
elég keményen rárepültek a világ nagy 
szoftvergurujai.

Az otthonokosítás fogalma egyre 
elterjedtebb: Amerikában már a 
házak, lakások több mint felében 
található valamilyen automatika, 
mely segít az interneten keresztül 
távvezérelni valamilyen eszköz 
segítségével a hűtést, fűtést, a ga-
rázsajtót, redőnyöket, háztartási 
gépeket, a biztonsági rendszert.
Ezek az automatizáción alapuló 
megoldások Európában is egyre 
népszerűbbek. Legutóbb már a 
Facebook is kiadta első hardveres 
eszközét, a Portal nevű otthono-
kosító kütyüt. A Facebook Portal 
széles látószögű kamerája képes 
bárkinek az arcát beolvasni (és 
felismerni), aki elhalad előtte, 
és ennek megfelelően informá-
ciókkal ellátni az illetőt, illetve 
személyre szabottan válaszolni a 
kérdéseire.
Természetesen főleg a tulajdo-
nos FB-profiljából táplálkozik, 
de a hírek szerint más, széles 
felhasználói igényeket is ki tud 
szolgálni. Érdekesség, hogy a 
gyártó személyiségi jogokat érin-
tő botrányai miatt a kütyü kapott 
egy fedőlapot, melyet lehajtva 
teljesen eltakarható a kamerája, 

Folyamatos kihívások előtt áll az építőipar. 
Nemcsak a megrendelések növekvő számával, 
azok teljesítésével kell megbirkózniuk a vál-
lalkozóknak, beszállítóknak, hanem a technikai 
fejlődéssel is, ezért a szakemberek számára 
minden évben kétnapos építőipari konferenciát 
szerveznek.

Idén az építkezéseknél felhasznál-
ható legjobb minőségű anyagokat, 
megoldásokat ismerhették meg 
a városban rendezett kétnapos 
szakmai találkozón a szakemberek. 
A beépítések lehetőségeiről, a tech-
nikai fejlődésről tájékozódhatnak a 
kivitelezők a beszállító cégek mun-

Februári feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

ldo

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
www.kenderzsineg.com

Sok szeretettel köszöntök idén is minden kertkedvelő kertész-
kedőt. Bár némi eső és hó volt decemberben, illetve januárban, 
a talajból még mindig hiányzik 50-60 mm csapadék. Reméljük 
a tél végéig még megérkezik ez a mennyiség, mert ellenkező 
esetben komoly vízhiánnyal indulunk.
Fagymentes időben nekiláthatunk az almatermésűek, illetve a 
szőlő metszésének. Ne feledkezzünk meg az eszközök rend-
szeres fertőtlenítéséről, és a sebkezelésről sem. Öreg, beteg 
fák metszésénél különösen ajánlott az antiszeptikus hatású 
méhviasz tartalmú Biocera sebkezelő használata. Enyhe idő-

ben pótolható az esetlegesen elmaradt őszi lemosó permetezés is. 
Most van itt az ideje az oltóvessző szedésének is. A megszedett egészséges oltóvesz-
szőt hűtőszekrényben tároljuk az oltásig, lezárt PET palackban, amibe egy ujjnyi vizet 
is tehetünk, hogy ne száradjon ki.
Megérkeztek a dughagymák, és a fokhagyma is. Idei fokhagyma újdonságunk egy 
EDENROSE nevű francia fokhagyma, ami kiemelkedő terméshozamú, intenzív ízvilágú 
fokhagymafajta. Egy-egy fej akár 12-18 gerezdet is tartalmaz. A sóskakedvelők örö-
mére ismét kapható sóska vetőmag! Az ősszel előkészített ágyásokba vethető a petre-
zselyem és a spenót. Ezek a zöldségfélék már 1-3 fokos talajhőmérsékletnél is képesek 
a csírázásra, és ilyenkor még nem kell számítanunk a talaj gyors kiszáradására sem. 
Az elmúlt hétvégén már találkoztunk ébredező csigákkal, hernyókkal és bebábozó-
dott cserebogár lárvával is. A talajfertőtlenítéssel nem érdemes spórolni, mert az 
utólagos védekezés nagyon nehéz, és komoly károkat okozhatnak a veteményesben. 
Csigák ellen hatékony a Metarex Inov, ami csalogató anyagot is tartalmaz. Talajfer-
tőtlenítésre most csak a Force, vagy a Picador jöhet szóba, a biológiai szerek haszná-
latához még hideg van, azokhoz 7-8 fokos talajhőmérséklet szükséges a megfelelő 
hatás eléréséhez.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üzletünkben, és 
kérdezzenek bátran. Hallgassák minden pénteken kertészeti műsorunkat a Vörösmar-
ty Rádión 15 és 16 óra között. Örömteli kerti munkát és kikapcsolódást kíván Németh 
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági bolt.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

WEBSHOP: www.hollander.hu

Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

Hollander-2000

Kft.

Minden  
fürdőszobai termékre

most
15% kedvezmény!

Az ajánlat 2019. február 15-től március 15-ig érvényes. Részletek az üzletben.

megelőzendő a későbbi, akár 
pereskedésekig is eljutható prob-
lémás személyiségi jogi szituáci-
ókat.
A Cheddar nevű amerikai oldal 
szerint az eredetileg 500 dolláros 
kategóriába sorolt eszközből két-
féle kapható, a nagyobb képer-
nyővel szerelt ára négyszáz dollár 
(körülbelül 110 ezer forint) körül 
alakul, a kisebbé pedig nagyjából 
háromszáz dollár.
Az FB nem számít azonban 
úttörőnek ezen a piacon, az ide 
az elsők között belépő Amazon 
okos hangszórójának képernyős 
változata, az Echo Show 230 dol-
lárba (kb. 63 ezer forint) kerül. 
Hamarosan pedig a Google is be-
száll a versenybe, a hírek szerint 
a cég októberben küldi boltokba 
saját termékét, amely a nem túl 
fantáziadús Google Home nevet 
kapta. Az ára 40 ezer forint körül 
lesz, de ezért a pénzért elég 
komoly erőt képviselhet majd, 
rengeteg intelligens eszközzel el-
boldogul, így az otthon lévő többi 
készülék is vezérelhető vele. Az 
összes szabványos hangparancs 
működik nála is, és akkor ott van 
még az LCD kijelző. Lehetővé 
válik például, hogy arra kérjük, 
mutassa meg a Google Fotók-
ban tárolt képeinket. A kijelző 
környezeti fény- és színérzékelőt 
is tartalmaz.

katársainak előadásában. Az első 
nap, február 6-án, a tetővel kapcso-
latos újdonságok kapták a fősze-
repet. Az egyik legfontosabb újítás 
a felhasználás helyében van. Most 
a tetőn kívüli hőszigetelés az, ami 
reneszánszát éli. Ez egy hőhídmen-
tes, tartós, időtálló megoldás. A ta-
lálkozón a szarufák feletti hőszige-
teléssel, az ásványgyapot termékek 
magas tetős alkalmazásával, a lapos 
és magas tetők segédanyagaival 
ismerkedhettek meg a résztvevők. 
A konferencia második napján, feb-
ruár 7-én, csütörtökön a homlokzat 
hőszigetelési újdonságairól, a fallal 
kapcsolatos innovatív technikákról 
hallhattak az érdeklődők.



17Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

saitos lajos

Vasakarat
Vers és aforizma

Grendel Lajos emlékének

Ha vad vagy – vadásznak rád
ha hal vagy – halásznak utánad
ha ember – emberhalászok vetik 
ki érted hálóikat mert méretes
lettél nem dobnak vissza az
életvízébe hogy evickélj még
kicsinykét akár – hisz’ éltél 
ha nem is ippeg eleget…!

*
Vasakarat: lággyá s keménnyé lenni.

gáL csaBa 

Űrszelvénybe nyúló fák
(hatósági költemény)

Amikor az út mentén
túl nagyra nőnek a fák,
Britannia szigetén
tárgyszerűen azt mondják,
hogy „branches above the road” 
- faágak az út felett -,
de Vörösmarty földjén
így beszélni nem lehet!
Itt az ágra ha megnő
és az út fölé belóg, 
felpillant az ellenőr,
a homlokán múzsacsók.
Feladata bár kemény,
lírai a megoldás,
hatósági költemény:
„Űrszelvénybe nyúló fák”.

Állványvers
készül egy állvány 
egyre szebb
egyre magasabb
fényesebb
dolgoznak is rajta 
egyre többen hogy
egyre jobban
takarja el a 
lényeget
hát nem csodálatos
az állványunk
kiált le egy mester
harminchárom méter
magasból
bólogat a tömeg
és vastapsol

Sosem lelkesedem a takarítási munkákért, de muszáj megcsinálni. Az 
írás és a téma az meg csak jön, azon nem kell agyalni.Előkaptam  a tíz éve 
vásárolt, és igen drága csúcsterméknek számító porszívónkat, amit csupán 
azért útálok, mert amikor a feleségem hitelre megvette, már akkor gyorsan 
átkonvertáltam sör egyenértékesre. Szóval még mindig sörözhetnék az 
árából. Az sem utolsó szempont, hogy nem kellene rángatnom a gépet csak 
a korsókat.  Most már mindegy, ha megvan, akkor szívjon az anyja istenit. 
Nem mondom, hogy nem szív, de a régi és olcsó „Rakéta”, amikor még pa-
nelben laktunk, az a szőnyegpadlót is felkapta. Hol van az már? Az előszo-
baszekrényben keresgéltem porrongy meg vegyszer után, hogy fényeseb-
ben ragyogjon a padló. Mi esik rám? Nem fogjátok elhinni!  Mi az, hogy  
rám esik? Rám ugrott egy koleszterincsökkentő. Maga a teljes kézzelfogha-
tó valóságában „Prakker nagymester”. Nosza, csavard fel a szőnyeget, és ki 
az udvarra. Pár éve leütöttem két csövet csavaroztam rá három sor deszkát 
mondván, majd valamit futtatok rá. Rózsát, szőlőt, fene tudja mit. Azóta 
sem fut rajta semmi.  A csodaporszívó után kiprakkeroltam a szőnyegeket. 
Meg kell állapítsam, mégiscsak jobban jártunk volna, ha sört veszünk a 
gép helyett. Szóval a porszívó semmit nem ér, akárhogy is szív.  Valamikor 
régen, talán az időszámítás előtt, amikor még a bérházaknak volt grundja 
homokozóval, meg szőnyegporolóval, ez akkor történt ám. Hétvégén, ott 
porolt mindenki. Akkor, az őskorban, ezt annyira komolyan vették, hogy 
poroló nélkül nem lehetett használatba venni egy bérházat sem. Most 

jöttem rá, hogy miről is beszélt öreganyám, aki már lassan harminc éve, 
hogy elment. Veszekedett velünk, amikor nem akartunk szőnyeget porolni. 
Kiporszívózzuk, aztán jól van az úgy!  A mama csak nem hagyott bennün-
ket békén!  Majd jól megbetegszetek, aztán szedhetitek a gyógyszereket. 
Mennyire igaza volt. Később aztán ezerszámra építettük a panellakásokat. 
Előbb csak ragasztott műanyagpadlóval, majdpedig ragasztott parkettával. 
Könnyen tisztán lehetett tartani. De, egyik sem tetszett az embereknek, 
vagy valaki másnak, aki sok pénzt akart keresni. Jött a szőnyeglobby  
és  jöttek a ragasztott, és egyre vastagabb szőnyegpadlók, amiket nem 
lehet felszedni, csak porszívózni. Eltelt tíz év, és elkezdtük a parlagfüvet 
irtani. Énmeg nem értettem, hogy miért?Hiszen gyerekkorunkban benne 
henteregtünk, és semmi bajunk nem volt. Most elgondolkodtam azon, amit 
a mama mondott. Elég későn, de talán még időben, hogy szóljak. A laká-
sokban legyen műpadló, parketta, kő, bármi, ami könnyen tisztítható, csak 
ne szőnyegpadló.  Most biztos kapok egy csomó ellenvéleményt, meg jó 
adag tudományos okosságot, hogy „antiallergén” meg mifene. Erre mindig 
az a válaszom, hogy a szőnyegben lévő atkával is megbeszélték?  A mama 
tudta mit beszél, hiszen a szőnyeget az emberek már az időszámítás előtti 
V. század óta használják, és tudták, hogyan kell kezelni porszívó nélkül 
is. Továbbadták a tudást a gyerekeiknek. Mi meg elfelejtettük, vagy úgy 
gondoltuk, hogy nemá, hogy egy kőkorszaki mondja meg nekünk a tutit. 
Pedig a tuti az ott van minden fűzfaágban, és a prakkerben.

Békésen szunyókált a küszöb előtti lábtörlőn, amikor hirtelen rámordult 
a társa:
– Nem veszed észre, hogy megint útban vagy? Hogy fog átlépni, ha bejön 
a gazda?
Fejét fel sem emelve, kis darabig fél szemmel hunyorogva nézte a kutyát, 
majd közönyösen válaszolt:
– Hát majd vigyáz.
– Semmi hasznod sincs, csak henyélsz egész nap.
– Nem tudom, miről beszélsz – szólt a macska, kényesen feltápászko-
dott, és illetlenül tisztálkodni kezdett.
– Na, még ez is! – szűrte a másik a foga között, és kioldalgott a szobából. 
Kint körbejárta az udvart, ellenőrizte, hogy mindenhol rendben men-
nek-e a dolgok. Mire visszatért, a macska már az asztal tetején járt.
– Jössz le onnan, de azonnal! Tudod, hogy a gazda ezt utálja a legjobban.
– De most nincs itt.
– A múltkor is leverted a tejesbögrét, akkor a gazdasszony seprűvel 
kergetett végig az udvaron.
– De egy óra múlva már az ölében ültem. Sajnállak, ha te ezt nem érted.
– A gazda hányszor megtiltotta neked, hogy az asztalra menj; miért nem 
vagy képes ezt felfogni?
A macska abbahagyta az asztalon maradt edények nyalogatását, és ártat-
lan képpel bámult a kutyára. Farka fenséges ívet rajzolt a levegőbe.
– Nekem a gazda nem parancsol. Az lehet, hogy elkerget, ha nem tetszik 
neki valami, de az az ő baja. Parancsolgasson csak neked, te még hálás 
is vagy érte.
– Meg is kapom a jutalmamat a hűségemért.
– Én is megkapom!
– Te ellopod!

– Az ugyanaz.
– Csak tudnám, miért tűrik meg itt az ilyen álnok, önző és pimasz alakot!
– Lenne még pár egyéb dolog is az életben, amit meg kéne tanulnod – 
szólt hirtelen, és egy finom huppanással leugrott az asztalról. Kintről 
lépések zaja hallatszott. A kutya farkcsóválva ment gazdája elé, a macska 
meg a lábainál sündörögve kísérte a székhez, ahol rögtön dorombolva 
az ölébe ugrott. Az egyik kezével a kutya fejét, másikkal a macska hátát 
simogatta.
– Te bestia, már megint az asztalon voltál! – förmedt rá szeretettel, 
amikor tekintete az enyhén romos asztalra tévedt. A kutya szemében 
várakozással vegyes elégtétel csillogott: szívesen átharapta volna örök 
vetélytársának a torkát. De a gazda nem volt mérges kedvében.
Délután megint együtt hűsöltek az előszobában. A kutya a kőpadlón 
nyúlt el, a macska a cipősszekrény tetején összegömbölyödve halkan 
horkolt. A kutyát azonban nem hagyta nyugodni az igazságtalanság, 
amit nap mint nap tapasztalt.
– Te, legalább te magad tudod, hogy miért kényeztet a gazda egy ilyen 
semmirekellő bajkeverőt?
– Mert vagyok – jött a válasz álmosan, de a legnagyobb természetesség-
gel.
– Én azért legfeljebb agyonütnélek!
– Ez otrombaság. 
– Én őrzöm a házat, gondoskodom a gazda és családja biztonságáról. De 
te, te mit csinálsz egész nap?
A macska most lassan felemelte a fejét, résnyire nyitott szemmel hossza-
san méregette társát, majd nem kevés megvetéssel a hangjában válaszolt:
– Őrzöd a házat? Nagy cucc! Azt egy ostoba lánc meg lakat is tudja. Én 
viszont megmutatom, hogyan kell élni.

Prakker

Eszmecsere

nehrer györgy

győri andor

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

bobory zoltán

Talán üzenet

Álltam kiint a levélhullásos sötétben,
s ámulva  talán megértettem végre 
a Teremtő akaratát.

Mire szánta, hogy esténként, mintha
milliárd szentjánosbogár otthona lenne, 
felkapaszkodnak az ég nagy boltozatára
                                   a csillagok…?
S miért akarta, hogy, mint az élettől 
búcsúzó  ember szemefénye, 
úgy halványodjanak el hajnalonta, fénytől
sorvadjanak bele az örök Mindenségbe.

Mint ki nagy titok nyomára bukkan,
s tehertől szabadul meg lelke,
megfejtettem azt, amit üzent
                                   a csillagokkal:

Te is az vagy, Ember, kijössz a fényre,
aztán, ha végigjárod életed földi útját,
ragyogni kezdesz a titkos égboltozaton,
                                  mint csillag.

Amire felnéznek mind, akik szerettek.

Mesél az öreg falióra

Amikor üt, félálomban is látom magam előtt.
Sok-sok faragás, ciráda, arany számlap.

Cifra keretbe foglalt, tarka, halványuló múlt.
Hangja, mintha ősök meséjét hallanád,

ősz hajú, bölcs öregek tanácsait, bátorítását.
Látod a szigorú tekinteteket, felemelt ujjakat.

Mesékből idemaradt fájdalmat, mosolyokat.
Érezheted nagyszüleid illatát, kezük melegét;

Gyermekek sírását, nevetését. Égzengést…
Ravatalok gyertyaláng fényét, anyád kezével;

Amikor üt, szeretnék boldog napra kelni,
szeretném elégedetten várni a napnyugtát, 

megerősödni a hűségben mindazokhoz,
akik az öreg, faragott falióra hangjára ébredtek

s elmormoltak egy imádságot értünk, értem,
akik a jövőt jelentették számukra, s akinek

nemcsak a falióra szavát kell meghallania,
hanem az utánunk következők fogadalmát is.

Szívünkbe zárjuk az öreg falióra üzenetét:
elmúltak az éjszaka álmai, de itt van a hajnal…
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Az menjen oktatónak, aki szereti az embereket!

Mátrai Zoltán szerint Székesfehérváron változatosak a forgalmi helyzetek, lehet kellő tapasz-
talatot szerezni a vezetésben

Munka közben

kovács v. orsoLya

Az autóvezetés elsajátítása hatalmas változás 
mindenki életében. Legyen szó egy fiatalról, 
aki saját autóról álmodik, vagy akár egy 
hatvanéves hölgyről, aki az unokáihoz szeretne 
könnyebben eljutni. Egy gépjárművezető okta-
tó számtalan színes emberi sorssal találkozik a 
munkája során, sokakat kísér végig életük eme 
fordulópontján.

Ha valaki nem szereti az embe-
reket, ne válassza ezt a szakmát, 
hiszen órákat töltünk összezárva 
ebben a kis „ketrecben”, s közben 
óhatatlanul is sokat megtudunk 
egymásról - mondja Mátrai Zoltán. 
-  Abból látom, hogy nyomot 
hagyok sok tanítványom életében, 
hogy szilveszterkor rengeteg jókí-
vánságot küldenek, és rendszere-
sen jönnek az élménybeszámolók, 
hogy mennyi helyre sikerült már 
eljutniuk kocsival, még külföldre 
is. Nagyon jólesnek ezek a vissza-
jelzések. Az oktatónak is száll a 
híre, és a bizalom jele, hogy sokan 
amikor jelentkeznek az autós is-
kolába, ahol dolgozom, konkrétan 
engem kérnek oktatójuknak. Nem-
régen előfordult már olyan is, hogy 
egy korábbi tanítványomnak a fia, 
aztán meg az unokája is hozzám 
jött tanulni.
Szerinted miért jó Székesfehérváron 
megtanulni vezetni?
Ebben a városban változatosak a 
forgalmi helyzetek, lehet kellő ta-
pasztalatot szerezni. Oktattam már 
Dunaújvárosban is, ott csekélyebb 
a forgalom, egyszerűbb a közle-
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kedés. Nem véletlen, hogy kisebb 
városokban nem is lehet vizsgázni, 
mert ott nem adódnak azok a köz-
lekedési szituációk, amelyeket telje-
síteni kell a vizsgán. Ha valakinek 
a későbbiekben Budapesten is kell 
majd vezetnie, az sincs hátrányban, 
mert sok a többsávos út és bizo-
nyos időszakokban, helyszíneken 
hasonlítható a fehérvári forgalom 
a budapestihez, így bonyolultabb 

szituációkban is próbára tehetik 
magukat.
Neked oktatóként milyen változást 
jelentett az, hogy már nincs rutin-
vizsga?
Nem okoz gondot. Ugyanúgy 
meg lehet tanulni a járműkezelést 
városi körülmények között is. A 
lényeg, hogy olyan helyen kezdjük 

a vezetést, ahol nem tartjuk fel a 
forgalmat indokolatlanul, és mi is 
tudunk figyelni arra, amire a kezdet 
kezdetén kell. Ilyenkor még kicsi a 
sebesség, nyilván kevésbé mozgal-
mas helyszínen kell gyakorolni.
Megvan az a szabadságunk, hogy 
a tanterv betartásával, a tanuló fej-
lettségi szintjének megfelelően lép-
jünk tovább. Most is vannak még 
rutinpályák a város szélén, de nem 

éri meg, hogy arra menjen el az idő 
a tanulónak az órájából, hogy oda 
kiautózzunk. Ugyanakkor vannak 
olyan járműkategóriák, ahol kötele-
ző, motorosoknál, teherautósoknál 
még mindig van rutinvizsga.
Miért választottad ezt a szakmát, mit 
szeretsz benne?
Eredetileg közlekedésgépészként 
végeztem, tehát rokon szakmában. 
Ebben a munkában azt is nagyra 
becsülöm, hogy magam osztom be 
az időmet, ami kényelmes, és vala-
milyen szinten anyagilag is megéri 
a dolog. A mai fiatalok egyébként 
nem nagyon jönnek oktatónak, a 
képzés is elég drága, kell egy saját 
autó, három jogosítvány. Sokat 
kell befektetni. A munka pedig 
kemény, nincs pihenés közben. 
Megállás nélkül az autóban ülök és 
minden pillanatban koncentrálnom 
kell, nem lehet lazítani. Cserébe 
viszont az embert rengeteg öröm 
és siker éri. Azt szoktam mondani, 
hogy az legyen boltos meg oktató, 
aki szereti az embereket.
Én a tanítványaimmal együtt örü-
lök a sikereiknek. Akár egy fiatal 
srácnak, amikor boldog, hogy tel-
jesült az élete nagy álma, szerzett 
egy jogosítványt. Jó érzés átadni, 
nem csak a vezetéstudást, hanem 
a közlekedési morált, a viselkedést 
is. Aztán persze ha valakiről ez 
hamar lekopik, az már nem rajtunk 
múlik. Azt figyeltem meg, hogy 
alapvetően javuló a tendencia, 
sokkal szebben viselkednek már 
az emberek a zebráknál, átkelés-
nél, mint néhány évvel ezelőtt. 
Hogy ez a térfigyelő kamerák miatt 
van-e vagy másért, nem tudom, de 
számít, és még így is sok javulásra 
lenne szükség.
Hiszek benne, hogy már kisgyer-
mekkorban meg kell tanítani a 
közlekedés alapvető szabályait. 
Nemrég volt egy hatvanéves hölgy 
tanítványom is, aki megözvegyült, 

az unokái pedig az ország másik 
végében élnek. Nem volt egyszerű, 
de megcsinálta, és nagyon boldog, 
hogy el tud menni a kis unokáihoz.
Azért többségében fiatalok kezdenek 
neki?
A tanulók hetven százaléka tizen-
hét és huszonegynéhány év közötti. 
A maradék harminc százalékban 
viszont mindenfajta korosztály 
megtalálható.
Te hogyan tanultál meg vezetni?
Én már így születtem! Tényleg 
mindig érdekelt az autó. Mindig 
azt mondom egyébként, hogy a lá-
nyok sokkal ügyesebben vezetnek, 
sokkal nyugodtabbak mint a fiúk. 
Nincs meg bennük az a kivagy-
iság, óvatosabbak, visszafogot-
tabbak. Viszont picit mélyebbről 
indulnak, hiszen amíg ők két-há-
romévesen inkább babáznak, a 
fiúk sokkal többet foglalkoznak 
az autózással. Egy fiú még akkor 
is, ha nem vezetett előtte autót, 
magasabb szintről kezdi, ami a 
tapasztalatokat illeti. Én is nagyon 
könnyen megtanultam vezetni, 
mert volt hozzá affinitásom. Köz-
lekedési középiskolába jártam, 
szóval szinte magától jött a dolog. 
Anyámék kocsija attól kezdve 
nem volt biztonságban, vinniük 
kellett magukkal, ha azt akarták, 
hogy bent maradjon a garázsban. 
Szívesen vezetek a mai napig is, 
ehhez a munkához szeretni kell az 
autózást, de a nagy forgalomban én 
sem szeretek álldogálni. 
Tehetség kell ahhoz, hogy valaki hosz-
szú távon jó sofőr legyen?
A tehetség előny, de egy biztos: a 
vezetéshez nem kell túl okosnak 
lenni, csak betartani egyszerű sza-
bályokat. Egy közlekedési szlogen 
szerint ami kötelező, azt mindig 
csinálni kell, ami tiltott, azt meg 
soha. Ha mindenki betartaná a sza-
bályokat, nem lennének balesetek. 
Ezért van nagy jövő az önvezető 
autókban. Hiszen a gyenge lánc-
szem ebben a folyamatban mindig 
az ember.
Túl nagy ügyességet sem követel a 
dolog, a mozgáskoordinációt kell 
elsajátítani. A különböző pedálo-
kat, a kormányt, sebességváltót 
egyszerre kezelni. Viszont ezeket 
összehangolni azért nehéz, kicsit 
olyan, mint a kártyavárépítés. 
Nagyon egyszerű odatenni egy kár-
tyát, aztán még egyet, de nagyon 
könnyen meginog, és ha egy dolog 
nem jó, akkor az egész összedől. 
Milyen jövőt látsz a szakmádban?
Jó lenne, ha lenne sok elektromos 
oktatóautó, mert akkor jobb lenne 
a levegő. Persze azt még a szakem-
berek sem tudják pontosan, mint 
hoz a jövő, hogyan terjednek el 
akár a szimulátorok az oktatásban, 
vagy mennyire válnak általánossá 
az automata váltós kocsik. Egy 
biztos: én nem tiltakoznék, ha a 
vizsgáztatásból kivennék az okta-
tókat. Persze a tanulónak bizton-
ságérzetet ad, ha ott vagyunk, de 
az már úgyis az a pont, amikor el 
kell engednünk a kezüket, nem 
tehetünk semmit. Engem sokszor 
majdnem jobban megvisel a vizs-
gáztatás, mint a tanulót.
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Múlt heti rejtvényünk megfejtése három név volt. Az előző számunkban 
egy hosszabb beszélgetést olvashattak a világbajnok brazil kézilabdázóval, 
aki már második éve erősíti az Alba Fehérvár KC csapatát. Ki ez a hölgy? 
Alexandra Priscila do Nascimento. Szintén ismert név volt a követke-
ző megoldás, aki nem más, mint egy fehérvári énekesnő, akinek dala 
bejutott A dal című műsorba. Hogy hívják az énekest? Orsovai Renáta.
Végül egy kicsit saját vizekre eveztünk, és arra voltunk kíváncsiak, ki az 
az ismert műsorvezető, akinek Mesterségem címere című műsora minden 
kedden 10 és 11 óra között hallható a Vörösmarty Rádióban? Kiss György.

E heti rejtvényünk február 2-val, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepé-
vel foglalkozik. Az első megfejtésből kiderül, hogy mit ünnepel ilyenkor 
a katolikus egyház. A vallásos háttér mellett ezen a napon jósolták meg, 
hogy meddig tart még a tél. A legtöbb országban úgy tartják, ha a medve 
meglátja az árnyékát, akkor vissza megy a barlangjába, mert a tavasz még 
várat magára. A második megoldás két másik állatot rejt, amelyik hasonló 
módon jósolta meg az időt. A tavaszvárással már az ókoriak is foglalkoz-
tak. A harmadik rejtvény egy római ünnepet takar, amelynek középpont-
jában a természet megújulása állt.
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Páger Antal fehérvári évei

Páger Antal az első világháborút is megjárta

Az Utószezon című film forgatásán 

séLLei erzséBet

1919-et mutatott a naptár. A makói Hollósy 
Kornélia színház direktora a szerbek meg-
szállta Szabadkán rekedt színház díszletei-
vel, jelmeztárával együtt. Az előre lefoglalt 
bérletes előadásokat sebtében toborzott 
műkedvelőkkel próbálták megmenteni.

Egy utazó direktor – társulatának 
lehetőségeit felmérve – városról 
városra haladva feljegyezte a szín-
házak legjellemzőbb ismérveit. 
„Székesfehérvár – 700 személyes. 
Vasfüggöny, légfűtés, villany. 
Három hónap operettre. Legjobb 
karácsonytól február végéig.” A 
székesfehérváriak elégedetlenek a 
színházukkal. Jogosan. A szerep-
körök betöltetlenek. Nem csoda: 
az egyszobás, hideg, világítás nél-
küli lakásokért havonta 200-240 
koronát is elkérnek egy színésztől, 
aki egyre bizonytalanabb jöve-
delméből gonddal-bajjal fizetheti 
csak meg a drága lakbért. A város 
színügyi bizottsága erélyesen 
felszólította az igazgatót, hogy 
sürgősen egészítse ki megfelelő 
tagokkal a társulatot. Fürkészek 
indultak el a szélrózsa minden 
irányába, hogy végigvadásszák az 
országot színészekért. 
Steiner úr, a székesfehérvári 
szeszkereskedő ezidőtájt éppen 

Makón járt üzleti ügyben, ami-
kor úgy döntött, hogy a helyi 
színházban múlatja az est hátra-
lévő magányos óráit. Itt figyelt 
fel az egyik amatőr szereplő 
üde, eredeti, természetes tehet-
ségére. A húsz éves ifjú, Páger 
Antal nemrég érkezett vissza 
az első világháború frontjáról. 
Színpadi fellépését kényszerű 
kitérőnek tekintette, amíg jogi 
egyetemi tanulmányait meg-
kezdheti. Steiner úr javaslatára a 
székesfehérvári színházigazgató 
elküldte titkárát a makói kávé-
házba, hogy szerződéses ajánla-
tot tegyen a tehetséges műked-
velőnek. Úgy tűnik, kizárólag 
műkedvelőket lehetett rábírni 
az előnytelen székesfehérvári 
szerződésekre. „A fene akar szí-
nész lenni!” - tiltakozott a más 
pályára vágyó ifjú, de a kétezer 
korona kezdő fizetés garantálása 
után nem volt ellenvetése. 1919. 
év végén került át Makóról. A 
színész kötelező eszköztárához 
tartozott egy hétköznapi és 
ünnepi öltözetből álló megfelelő 
minőségű saját ruhatár. Páger 
Antal ruhatára akkor egy szál 
katonaruhából állt. Indulás előtt 
nehéz szívvel kereste fel a harc-
mezőn elhunyt hasonló korú 
ismerőse családját, és elkérte 

a gazdátlanná vált öltönyöket. 
A Magyar Király Szállóban 
egy fürdőszobát alakítottak át 
részére használható szálláshe-
lyül. A színház ott van a szálló 
mellett. Innen ment át, hogy 
bemutatkozzon az igazgatónál. 
A társulat tagjai, Mezey Margit 
primadonna, Bellák Miklós, Gu-
lyás Menyhért főrendező, Vajda 
Piroska színésznő - a hollywoodi 
író húga –, fogadták és mére-
gették bizalmatlanul. Termete 
és siheder kinézete csalódást 
okozott. Nem volt különöseb-
ben szép se. Molnár Gál Péter 
vitriolba mártott tollú író-kri-
tikustól idézve „férfiarca letö-
rölhetetlenül hordozta szárma-
zását és bizonytalanságát férfi 
mivoltában…. Öregségére nyílt, 
jóságos és bölcs arcot szenvedett 
össze magának… öregkori arcát 
a viaskodásban eltöltött, dolgos 
élet szépítette meg.” A makói 
ő-zéssel teli ízes magyar beszéd-
je miatt megmosolyogták. Elein-
te kóristaként, névtelen színházi 
közkatonaként működött. Ő a 
tömeg a színpadon, és ropja a 
táncot a báli jelenetekben. Az 
új évadban azonban kiemelke-
dik a karból. Főszerepet kap a 
Cigány grófnő c. darabban. A 
Túl a nagy Krivánon, a Mágnás 
Miska, a Gyurkovics lányok, az 
Árva László király, a Legénybú-
csú című darabok meghozzák 

a sikert. Rokonszenvesnek, 
szimpatikusnak értékeli és 
jellemzi a kritika. A fúlánkos 
kortársak szerint a Lili bárónő, a 
Limonádé ezredes, az Obsitos, a 
Pünkösdi rózsa, a Százszorszép, 
a Stambul rózsája c. darabok 
után „szorgalmas műkedvelő-
ből céhbeli ripaccsá fejlődik. 
Ha a megyében összeütnek két 
cintányért, menten a színpadon 
terem és pénzért táncol.” Való-
jában siheder színészből táncos-
komikussá dolgozta fel magát. 
A prózai határátlépései jelen-
tősek. II. Endre szerepét rá-
osztották a Bánk bánban. Úgy 
tartják, hogy rossz szerep. Szer-
ződést bontónak gúnyolják, mert 
annak adják, akitől szabadulni 
akarnak. Ugyanis akinek adják, 
remélik, hogy szerződést bont 
és elmegy. Páger Antal egyelőre 
maradt. Szorgalma, kitartása, 
felfedezett szép tenor hangja, 
megszerzett tánctudása reményt 
keltett. „Én lettem kedvence a 
közönségnek. A gázsim állan-
dóan emelkedett, így aztán nem 
tudtam jogásszá lenni. Marad-
tam.”
Hogy a színházi repertoár 
változatos legyen, gyors egy-
más után követik egymást a 
darabok, a társulat csak rövid 
időt tud szentelni a próbákra. 
1921. elején például egyik nap 
délután a Leányvásár, este már 
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A színész több szállal kötődött Fehérvárhoz

a Drótostót, aztán a Denevér, 
majd A hermelines nő c. darab 
forog a színpadon. Befejezve 
a téli évadot, kirajzanak nyári 
állomáshelyükre, Veszprémbe. 
A kétségbeesett megélni vágyás 
miatt „berimánkodják” magukat 
egy-egy játszási helyre. Azon-
ban hiába minden erőfeszítés, 
a társulat hamarosan feloszlik. 
Andor Zsigmond karmester és 
színiigazgató valahol a mozgóké-
pek alá zongorázik zenét. 1922. 
október elsején nyílik meg a 
kecskeméti színház. Páger Antal 
már Kecskemétre tart. A meg-
nyitásnál itt találjuk.
A székesfehérvári bő két év alatt 
a színháznál megtanult járni, 
beszélni. Kiirtották beszédjéből 
az ő-zést. Ez a két év szoktatta a 
színpadhoz, a szereptanuláshoz. 
Ráérzett arra, hogy hogyan kell 
minden helyzetben főszereplő-
vé válni, és minden helyzetből 
győztesen kikerülni. Igazi sztár 
lett belőle és igazi sztárként is 
élt. Vagyon, csillogás, ünneplés. 
Aztán valahol megbicsaklott a 
történet. Nem ítélkezem. A II. 
világháború után önkéntes ar-
gentínai száműzetéséből – ahol 
tehetséges festőként portrék 
készítéséből kereste kenyerét - a 
kormánnyal kötött kilenc pontos 
előnyös megállapodással 1956. 
szeptember 2-án tért haza. Ő 
szabta a feltételeket. Többek kö-
zött Orbán-hegyi villáját állami 
pénzből felújítva és beköltözhe-
tően követelte vissza, a felújí-
tási munkák közben kifizették 
Gellért szállóbeli lakosztályának 
luxus költségeit is. Nem kellett 
elszámolnia a múltjával. Ott 
folytathatta fényes karrierjét, 
ahol abbahagyta. Székesfehér-
várra is visszatért, immáron két 
ikonikus film szereplőjeként.
A nagyrozsdási eset c. magyar 
filmszatíra 1957-ben készült, de 
a filmet betiltották, csak 1984-
ben került bemutatásra. A Gyár-
fás Miklós forgatókönyvíró által 
megírt történet az 50-es években 
játszódik egy álmos és korrupt 
kisvárosban, amelynek díszletét 
Székesfehérvár szolgáltatta. A 
már lebontott Móri borozóban és 
az Árpád fürdőben zajlanak az 
események. Páger Antal a félel-
metes borellenőr szerepébe bújt. 
A sofőr tréfája miatt a borelle-
nőrt összetévesztik a miniszter-
rel, akinek kegyeiért megindul a 
verseny. Ha mindez nem lenne 
elég a mókához, a „minisztert” 
az Árpád fürdő délceg massző-
rének rokonával azonosítják. A 
visszaélések a felszínre kerül-
nek, a vétkesek megbűnhődnek. 
A masszőr pedig a tévedést 
kihasználva elintézi, hogy nők is 
használhassák a fürdőt. A film a 
legnagyobbakat állítja csatasor-
ba a naív történet megformálá-
sához. A szereposztás parádés: 
Bánhidi László, Fónay Márta, 
Lorán Lenke, Makláry János, Pá-
ger Antal, Rajz János, Sinkovits 
Imre, Tompa Pufi, Zente Ferenc, 
Suka Sándor, Kibédi Ervin (és 
mások). A film tükör, amelybe 
kínos belenézni. Ezért 1984-ig 
dobozban maradt.
Az 1961-ben készült, Oszt-
rák-Magyar Monarchiában ját-
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szódó Katonazene c. filmdráma 
egy huszártörténet, az eredeti 
mű szerinti falusi környezetből 
Székesfehérvárra telepítve. 
Célja egy huszár uniformisban 
megbújó, úri tiszti becsület álar-
ca mögé rejtőző nyegle, gátlás-
talan gonosztevő és égbekiáltó 
bűnének, valamint sérthetetlen-
ségének a bemutatása. A család 

szentségén átgázoló unaloműző 
szerelem, hozományvadá-
szat, gyáva gyilkosság, párbaj, 
kegyetlenség, a hatalom alján 
lévő szolgáló kihasználása és 
feláldozása. Kár, hogy valószínű 
szándéka ellenére a film éppen 
a híres székesfehérvári huszárok 
jó hírét és a várost szennyezi be 
e történettel. A bűnt nem követi 

bűnhődés, nincs feloldozás. 
Kállai Ferenc, Básti Lajos, Bara 
Margit, Szirtes Ádám, Páger An-
tal, Őze Lajos a hátborzongató 
dráma szereplői. Tehetetlenül, 
dühösen, és a kiszolgáltatottság 
érzésével állunk fel a mozi után, 
remélve, hogy mindaz, amit 
láttunk, csak a képzelet szüle-
ménye.
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Hári János (16) a Volán legnagyobb értéke idén

A bomba forma rájátszást ért
kaiser taMás

A címvédő Bolzano, és az EBEL leggazdagabb együttese, a Salzburg 
legyőzésével zárta az alapszakaszt a Fehérvár AV19. Ezzel a hat 
ponttal – pedig az utolsó körig ment a harc – a felsőházba jutott a 
Volán, mely azt jelenti, hogy a gárda ott lesz a rájátszásban.

Aki nem böngészi a statisztikákat, annak is 
feltűnhetett, hogy az utóbbi hetekben remek for-
mába került a Fehérvár AV19. Hannu Järvenpää 
együttese még decemberben produkált egy hét 
nyert meccses periódust, de az alapszakasz utolsó 
hét mérkőzéséből is hatszor győztesen hagyhatta 
el a jeget. 
Akik pedig szeretik a statisztikákat, azoknak 
most álljon itt néhány tény: a Fehérvár AV19 az 
EBEL legutóbbi harminc fordulójában a harmadik 
legtöbb pontot gyűjtötte. De még szebb a kép, ha 
a legutóbbi huszonötöt nézzük, mert akkor az lát-
szik, hogy a Volánnál ebben az időszakban egyet-
lenegy csapat sem gyűjtött több pontot. És ugyan-
ez a helyzet, ha az utolsó tíz kört nézzük! Ebből 
is kitűnik, október végére nagyon összeállt a Fe-
hérvári Ördögök játéka. Fogalmazhatunk úgy is, 
hogy bomba formába került a gárda. Ebben pedig 
komoly szerepe volt Hári Jánosnak, aki az EBEL 
alapszakaszának második legjobb pontszerzője 
lett, és negyvennégy találkozó után a fehérváriak 
egy szezonon belüli legponterősebb játékosává 
vált. Csak a rend kedvéért, Hári huszonegy gólt 
és negyven asszisztot jegyzett idáig. A fehérvári 
drukkerek pedig abban bízhatnak, hogy Hári és a 
csapat jó teljesítménye kitart. Az elmúlt hétvégén 
a Bolzanót 5-1-re, míg a Red Bull Salzburgot 6-3-ra 
verő gárda 2015 után ismét a felsőházban játssza 
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A világ legjobbjai ellen Ez so(k)k!

Az Alba FKC szélsője, Májer Krisztina két gólt lőtt a győri klassziskapusnak, Grimsbőnek Szolnoki Rolandék mindhárom bajnoki pontot elvették Huszti Szabolcséktól

soMos zoltán néMeth krisztián

Tízgólos vereséget szenvedett hazai pályán az 
Alba FKC a Győrtől. Remekül tartották magukat 
Nascimentóék és csaknem harminc gólt lőttek a 
Bajnokok Ligája fő esélyesének.

A Győri Audi ETO KC jelenleg aligha-
nem a világ legerősebb női kézilabda 
csapata, klubszínekben összegyűjtött 
világválogatott, amely a hazai mező-
nyön eddig veretlenül robogott át. 
Hogy milyen sebességgel, azt az Alba 
Fehérvár KC játékosai is megtapasz-
talták, de akárcsak a Ferencváros el-
len, ismét megpróbálták ők is felvenni 
ezt a tempót. Deli Rita, a fehérváriak 
edzője a mérkőzés után elmondta, a 
Győr még a másik magyar BL-repre-

Három gólos vereséggel kezdett a MOL Vidi a 
tavaszi bajnokság nyitányán. Ráadásul a liga 
kilencedik helyén álló Puskás Akadémia hintett 
hármat Fehérváron.

Elvesztette veretlenségét a MOL 
Aréna Sóstóban Marko Nikolics 
együttese, amely borzalmasan kezdte 
az évet. Mínusz ötből, mínusz nyolc 
lett – hirtelen ekkora lett a címvédő 
hátránya a Ferencváros mögött.
„Ez egy klasszikus történet volt, 
abban az értelemben, hogy hiába 

dolgoztunk ki rengeteg helyzetet, ezek 
kimaradtak, majd az ellenfél gólokkal 
büntetett”. - értékelte a mérkő-
zést Nikolics-mester. A parádés 
ősz után ő sem ilyen folytatásra 
számított.
Szombaton ismét egy olyan csapat 
vár Juhász Rolandékra, amelyet a 
kiesés réme fenyeget. A tizenegye-
dik helyen álló Diósgyőr a szezon-
ban még nem tudott borsot törni 
a Vidi orra alá (szeptemberben 
Huszti góljával győztek a piros-ké-
kek Avasalján).
Ne is! Az tényleg sokk lenne!

le középszakaszbeli tíz mérkőzését, és ehhez jön 
majd még – lehetőleg minél több – playoff-meccs 
is. A Volán a középszakaszt majd február 12-én, 
Grazban kezdi, míg első hazai meccsét 15-én a 
Klagenfurt ellen játssza. A felsőházi ellenfelekkel 
szemben nem lesz könnyű, igaz nem lehetet-
len a hatos első felében végezni. A Graz ellen 
a szezonban három hosszabbításos vereség és 
egy győzelem a mérleg, a Klagenfurtot például 

négyszer verte a gárda, ebből háromszor rendes 
játékidőben, Béccsel szemben ötven százalékos a 
mérleg, a Salzburg ellen egyszer sikerült győzni, 
míg Bolzano ellen öt pontot (egy hosszabbításos, 
és egy hárompontos győzelem) gyűjtöttek Erdély 
Csanádék. Ebből is látszik, a felsőházban is bárki 
ellen lehet keresnivalója a Fehérvár AV19-nek. De 
a szurkolók számára – ha nézik a statisztikákat, 
ha nem – vélhetően ez nem is volt kérdés.

zentánshoz képest is magasabb szint, 
ellene nem tudott olyan szoros mecs-
cset játszani az Alba, mint a Fradival. 
De így sem kellett szégyenkeznie, az 
első félidőt hét, a másodikat három 
góllal veszítette el a néha követhetet-
len sebességgel cikázó (és közben a 
labdával is végig barátságban lévő…) 
Groot és társai ellen. A 39-29-es győri 
győzelem abszolút papírforma, és 
nem azt jelenti, hogy az Alba könnyen 
adta magát. Ezt Danyi Gábor, az ETO 
vezetőedzője is kiemelte, Veronika 
Kristiansen pedig elismeréssel szólt a 
csarnokban uralkodó hangulatról. Az 
Albában bátran játszottak, gólokat is 
szereztek a fiatalok, olyan vereség volt 
ez, amiből lehet építkezni a következő 
feladatokra.
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Nem jár kézről kézre, és nem is engedelmeskedik mindig a labda a fehérváriaknak

Köszönet a FIBÁ-nak
soMos zoltán

Lassan komolyan vehetetlen, ahogy saját 
versenysorozatát kezeli a nemzetközi kosárlab-
da-szövetség, de ebből most jól jött ki az Alba 
Fehérvár. Kikapott utolsó két csoportmeccsén, 
de a módosított versenykiírásnak hála mégis 
továbbjutott.

Még múlt héten is úgy tűnt, igazi ki-
ki meccs vár a magyar és az izraeli 
csapatra Fehérváron, és amelyik 
győz, az megy tovább a FIBA-Euró-
pa-kupa második csoportköréből. 
Az egyenes kieséses szakaszban 
a magasabban jegyzett Bajnokok 
Ligájából is érkeznek onnan kieső 
csapatok – elvileg. Csakhogy ezek 
közül több jelezte, nem játszik az 
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Nincsen tél tenisz nélkül

Nem a Real Madrid nyert!

Sikeres ARAK-os rajt

Farkaslaki Hints Flóra az ob-n ezüstérmes lett, és a válogatottba is meghívták

Az Alba legjobbja, Sodiq Seyi a Real Madrid ellen is megállta a helyét

Az ARAK 4x200-as győztes lányváltója és edzőik

kaiser taMás

soMos zoltán

kaiser taMás

Zajlik az élet a fehérvári teniszéletben, a 
Kiskút Tenisz Klubban szinte minden hétvégén 
versenyt rendeznek, hamarosan itt a Nálad a 
szerva Nagyi! sportnap, illetve a hónap végén 
jön az I. Megyei Teniszbál az épülő Kiskút úti 
csarnokban.

Januárban igazán kitettek magu-
kért a Kiskút Tenisz Klub utánpót-
lás játékosai. Teker Lotti play and 
stay versenyeken narancs és zöld 
pályákon, Fehérváron és Győrben 
is győzni tudott. Hazai pályán, a 
Viszló Transz Kupán, Budai Zoltán 
lett első, míg Jecs Merse második 
helyen végzett. A fedettpályás 
országos bajnokságon Farkaslaki 
Hints Flóra sorra vette az akadá-

A hetedik alkalommal megrendezett Szent István 
Kupán ismét egy tehetséges kosaras generáció 
mutatta meg magát a fehérvári közönségnek. A 
jövő sztárjai remek meccseket játszottak.

Az Alba Fehérvár nem akarta, s 
persze nem is tudta volna elkerülni 
a legerősebb ellenfeleket. Antal 
Balázs vezetőedző örült neki, hogy 
testközeli tapasztalatokat szereznek 
tanítványai agresszivitásból, kemény 
kosárlabdából. Nem mellékesen el-
képzelhetőnek tartotta a bravúrt is, s 
mivel a Bayern München és a Virtus 
Bologna is csak szoros csatában verte 

Remekül kezdték az ARAK atlétái a 2019-es 
évet: a újonc bajnokság sikerei után a serdülők 
négy arany és négy bronzéremmel tértek haza 
a hétvégi fedettpályás bajnokságról.

Az U16-os korosztály bajnoksá-
gának legsikeresebb versenyzője 
a fehérvári Tatai Zalán lett három 
bajnoki címével. Babos Rita tanít-
ványa a sprintszámok dobogóit 
sajátította ki: 60, 300 méteren és a 
4×200-as váltó tagjaként is aranyér-
mes lett.
A fiú és a leány egykörös váltó-
verseny is ARAK-os győzelemmel 
zárult. Tatai Nagy Dáviddal, Blau-
mann Marcellal és Csoba Leventé-
vel kiegészülve győzött, a leányok-

Európa-kupában, a FIBA pedig úgy 
oldotta meg a helyzetet, hogy helyet-
tük továbbjuttatja azokat is, akik 
amúgy nem jutnának… Így aztán 
nem a kiesés miatt bosszankodtunk 
a Nesz Ciona ellen, a 96-80-as újabb 
sima vereségnek inkább a játék 
képe miatt volt rossz üzenete. A 
második félidőben nem védekezett 
az Alba, fegyelmezetlenek voltak a 
játékosok, ez pedig megengedhetet-
len, amikor amúgy is nehéz helyzet-
ben van a csapat. A bajnokságban 
pénteken Szegeden játszanak 
Freemanék, utána három hét szünet 
következik. Talán az utolsó lehető-
ség, hogy összeszedje magát az Alba 
és hagyományaihoz méltó játékkal 
küzdjön utána céljaiért.

az Albát, nem is volt ez túlzó remény. 
A Real Madrid persze más kávéház, 
de még a királyiak ellen is meg-
nyert egy negyedet a hazai magyar 
csapat, utána pedig a hetedik helyért 
legyőzte a szerb Mladost Zemunt. Az 
U-16-os válogatott bronzérmes lett 
a tornán, szóval összességében nem 
szerepeltek rosszul a magyar csapa-
tok. A már-már „örökös bajnoknak” 
tekintett Real ugyanis nagy meccsen 
kikapott a Stellazzurra Romától, így 
a torna történetében először olasz 
győztest avattak! Folytatás jövőre, a 
szervezők szándéka szerint szak-
mai képzéssel kibővített nyolcadik 
kiírással.
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nál a Fein Jázmin, Szabó Gréta, 
Grubits Liliána és Mergl Zoja 
négyes nyakába került az arany.
A dobogó harmadik fokára állha-
tott fel élete első országos baj-
nokságán, Mészáros Luca hatvan 
méteres síkfutásban, és a szintén 
az első versenyén részt vevő Blau-
mann Marcell magasugrásban. Az 
utolsó előtti sorozatig a második 
helyen álló Szabó Gréta távol-
ugrásban végül a harmadik lett, 
míg Nagy Dávid a hatvan méteres 
gátfutás döntőjében bemutatott 
bátor versenyzésével futott fel a 
dobogóra.
A fedett pályás bajnoki szezon első 
két hétvégéjén összesen tizenhat 
bajnoki dobogó, köztük hét győze-
lem az ARAK termése.

lyokat az U12-es korosztályban, és 
egészen a döntőig menetelt, a válo-
gatott tagjaként pedig Csehország-
ban képviselte Magyarországot.
Február 16-án lesz a VOK csarnok-
ban a mindig nagyon népszerű te-
niszes sportnap, a  Nálad a szerva 
Nagyi! Tóth Judit Bianca főszerve-
ző idén is színvonalas programmal 
várja az érdeklődőket az ingyenes 
rendezvényen, lesz Zumba, tenisz- 
oktatás és házibajnokság is. 
Február 23-án pedig az I. Megyei 
Teniszbálra várja a sportbará-
tokat a Kiskút Tenisz Klub. A 
rendezvényen kerül sor a megyei 
Csapatbajnokság díjkiosztójára. A 
teljes bevételt pedig az utánpótlás- 
nevelés fejlesztésére fordítja majd 
a klub.
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A Fehérvár Televízió műsora február 9-től 15-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 2. 9. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Ákos
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Martin	József
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések – 

hetvenéves az Alba Regia 
Táncegyüttes	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Botos	József	

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kovács	József
14:10	 Egészségünkre	11-12.	

rész – ismétlés 
14:25 Honvéd7 – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Baráth	
Eszter Adrienn

15:15	 Agrárinfo	–	ismétlés
15:45	 Szent	László	nyomában	

Erdélyben
16:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Bakó	Fanni
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Generációnk	-	nyugdíjasok	

országos magazinja
19:50 Szeged – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	ünnepélyes	megnyitó

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2019. 2. 10. VASárnAp 2019. 2. 11. Hétfő 2019. 2. 12. Kedd 2019. 2. 13. SZerdA 2019. 2. 14. CSüTörTöK 2019. 2. 15. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Bakó	Fanni

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Ákos
11:40	 Agrárinfo	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Martin	József
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A partraszállás
14:50 Fehérvári beszélgetések – 

hetvenéves az Alba Regia 
Táncegyüttes	-	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Botos	József

15:15 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából 

16:30	 Corvinus	Beetető	–	Trash	Talk
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Jenei	Márton

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Mol	Vidi	FC	–	DVTK		

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:30	 Székely	Kolbásztöltő	
Verseny	2017

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Generációnk – 

nyugdíjas	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:	
Jenei	Márton

16:40 Generációnk – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Zsebők	Lajos
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Aqvital	FC	Csákvár	–	Vasas	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – 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:	Zsebők	Lajos

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:	Majorosné	
Szabó	Veronika

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Fehéredő	múlt	1.	rész	–	
Kereszttől	a	félholdig

21:10 Corvinus Alba – vendég: 
Tihanyi	Tóth	Csaba	színész

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – 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:	Majorosné	
Szabó	Veronika

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Balogh	
Lizi	és	Balogh	Lajos

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7,	Egészségünkre	
13-14.,	és	Hírek

20:15	 Szent	László	nyomában	
Erdélyben

21:20	 Pozsonyi	Imre	–	Zuhanás	
az emlékekbe

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Egészségünkre!	13-
14.	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.	Vendégek:	Balogh	
Lizi	és	Balogh	Lajos

17:00	 Egészségünkre!	13-
14.	rész	–	ismétlés	

17:15 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Káliz	Sajtos	József	
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Fehéredő	múlt	2.	rész	–	
Uram,	maradj	velem!

21:05 Corvinus Alba – 
Corvinus Kerekasztal

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	Székesfehérvár	

Megyei	Jogú	Város	
közgyűléséről	

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Káliz	Sajtos	József	

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég:	Sándorfi	András
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfó	és	HÍrek

20:35 Fehérvári beszélgetések extra
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rost	Andrea,	
Kossuth	és	Liszt	Ferenc-
díjas operaénekes

21:00	 Lézer	misszió	1990	–	
amerikai	–	német	–	dél-
afrikai	akciófilm	(15)

22:25 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 11. 20:15 Aqvital FC Csákvár – Vasas labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről


