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Székesfehérvár a magyar katonák fővárosa lesz!
A HETILAP

Látrányi Viktória, Kurucz Tünde

Kép: Megyeri Zoltán

Székesfehérvár a magyar katonák fővárosa lesz, azután, hogy a Magyar Honvédség
Parancsnoksága ideköltözik. Ezt mondta Benkő
Tibor honvédelmi miniszter, aki csütörtökön
Székesfehérvár közgyűlésének zárt ülésén vett
részt. Benkő Tibor rámutatott: a honvédségnek
napjainkban újabb biztonsági kihívásokkal kell
megküzdenie. Emiatt átszervezésre, megújulásra, technikai fejlesztésekre van szükség. A
vezetést, az elveket, a módszereket is újítani
kell. Ezért alakult meg a Magyar Honvédség
Parancsnoksága. Megállapodtak arról, hogy a
város is segíti majd a katonai fejlesztéseket,
a katonákat és családjaikat. Az új szervezet
parancsnoka, Korom Ferenc altábornagy azt
mondta: a parancsnokságnak jó helye lesz
Székesfehérváron!

Egyhangú döntést hozott a testület
A közgyűlés egyhangúlag fogadta el azt
a határozatot, melyben a város vezetése
kifejezi nyitottságát, hogy szövetséges
országokkal történő nemzetközi katonai
együttműködésből adódó feladatokkal
bővüljön a Székesfehérvár Helyőrség feladatköre, és a város katonai szerepe ezáltal tovább erősödjön. Ezek érdekében az
önkormányzat áttekinti tervezett fejlesztéseit és megvizsgálja azok illeszkedését
és esetleges integrálhatóságát a katonai
célú fejlesztésekbe. A közgyűlés felkérte a
polgármestert, hogy az esetlegesen ebből
eredő, a várost terhelő többletkiadásokra
vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés
elé. Ennek fedezetéül a költségvetésben
kerüljön tervezésre tartalék. A közgyűlés
felkérte a polgármestert, hogy többletkiadások felmerülése esetén kezdeményezzen tárgyalásokat azok állami
forrásból történő biztosítására.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága, vagyis a honvédség szakmai irányítása a városba költözik. A részletekről Cser-Palkovics András polgármester valamint Benkő Tibor honvédelmi miniszter és az új szervezet parancsnoka, Korom Ferenc altábornagy tartott tájékoztatót.

Cser-Palkovics András a rendkívüli ülést követő tájékoztatón azt
mondta, hogy stratégiai jelentőségű
a székhelyválasztás, mely a város
következő évtizedeiben jelentős
szerepet játszik majd: „Ez a város
európai mértékkel mérve is egy nagyon
erős gazdasági centrum, ezzel a döntéssel lesz még egy stabil útja Székesfehérvár fejlődésének. Katonavárosként
is van történelmi múltja, van mire
építkezni. Ezt az építkezést szeretnénk
szolgálni azzal, hogy minden segítséget,
támogatást megadunk, ezt a szándékát a

közgyűlés is kifejezte. Vannak olyan fejlesztések a város életében, melyek a kormányzatnak is köszönhetően elindultak,
de van egy-két olyan fejlesztés, aminek
az áttekintését mi magunk is felvállaltuk.” – összegezte a polgármester,
és azt is elmondta, hogy ez érinthet
például közlekedési fejlesztéseket, a
középiskolai campust, ahol nemzetközi iskola indulhat vagy akár a
Fekete Sas Szállót is, ami a parancsnokságnak is helyet adhatna.
Az új szervezet parancsnoka,
Korom Ferenc altábornagy szerint

a parancsnokságnak jó helye lesz
Székesfehérváron: „Valódi katonaváros, hiszen mind a város vezetése, mind
a város polgárai mindig is figyelték,
támogatták a katonákat!” Rámutatott,
hogy jelenleg is mintegy ezernégyszáz katona szolgál a városban.

Nézze meg exkluzív interjúnkat a
Fehérvár Médiacentrum Youtubecsatornáján! A Köztér legutóbbi
adásának vendége volt Benkő Tibor
honvédelmi miniszter.

Óvatos derűlátás
Megkérdeztük a fehérváriakat is, mit
gondolnak arról, hogy Fehérvár lesz a magyar katonák fővárosa. Többen kiemelték,
hogy a döntés várhatóan pozitívan hat a
város gazdaságára, javítja a biztonságérzetet, ugyanakkor nem szabad elfelejteni,
hogy például egy hadgyakorlatra vonuló
alakulat az emberekben rossz érzést
kelthet.

A Magyar Király előtti padon üldögélő
Escher Ilona, a
megyei könyvtár egykori
igazgatója elmondta, hogy
vannak fenntartásai, ugyanakkor
nem szabad megfeledkezni arról,
hogy Fehérvár mindig is katonaváros volt: „Ennyi embert valahol el
kell helyezni! Igaz, a kiskatonáknak
ott vannak a laktanyák, de a tiszteknek csak lakásra van szükségük!
Az óvodákat, iskolákat bővíteni kell,
hogy a katonák gyerekei tudjanak
hova járni. Nem kis gondja lesz a
városnak ezzel, de azért bízom benne,
hogy az idetelepülők miatt bővülnek

a szolgáltatások, változatosabbak
lesznek a fogyasztási cikkek.” A Fekete Sas Szállóval, mint lehetséges
parancsnoksági központtal kapcsolatban megjegyezte, hogy a felvetést
érdemes átgondolni, mert az Ady
Endre utcában kevés a parkolóhely.
Ugyanakkor magát az épületet jó
lenne valamilyen módon hasznosítani, de szerinte nem biztos, hogy
erre a célra a legalkalmasabb.
Egy sarokkal
arrébb az éppen munkába
rohanó Fister
Flóra azon a
véleményen
volt, hogy az
ideköltöző
katonák növelni fogják a biztonságérzetet, de közvetetten kihatnak a
turizmusra is: „Várpalotára jártam
iskolába, az emberek ott is vegyes
érzelmekkel fogadták, amikor egy
nagyobb létszámú alakulat tankokkal
vonult az utcán valamilyen hadgyakorlatra. Egy darabig voltam Párizsban is, ahol elég gyakran lehetett
ilyeneket látni.”

Ludányiné
Hermann
Erzsébet, aki
háromgyermekes édesanya,
amiatt aggódott, hogyha
egyszer az
ország belép valamilyen háborúba,
akkor a katonai szerepvállalása
miatt Fehérvár az első célpontok
között fog szerepelni. „Ugyanakkor
az ideköltöző honvédség munkalehetőség szempontjából biztos jó lesz, mert
közvetetten is új munkahelyeket fog
teremteni.” – jegyezte meg.
Varga Norbert
örült a döntésnek, mert
ha a városban
több katona
fog dolgozni,
az valamilyen
szinten kihat a
közbiztonságra: „Kicsit félelmetes belegondolni, hogy a következő néhány
évben több ezer honvéd fog ideköltözni. Pláne úgy, hogy vannak Fehérvárnál nagyobb magyar városok.”

„Fehérvári
szinten majdnem
tíz százaléknyi
népességnövekedés? Van itt annyi
hely, hogy ennyi
ember letelepedjen? – merült
fel a kérdés Bagaméri Andrásban,
akivel a püspökség előtt beszélgettünk.
Hozzátette: a több ezer katona biztosan
még tovább emeli a fehérvári albérlet- és
ingatlanárakat, mert a lakhatásukat a
honvédség fogja fizetni. „Egy városnak jót
tesz, ha növekszik a népessége, bár az igazat
megvallva, én nem túlzottan örülök annak,
ha egyenruhásokat látok nagy tömegben.” –
hangsúlyozta Bagaméri András
Bölcskei-Molnár
János kifejezetten pozitívan
állt a kérdéshez,
sőt szerinte a
honvédség mintájára a többi
minisztériumot
is el kéne költöztetni: „Nem kell Pestre
ennyi minden! A vidéknek is fejlődnie
kell, nem csak a fővárosnak!”
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Keveset érnek a jól képzett katonák és a
modern felszerelések, ha a vezetési módszerek elavultak. Ezért változott a honvédelmi
törvény, és január elsejétől korszerű, a
kihívásoknak megfelelő felső szintű stratégiai vezetést hoztak létre. Erről is kérdezte a
Fehérvár Televízió a honvédelmi minisztert.

Korszerű hadsereg és biztonság

A székesfehérvári katonák
létszáma a következő években
jelentősen megnő, a családtagokkal együtt várhatóan kilencezren költöznek Fehérvárra.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt is bejelentette, hogy a a
NATO keretében magyar kezdeményezésre egy többnemzetiségű hadosztályt hoznak létre
2020 végére. Az egység állandó
felelősséggel tartozik majd a
közép-európai térség biztonságáért. Ennek a székhelye szintén
Fehérvár lesz.

Fehérvár életében is mérföldkő ez a fejlesztés

az 5. Hadsereg-parancsnokság,
ami aztán több elnevezést viselt
az évek alatt. Most a teljes felső
szintű vezetés itt fog megvalósulni,
és maradnak az egységek is, így a
43. Nagysándor József Híradó- és
Vezetéstámogató Ezred, a 93. Petőfi
Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
illetve az a területvédelmi ezred is,
amit tavaly hoztunk létre és Sipos
Gyula nevét viseli, valamint maradnak a NATO-kötelékű szervezetek
is.
Kell-e félnie a lakosságnak attól, hogy
stratégiailag ilyen fontos egysége kerül
ide a honvédségnek?
Gondoljunk vissza a történelem
folyamán a második világháborúra!
Akkor sem azért bombázták porig
a várost, mert itt katonai létesítmé-

Kép: Pethő Gábor

Mi indokolta az átalakítást?
A kormány döntött abban a kérdésben, hogy Magyarországnak
erős, korszerű haderővel kell rendelkeznie. Olyan honvédséggel,
mely bármikor képes az ország
és a lakosság biztonságát garantálni. A korábbi törvény nagyon
leegyszerűsítette a végrehajtást.
Láthatjuk, hogy keveset érnek a
jól képzett katonák és a modern
felszerelések, ha a vezetési módszerek elavultak. Ezért változott
a honvédelmi törvény, és január
elsejétől korszerű, a kihívásoknak

megfelelő felső szintű stratégiai
vezetést hoztunk létre. A honvédséget teljes egészében megújítjuk,
új technikai eszközöket szerzünk
be és állítunk rendszerbe, és ezeket
a legmodernebb technikai eszközöket olyan katonákkal látjuk el,
akik szakszerűen, kiválóan tudják
kezelni és alkalmazni azokat.
Ennek a székhelye lesz Székesfehérvár?
Igen, ennek a parancsnokságnak
a székhelye lesz Székesfehérvár.
A katonák fővárosa lesz, hiszen a
stratégiai műveleti szintű vezetés,
katonai vezetés mind itt valósul
majd meg. Eddig is katonaváros
volt Fehérvár, mely szeretettel
fogadta a katonákat, gondoskodott róluk. Valamikor itt jött létre

nyek voltak. Székesfehérvár a történelem folyamán végig stratégiai
pontként jelent meg a közlekedésben, az iparban, a gazdaságban.
Téves felfogás, hogy egy katonai
parancsnoksággal veszélyeztetjük
a lakosságot. Hiszen éppen ezzel
a lakosságnak nagyobb biztonságot tudunk adni!
Mikor lesznek a költözésnek látható
jelei, mire számíthatnak az itt lakók?
A változás elkezdődött, megindult a munka. Igazán akkor
lesz mindez érzékelhető, ha
az infrastruktúrát is elkezdjük
bővíteni, növelni. A tervezés már
zajlik, most is vannak már kisebb
beruházások, de a nagyobbak a
következő években várhatók. Van
egy honvédelmi és haderőfejlesztési programunk, ez 2026-ig szól,
ennek keretében kell megvalósítani a teljes beruházást.

Benyújtották a város költségvetését
pedig gazdálkodási céltartalékként
kezel majd a város.
A intézmények fenntartására 13,3
milliárd forintot tartalmaz a tervezet,
melyből 3,1 milliárd az egészségügyi és szociális kiadás. Oktatásra
mintegy 4,2 milliárdot költ Fehérvár,
a kulturális ágazatra pedig hárommilliárd forintot. Cser-Palkovics András
kiemelte: az intézményi béremelésekre
háromszázhatvanmillió forint szerepel
a tervezetben.

Bácskai Gergely

Elkészült Székesfehérvár 2019. évi
költségvetésének tervezete. Az előkészítésért felelős Bóka Viktor jegyző
február 8-án, pénteken délután adta át
a javaslatot Cser-Palkovics Andrásnak,
hogy a polgármester benyújthassa azt
a képviselő-testületnek. A költségvetés
a város legfontosabb rendelete, mely
alapjaiban határozza meg Székesfehérvár működését és fejlődési irányait. A
költségvetés tervezetét február tizenötödikén tárgyalja a közgyűlés.
Cser-Palkovics András kiemelte: a
költségvetés úgy került összeállításra, hogy teljesüljön az a kiemelt cél,
miszerint a városban élők és a városi
szolgáltatásokat igénybe vevők a
lehető legmagasabb minőséget kapják,
hogy jó legyen fehérvárinak lenni,
Fehérvárhoz tartozni. „E célnak az
erősítésére a 2019-es költségvetésben az
egészségügyi, nevelési, közművelődési,
közösségi közlekedési és egyéb szolgáltatásokon túl a szociális kiadásokat is
jelentősen bővíteni tudjuk. A költségvetésben szerettünk volna néhány irányt is
megfogalmazni, hogy a város gazdasági
sikereiből mit és hogyan tudunk juttatni a

Fotó: Molnár Artúr

A tervezet szerint a 2019-es költségvetés főösszege
meghaladja a hatvanhatmilliárd forintot, lehetővé
téve a város stabil, biztonságos működését, a magas
színvonalú humán- és közszolgáltatást és a milliárdos fejlesztéseket. Több mint harminchárommilliárdos fejlesztés mellett több százmillió forintnyi
béremelést is tartalmaz a javaslat, melyről a február
tizenötödiki ülésén tárgyal a közgyűlés.

Az idei évben a szociális kiadásokat is jelentősen bővíteni tudják, a magánszemélyek pedig
továbbra sem fizetnek helyi adót

fehérváriaknak.” A város polgármestere
kiemelte, hogy Székesfehérváron a
magánszemélyeknek továbbra sem
kell helyi adót fizetni.
Elhangzott, hogy a benyújtott költségvetés kifejezi a megbecsülését minden
Fehérváron dolgozó munkavállaló és az
őket foglalkoztató gazdasági szereplők irányába is, akik lehetővé teszik a
törvényi minimumot jóval meghaladó
városi szolgáltatások magas színvonalú
működtetését, továbbá az ütemezett
fejlesztések finanszírozását. A tervezet
fenntartja a költségvetés stabilitását,
a működtetés biztonságát, felelősen
tervezve a város jövőjét.
„Tovább erősödött a helyi gazdaság
2018-ban, és úgy látjuk, hogy 2019-ben

is növekedni fog. 66,4 milliárd forint a
költségvetés főösszege, ami év közben
várhatóan emelkedni is fog a plusz fejlesztési forrásoknak köszönhetően. Több
mint huszonötmilliárd forintos saját
bevétellel számol a tervezet, melyből
tizenkilencmilliárd az iparűzési adó,
kétmilliárd az építményadó és félmilliárd
a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó
bevétele. A 66,4 milliárdos kiadásból a
működtetési és térségi feladatellátásra
29,8 milliárd forint jut, melyből 3,17
milliárd forintot fizet az önkormányzat
az állami költségvetésbe szolidaritási
hozzájárulás címén.” – mondta a polgármester.
Fejlesztésekre 33,3 milliárd forintot fordít Székesfehérvár, 3,3 milliárd forintot

Tanácskozott
az Érdekegyeztető Fórum
A Városházán tartotta soros ülését szerda
délután a szakszervezeteket képviselő Érdekegyeztető Fórum. Cser-Palkovics András
polgármester ismertette a költségvetés
tervezetét, melyet pénteken tárgyal a
közgyűlés.
Az Érdekegyeztető Fórum képviselői
köszönetüket fejezték ki a város támogatásáért, az intézményi felújításokért, a
kafetériarendszer fenntartásáért. Kérdésre
válaszolva a polgámester elmondta: a
városháza épületeinek felújítása a tervek
szerint 2020-ban folytatódhat, ugyanis az
idei európai parlamenti és önkormányzati
választások lebonyolítása – a rekonstrukcióval párhuzamosan – kockázatos lenne.
Ugyanakkor eredményes kivitelezési
közbeszerzés esetén a Bartók Béla tér
felújítása az év első felében, míg a Szent
István Király Múzeum Rendházának
rekonstrukciója az év második felében
elkezdődhet.
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Új járda, új zebrák

Bácskai Gergely
Lakossági fórumot tartottak FeketehegySzárazréten, ahol arról is szó volt, hogy
a Farkasvermi úton idén megépítik az új
járdát, a Bodrogi illetve a Kertész utcánál
új gyalogos-átkelőhely létesül, és minden
lakóingatlannak lesz járdakapcsolata.

A Bébic utca és a Farkasvermi
út kereszteződésénél tervezett
munkásszálló ügyével kapcsolatban elhangzott, hogy egy
magáningatlanon történik egy
magánberuházás, amire nincs
hatásköre az önkormányzatnak.
Mindössze bejelentésköteles a
beruházás, és ha a szabályokat
betartja a vállalkozó, akkor
üzemeltetheti is a szállást. „A
város egy dolgot azonban fel tud
vállalni, hogy közvetít a környék
ingatlantulajdonosai és a vállalkozó között.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.
A tulajdonost sikerült elérnie
a Polgármesteri Hivatalnak, és
minden valószínűség szerint
hamarosan sor kerül a találkozóra.
A fórumon szó volt a Kőrösi
utcáról is, melynek rendezésével kapcsolatban elhangzott,
hogy az ügyben feltett képviselői kérdésre a szakmai választ
a pénteki közgyűlésen adja
meg a város polgármestere.

Cser-Palkovics András kérte,
hogy mindenki bátran tegye fel
a várost érintő kérdését akár
e-mail-ben, akár Facebook-oldalán keresztül.
Az elmúlt időszak fejlesztéseivel kapcsolatban Szigli István
kiemelte, hogy a közösségi
központban gyakran vannak
családi rendezvények, amit mi
sem bizonyít jobban, mint hogy
egy év alatt hatvankét esemény
volt az új épületben.
A Saára Gyula-program keretében a Farkasvermi úton az idén
elkezdődik a járdaépítés. Nagy
Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője elmondta, hogy az iskola
kapujától kezdődik majd az új
járda, ahol az autóbusz-megállóknak öblöt építenek. A
Bodrogi utcánál és a Kertész
utcánál lesz zebra, és minden
lakóingatlan kap járdakapcsolatot. Másfél méter széles térkő
burkolatú járda épül, és minden
ingatlan előtt lesz megállási
lehetőség is.
Egy tervezett kalandparkkal
kapcsolatban bemutattak egy
látványtervet is. Tíz hektáros
területen magánberuházásban
épülne meg a park, melynek
része lenne egy három hektáros
falusi udvar, megannyi kötélpálya és játszóeszköz is. A város szakemberei egyelőre vizsgálják a megvalósítás feltételeit.

Milliárdok fejlesztésre nagyarányú
állami támogatással

Pénteken dönt a közgyűlés a város 2019-es költségvetéséről. A tervezet 33,3 milliárd
forint fejlesztési forrást tartalmaz idén, melynek mindössze tíz százaléka uniós forrás,
mintegy hetven százaléka kormányzati támogatás és a fennmaradó nagyjából húsz
százalék a város önereje.

2019.02.14.

Lehet sikeresen pályázni!
Kovács Szilvia
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati
lehetőségeiről tartottak tájékoztató fórumot a
Városházán, melyre egyesületeket, civilszervezeteket vártak. Az önkormányzati lehetőségeken túl állami pályázatokon is részt vehetnek
a szervezetek. A pályázatok beadási határideje
hamarosan lejár.

Több mint hatvanegyezer magyarországi civilszervezet közel
hatmilliárd forintos keretösszegre
nyújthat be pályázatokat ebben az
évben. A Miniszterelnökség civilés társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára a fórumon
kiemelte: a NEA összevont pályázataira február 21-ig jelentkezhetnek
a szervezetek, az idei évben beve-

zetett egyszerűsített pályázatokra
február 25. és március 19. között
lehet pályázni.
„Az alap úgy lett megalkotva, hogy
ne a nagy civilszervezetek hívják le a
támogatások legnagyobb részét, hanem
a kis helyi szervezetek is tudjanak
támogatásokhoz jutni.” – fogalmazott
Szalay-Bobrovinczky Vince.
2018-ban Székesfehérváron
kétszázharmincnyolc szervezet
részesült több mint háromszázhuszonhatmillió forintos önkormányzati támogatásban. CserPalkovics András polgármester
arra hívta fel a szervezetek figyelmét, hogy használják ki az állami
pályázati lehetőségeket is, melyekben jóval több lehetőség van, mint
amivel a fehérváriak eddig éltek.

Fotó: Simon Erika

A HETILAP

Elsősorban az érték- és közösségteremtő pályázatokat honorálják

Nyakunkon a jelentkezési határidő!
Kovács V. Orsolya
Február tizenötödikén éjfélig lehet jelentkezni
a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre – közölte az Oktatási Hivatal.

A hivatal tájékoztatása szerint aki
a díjmentesen megjelölhető három
jelentkezési helynél többet (de
legfeljebb hatot) jelöl meg, az a
jelentkezésenkénti kétezer forintos
kiegészítő díjat szintén február
tizenötödikén éjfélig fizetheti be.
A jelentkezéseket február huszadikáig kell hitelesíteni ügyfélkapuval vagy az E-felvételi felületéről
kinyomtatott, aláírt és az Oktatási
Hivatal címére postán elküldött
hitelesítő adatlappal.
Az általános felsőoktatási felvételi
eljárásban az nyerhet felvételt,
aki érvényes jelentkezést nyújt be
legalább egy jelentkezési helyre,
rendelkezik a továbbtanuláshoz
szükséges végzettséggel, felvételi
pontjainak száma eléri az adott
képzésen meghatározott ponthatárt
és megfelel az adott szakon előírt
egyéb feltételeknek – például előírt
szakképesítés vagy szakképzettség megléte, alkalmassági vizsga
teljesítése.
A pontszámítás alap- és osztatlan
képzésen valamint felsőoktatási szakképzésen ötszáz pontos
rendszerben történik: a tanulmányi
és érettségi pontok (maximum
négyszáz pont) mellé különböző
jogcímeken legfeljebb száz többletpontot lehet kapni. Mesterképzésen legfeljebb száz pont szerezhető,
a pontszámítás szabályait a fel-

Fotó: Bácskai Gergely
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A januári nyílt nap az Óbudai Egyetemen

sőoktatási intézmények határozzák
meg a felvi.hu honlapon közzétett
tájékoztatóban. A jogszabályi
minimum ponthatár változatlan: az
alap- és osztatlan mesterképzések
esetében kétszáznyolcvan, felsőoktatási szakképzéseknél kétszáznegyven, mesterképzéseknél pedig
ötven pont. Az ez alatt teljesítő
jelentkezők nem vehetők fel a
felsőoktatásba. A ponthatárokat
várhatóan július 24-én hirdetik ki.
Az eljárás és a pontszámítás részletes szabályait a 2018. december 20án megjelent Felsőoktatási felvételi
tájékoztató – 2019. szeptemberben
induló képzések című kiadvány
tartalmazza, mely elérhető a www.
felvi.hu honlap Felvételi tájékoztatók menüpontjában.
Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetemre valamint az Óbudai
Egyetem és a Budapesti Corvinus
Egyetem helyi karaira várják a
jelentkezőket.

Közéleti hetilap
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Bácskai Gergely
Eredményes megbeszélésként értékelte
Instagram-oldalán Cser-Palkovics András a
hétfőn délután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternél zajlott tárgyalást, melyen Vargha Tamással, Székesfehérvár
országgyűlési képviselőjével közösen vett
részt. Székesfehérvár polgármestere a kórházfejlesztés második üteméről, a multifunkciós
csarnokról és a középiskolai campusról is beszélt a megbeszélés után készített interjúban.

Mi várható a kórházfejlesztés ütemezésében?
A Szent György Kórház fejlesztésének második üteme, azaz a
belgyógyászati tömb a közel ötszáz
parkoló megépítésével tényleg
talán a legfontosabb kérdés. Ebben
a témában egyeztetésre kerül
majd sor a szakma bevonásával a
tartalom véglegesítésére. Mi azt
a javaslatot tettük, hogy a kiviteli
tervek elkészítésével folytatódhasson a beruházás előkészítése.
Úgy érzékeltem, hogy erre a forrás
rendelkezésre fog állni.
A rendezvénycsarnok esetében a tervezés megvalósult, itt már a kivitelezésre kerülne sor. De milyen műszaki
tartalommal?
Miniszter úr ennél a témánál is
jelezte, hogy itt sem az a kérdés,
hogy ennek a csarnoknak Fehér-

váron meg kell valósulnia, hiszen
a székesfehérvári jégkorong, a
fantasztikus közönsége és a város
egész közössége megérdemli
ezt a csarnokot. A problémát
az jelenti, hogy az eredeti tartalomnak megfelelő beruházás a
lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján jóval több pénzbe kerülne, mint ahogy azt 2013-ban
vagy 2015-ben gondoltuk. Tehát a
kulcskérdés a műszaki tartalom.
Az a döntés van hátra, hogy az
eredeti tervek szerinti hatezer fős
csarnok épüljön-e meg, amihez
a kivitelezésre a közbeszerzési
eljárást újra ki kell írnia a városnak, vagy pedig – ahogy a klubbal
is egyeztetve felvetettük – egy az
eredeti tervből kiinduló kisebb,
bár nem kicsi, négyezer-négyezerkétszáz férőhelyes, de modern, 21.
századi csarnok épüljön, viszont
ebben az esetben kértük, hogy a
létesítmény egészüljön ki egy vagy
kettő gyakorló edzőpályával, ami
az utánpótlásképzés, a szinkronkorcsolya és a közönségkori iránti
igényeket is ki tudja szolgálni. Az
így esetleg felszabaduló forrásokat
pedig más kulturális vagy sportcélt
szolgáló fehérvári beruházásokra
lehetne fordítani. Itt tehát még ezt
az alapvető kérdést el kell dönteni.
Átbeszéltük az Árpád-ház-progra-

mot is. Gulyás Gergelyt tájékoztattuk arról, hogy zajlik a közbeszerzési eljárás a Királyi séta-projekt
kapcsán – pénteken hoz döntést
róla a közgyűlés – illetve hamarosan kiírásra kerül a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzés a kőtár és
látogatóközpont esetében is. Kitértünk arra is, hogy milyen lehetőségek vannak a Nemzeti Emlékhely
és közvetlen környezete fejlesztésére, itt azonban még számos
szakmai-társadalmi egyeztetésre
lesz szükség.
Hol tart a középiskolai campus ügye?
Ez a fejlesztés mikor kezdődhet és
milyen ütemezéssel zajlik majd?
A középiskolai campus az egyeztetésen nem volt téma, tekintettel
arra, hogy erről a fejlesztésről 15,8
milliárd forint erejéig már döntés
van. Tehát van forrás a Vasvári
Pál Gimnázium új tömbjének
megépítésére és a Kodolányi János
Gimnázium és Szakgimnázium
felújítására valamint bizonyos felújításokra a Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnáziumban és
A Szabadművelődés Házában. Itt
tehát Gulyás Gergellyel nem kellett egyeztetnünk, viszont Benkő
Tibor honvédelmi miniszterrel
múlt héten beszéltünk arról, hogy
a nemzetközi iskola – amennyiben
ilyenre lesz lehetőség – a campu-

son belül kaphatna helyet. Várjuk
álláspontjukat ebben a kérdésben.
Ami pedig a campus építésének
első ütemét illeti: mivel több iskolát érintő beruházásokról van szó,
így azokat nyár elején célszerű
elindítani. Mivel ezt felelősen idén
már nem tudjuk az előkészületekkel együtt megtenni, így az ott
tanuló diákokra, az érettségikre és
a tanárok munkájára való tekintettel ez a fejlesztés 2020 júniusában
fog elindulni.
Még egy sokakat érintő, de nem
a Modern Városok Programjához
kapcsolódó témát is érintettünk. A
Szent György Kórház kapcsán Vargha Tamással felvetettük a hotelépületben a légkondicionáló cseréjének kérdését. Ez több épületet is
kiszolgál, mind az ellátottak, mind
az ott dolgozók számára fontos
lenne, hiszen szinte elviselhetetlen a meleg a nyári időszakban.
Tájékoztattam a minisztert arról,
hogy a pénteken beterjesztésre –
és reményeim szerint elfogadásra –
kerülő városi költségvetésben erre
a fejlesztésre mintegy ötvenmillió
forintot szánunk. Azt kértük, hogy
a fennmaradó százötvenmillió
forintot a kormányzat biztosítsa. Bízom benne, hogy kedvező
választ kapunk, és a beruházás
hamarosan megvalósulhat.
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A Kákics zenekar Ecuadorban
Vakler Lajos
Február 12-én, kedden útra kelt Tárnok Ákos
és zenekara, hogy teljesítsék küldetésüket,
és egy háromhetes koncerttúrán Ecuadorban mutassák meg a magyar népi kultúra
gyökereit, azt az autentikus népzenét, mely a
Kárpát-medence hagyományait jelenti.

középlokról érkezett, hogy tovább
színesítsék a Kákics repertoárját.
Mint a székelyföldi muzsikusok a
bemutatón elmondták, ők otthonról hazajöttek, hogy megmutassák
az eredendőt, a magyar identitás
részét képező erdélyi élet nagyon
is valóságos dallamait.
A zenekar a Hajts, kocsisom szép
hazámon, nagy Magyarországon
át! című összeállításával utazott
el, és ezt a programot mutatták
be indulás előtt a hazai közönségnek is, melynek dallamai
lefedik a teljes kárpát-medencei
népdalkincset.

Vakler Lajos
Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
Józsa Judit kiállítását. A székely kerámiaszobrász
Mária, a magyarok Boldogasszonya című tárlatán
a Szent Anya útját kíséri végig alkotásaival.

Valódi ünnep volt Székesfehérváron, a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Józsa Judit Mária, a magyarok Boldogasszonya című kiállítása.
Ünnep, mert az alkotó minden nehézséggel, próbatétellel megküzdött, felül
tudott ezeken emelkedni, és ismét egy
olyan témát dolgozott fel, amit ebben
a formában a kortárs magyar kerámiaszobrászatban még senki.
Napjainkban különösen időszerű ez a tárlat, hiszen nemcsak a

kereszténységről, a hitről szól,
hanem a gyökerekről, a hagyományokról, a nemzeti identitásról, az
értékrendről, a megmaradásról is.
A keresztény művészet küldetése,
hogy tükrözze Isten szépségét,
ami természetesen nem esztétikai
kategória, hanem a legszorosabb
összefüggésben van az igazsággal. A
szépség az igazság napfényre jutása.
Józsa Judit szobrai megfogalmazhatatlanul szépek, mert az igazság
ragyog fel bennük, és ez több mint
esztétika.
A kiállítás látogatói megtapasztalhatták, hogy Józsa Judit valódi hitvédő:
a művészet eszközeivel védelmezi
és mélyíti el bennünk a keresztény
értékeket, és szobraiban megjelenik
az apostoli hit gyönyörű teljessége.

Fotó: Kiss László

A zenekar a Városháza Dísztermében búcsúzott fehérvári
közönségétől. A dél-amerikai vendégszereplésre két kiváló erdélyi
zenész is csatlakozott a formációhoz: Böjte Csaba Ernő Tusnádfürdőről, míg André Csaba Gyimes-

2019.02.14.

Mária, a magyarok Boldogasszonya
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Kép: Pintér Norbert
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Fergeteges hangulatú koncerttel búcsúzott a Kákics

Józsa Judit Mária életét mutatja be kerámiáiban

Virágos Magyarország
Vakler Lajos
Negyedszázados jubileumát ünnepli a Virágos
Magyarország verseny. A díjazott Fejér megyei
települések Velencén osztották meg tapasztalataikat az elmúlt évről.

a Közép-dunántúli Régió zsűrijének
vezetője számolt be a 2018-ben elvégzett munkáról és az idei esztendő feladatairól. A szakember kitért
arra az útra is, amit a város megtett
a verseny negyedszázados elindítása
óta.
A találkozón elhangzott: a résztvevő
települések képviselői elkötelezettek abban, hogy az önkormányzatok
által kidolgozott településfejlesztési
munkálatokba továbbra is bevonják a lakosságot, hiszen ez lehet az
alapja, hogy a közösség segítségével
virágos, szerethető települések alakuljanak ki szerte a megyében.
Fotó: Simon Erika

Fejér megyei települések polgármesterei és főkertészei Velencén
találkoztak azon a fórumon, ahol
a Virágos Magyarország verseny
szervezőbizottságának elnöke,
Csemez Attila értékelte az elmúlt év
tapasztalatait.
Székesfehérvár nevében Spanyárné
Halász Szilvia, városunk főkertésze,

Külhöni vendégek a kiállításon

Kép: Körtvélyes Tivadar

Folytatódott a Szent István Király Múzeumban a Jankovics Marcell Trianon című
kiállításához kapcsolódó beszélgetés-sorozat. Az est vendége volt Erdély képviseletében Molnár Miklós, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kabinetfőnöke, Kárpátaljáról Erfán Ferenc, az Ungvári Szépművészeti Múzeum Igazgatója, Délvidékről az
újvidéki Bicskei Zoltán grafikus-rendező, míg Felvidékről Agócs Gergely néprajzkutató, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. A beszélgetést lapunk
munkatársa, Vakler Lajos vezette.
K. V. O.

Spanyárné Halász Szilvia értékelte az elmúlt év munkáját

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Szombaton kiderül, kik jutnak a Versünnep döntőjébe
A HETILAP

Koács V. Orsolya

Első alkalommal február
16-án, szombaton lépnek
színpadra a fiatalok. A zsűri
elnöke ebben az esztendőben is Kubik Anna lesz. A
válogató helyszíne a hagyományoknak megfelelően a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház.
A város kulturális életének
egy évtized alatt már szerves részévé vált a tavaszi
Fehérvári Versünnep, melyet
ezúttal is a Székesfehérvári
Egyházmegyével, Székesfehérvár önkormányzatával,
a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házzal és
a Vörösmarty Színházzal
együttműködve bonyolít le a
Fehérvár Médiacentrum. A

Fotó: Simon Erika archív

Lezárult a jelentkezés, összeállt a
tizedik, jubileumi Fehérvári Versünnep
versenyzőinek mezőnye. Több mint
harminc középiskolás fiatal készül
idén is arra, hogy megmérettesse
magát.

Minden évben összetartó közösség alakul ki

programsorozat fővédnöke
Spányi Antal megyés püspök
és Cser-Palkovics András

polgármester. A Fehérvári
Versünnephez immár nyolcadik alkalommal csatlakozik

mentorprogrammal a Vörösmarty Színház.
„Nagy öröm látni, hogy idén
is ilyen sok fiatalt ösztönzött
jelentkezésre az irodalom szeretete, a versek iránti érdeklődés.
Ezekben a hetekben szerkesztőségünk is látványosan
felpezsdül, a szervezésben részt
vevő munkatársak izgatottan
rendezgetik a jelentkezők adatlapjait, és kíváncsian várják,
mely költők, milyen irodalmi
alkotások ihlették szereplésre a
középiskolásokat. Várunk mindenkit szeretettel a szombaton
tíz órakor kezdődő elődöntőre
a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házba!” – fogalmazta meg Látrányi Viktória,
a Fehérvár Médiacentrum
hírigazgatója.

A verseny két fordulóból – válogatóból és döntőből – áll. Előbbi február
16-án 10 órakor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, utóbbi
április 6-án a Városháza Dísztermében lesz.

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon főként azokat a közérdekű
információkat szolgáltatja, melyek
Székesfehérvár és a rádió adáskörzetébe tartozó települések mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink
nap mint nap azon dolgoznak, hogy a
hallgatók a lehető legszélesebb körben
értesüljenek a vételkörzet politikai,
közéleti, gazdasági, oktatási, kulturális,
sport és egészségüggyel kapcsolatos
híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk közelebbről is bemutatni a rádió
különböző műsorsávjait, az ott dolgozó
munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat.
A közszolgálati adó délutáni műsorkínálatáról Palkó Zsuzsanna műsorvezetőszerkesztőt kérdeztük:
Minden hétköznap 17 és 21 óra között
várom a hallgatókat. Ez a késő délutáni
és kora esti sáv lehetőséget ad arra, hogy
a napi közéleti események mellett részletesebben is elmélyüljünk egy-egy témában. A magazinműsorokat igyekeztem
úgy összeállítani, hogy egyaránt helyet
kapjanak a komolyabb, szemléletformáló,
különböző élethelyzeteket megvitató témák valamint a könnyedebbek is. Szeretnék egyfajta hidat képezni a szakértők és
a hallgatók között – számomra ezt jelenti
a rádiózás.

Talán elsőre furcsa, de hétfőnként nyelvtanulásra buzdítunk mindenkit Makói-Tóth
Annamáriával. Az angol nyelv szépségeiről „nemcsak beszélünk”, hanem konkrét
kifejezéseket is hozunk, amiket bárki
beépíthet a saját nyelvhasználatába.
Keddenként Vörösmarty Kocka néven
az informatika területen kalandozunk: én
hozom az átlag felhasználót, Gombaszögi
Attila pedig a szakértőt, aki segít nekünk
eligazodni a különböző alkalmazások,
okostelefonok és notebookok világában.
Szerdánként az elektromos autókról
beszélgetünk Szijártó Gáborral és Fodor
Erikkel – na nem azért, mert én annyira
otthon vagyok a területen, hanem mert
fontosnak tartom az e-autók környezetkímélő szerepét.
Csütörtökönként egy kicsit utazgatni megyünk: erre Grósz Pálma készít fel minket,
és elmondja, mit is kell tudnunk az egyes
úti célokról.
Péntekenként Női vonalak címmel egy
igazi női műsort sikerült elindítanom.
Ebben nemcsak a hagyományos „csajos
témák” fordulnak elő, hanem foglalkozunk
komolyabb kérdéskörökkel is. Célunk,
hogy a női sokszínűség hangsúlyozása
mellett arra is felhívjuk a figyelmet, hogy
nem csak egyféle hozzáállás létezik.
Ezt a néhány soros ismertetőt azzal a
mondattal szeretném lezárni, amivel 17
óra után a hallgatókat szoktam köszönteni: „Végtelenül szép napokat kívánok!”

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: Kovács V. Orsolya • 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

FEHÉRVÁR

8

egészség

2019.02.14.

Jelentős fejlesztések a traumatológiai ambulancián
A HETILAP

Gáspár Péter

A Szent György Kórház baleseti ambulanciája napi huszonnégy órán keresztül
áll az akut sérült betegek rendelkezésére.
2018-ban több mint harmincháromezer
beteget láttak el. Az idei évben a támogatóknak köszönhetően kerülhetett sor
a traumatológiai sürgősségi ellátáshoz
kapcsolódó eszközpark fejlesztésére és
az új, korszerű eljárásrend bevezetésére,
amihez a munkatársak továbbképzésére
is szükség volt. A baleseti ambulanciára beszereztek több műtőlámpát,
műtőasztalt, nagyfrekvenciás sebészeti
vágókészüléket, sebészeti kéziműszereket, vértelenítő mandzsettát, speciális,
röntgenezhető beteghordókocsikat, vizsgálóágyakat, a gerincsérült betegek speciális mozgatására alkalmas úgynevezett
medical boardot és forgószékeket is. A
közel ötvenmillió forintos támogatásból
megvalósult felújítás részleteit Szarvas
József, a traumatológia osztályvezető
főorvosa ismertette.
A baleseti ambulancia fejlesztését
szolgálja az ATLS- (Advanced Trauma
Life Support) protokoll bevezetése is.

Kép: Megyeri Zoltán

A biztonságos betegellátás érdekében jelentősen
fejlesztették az eszközparkot a Szent György Kórház
baleseti ambulanciáján. A közel ötvenmillió forintos
támogatás részeként hordágyakat, székeket, mobil
műtőslámpákat, bútorzatot, kéziműszereket, eszközöket
vásároltak, és kialakítottak két új váróhelyiséget is.

Az országos szinten is újdonságnak számító betegbehívó-rendszer kialakítása mellett az
ambulancia külseje és eszközparkja is megújulhatott

A sürgősségi ellátásban világszerte
sikeresen alkalmazott program fő törekvése, hogy új, korszerű eljárásrend
szerint kezdje meg az életveszélyes
állapotban lévő sérültek elsődleges
ellátását, állapotuk stabilizálását az
angol újraélesztési ábécé mintájára.
Az ATLS-program az orvosok számára
életmentő eljárásokkal kapcsolatos
speciális szaktudást ad. A többnapos
angol nyelvű tanfolyamon a kórház
több szakorvosa vett részt és végezte el
azt sikeresen.

Reiber István, a kórház orvosigazgatója a
baleseti ambulancia fejlesztése kapcsán
kiemelte: „A székesfehérváriak és az itt
működő világcégek mernek álmodni, a jövőbe
látni és tesznek is az álmaik megvalósulásáért.” A kórház vezetése és dolgozói nevében köszönetet mondott az Arconicnak,
az Alcoának és Székesfehérvár önkormányzatának azért, hogy hozzájárultak a
betegellátás biztonságának javításához.
A fejlesztések kapcsán Cser-Palkovics
András köszönetet mondott az Alcoa
Alapítványnak és az Arconic Alapít-

Maroshegyen szerveznek egészségnapot
Látrányi Viktória
Állapotfelméréssel és különféle egészségügyi
szűrésekkel várják az érdeklődőket február
23-án, szombaton a Maroshegyi egészségnapon. A Gárdonyi Géza Művelődési Házban
kardiológiai vizsgálat, bőrgyógyászati szűrés,
dietetikai tanácsadás, csontsűrűségmérés és
boka-kar-index meghatározása is lesz, valamint Hepatitisz-C-szűrésen is részt vehetnek az
érdeklődők.

Ötödik alkalommal szervezik meg
a programot a városrészben, melyre
jövő szombaton kilenc órától tizen-

három óráig várják az érdeklődőket. Az egészségnapnak ezúttal is a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház ad
otthont. A hagyományosnak mondható Maroshegyi egészségnapra
évről évre rengetegen ellátogatnak, sokan kíváncsiak egészségi
állapotukra. A szűrővizsgálatokon
a részvétel ingyenes, nincs szükség
előzetes regisztrációra sem. A rendezvény védnöke Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok
valamint Brájer Éva alpolgármester,
Maroshegy önkormányzati képviselője.

ványnak a támogatásért, kiemelve, hogy
a XXI. században a gazdaságfejlesztés
elképzelhetetlen jó minőségű egészségügyi ellátás és az ahhoz szükséges
infrastruktúra és eszközpark nélkül.
Székesfehérvár polgármestere kiemelte,
hogy a város 2019-es költségvetésének
tervezetében is szerepel egy jelentős
fejlesztési és lakhatási támogatás a Szent
György Kórház javára, és szerepel annak
az önkormányzati vállalásnak az összege
is, ami a kórház légkondicionáló berendezéseinek cseréjéhez járul hozzá.
A támogatók részéről Horváth Tamás,
az Arconic-Köfém Kft. vezérigazgatóhelyettese kiemelte, hogy az Arconic
Alapítvány fő célkitűzései között szerepel
az egészségügy fejlesztése, ennek érdekében támogatják évek óta a Dunántúl
legnagyobb kórházát. Hozzátette: régi
együttműködés van a Szent György Kórház és az alapítvány között, és további
projektekben működnek majd együtt a
jövőben is.
Kiss Szabolcs, az Alcoa Shared Services Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
kiemelte, hogy 2016 óta az Alcoa a
korábbinál jóval kisebb cégként van jelen
Magyarországon, ennek ellenére fontos
számukra a társadalmi felelősségvállalás.
Hozzátette, hogy a fejlesztéssel korszerű
ambulancia kialakításához járultak hozzá, ami nemcsak a betegeknek jó, hanem
az ott dolgozók munkakörülményeit is
jelentősen javítja.

Nálad a szerva, nagyi!
Látrányi Viktória
Az Alba Bianca Teniszklub idén már
hetedik alkalommal szervezi meg családi
tenisznapját február 16-án a VOK-ban.
Az esemény célja a tenisz népszerűsítése
valamint a mozgássérültek testi, lelki és
mentális integrációjának elősegítése.

A program tíz órakor indul, a
köszöntőket követően a mozogni vágyók többek között a
játékos teniszfeladatokat és a
zumbát is kipróbálhatják. Az
oktatás során megismertetik
a kezdő, haladó és speciális
ütéseket is az érdeklődőkkel.
Tóth Judit Bianca elnök azt is
elárulta, hogy a tenisz alapvető

készségeinek elsajátításában
ezúttal is a jól bevált módszer,
vagyis a Play and Stay rendszer
lesz majd a résztvevők segítségére. A nemzetközi minta alapján
puha labdákkal történik az oktatás, ami nagyban hozzájárul a
tenisz alapelemeinek könnyed
elsajátításához. A nap végére így
minden résztvevő sikerélmén�nyel térhet haza.
Kora délután negyed egykor
kezdődik a házi bajnokság több
kategóriában, hiszen egyéni és
családi megmérettetésre is mód
lesz. A klub idén is a kaposvári
Méltó Életért Alapítvánnyal
közösen szervezi meg a sportos
napot.

Megnyílt a RUB-INT Női Egészségcentrum

Fotó: Simon Erika archív

2019. február 8-án délután megnyitotta kapuit a RUB-INT Női Egészségcentrum Székesfehérváron,
amelyben helyet kapott a Czeizel Intézet első magyarországi képviselete. Az Intézetnek most először
nyílik lehetősége a szakmai profilja szinte teljes palettáját biztosítani egy másik intézmény keretein
belül. A székesfehérvári képviselet megnyitásával az Intézet szakmai fejlődése újabb állomáshoz érkezett.

Február huszonharmadikán kilenc órától várják a maroshegyieket a Gárdonyi Géza Művelődési
Házba, ahol számos ingyenes szűrővizsgálaton lehet részt venni

A magzati diagnosztikai, szülészeti
és nőgyógyászati profilján túl a
RUB-INT Női Egészségcentrum
kiemelt tevékenysége a felnőtt és
gyermek pszichoterápia, családterápia, a férfi és női meddőség
kezelése, az urogynekológia, valamint a várandósság és a fertilitási
zavarok endokrinológiai és diabetológiai gondozása. A RUB-INT Női
Egészségcentrum egyben mozgáscentrumként kismama- és női

tornára, jógára, pilatesre, illetve kismamamasszázsra is várja vendégeit.
Partnere, a Czeizel Intézet több,
mint 20 éves fennállása óta már
közel 200 ezer családnak biztosított
a gyermekvállalással kapcsolatos
vizsgálatokat és egyéb egészségügyi
szolgáltatásokat. Magas színvonalú,
korszerű magzati diagnosztikai
tevékenysége most közvetlenül
Székesfehérváron is elérhető lesz a
várandósok számára.
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Sanghajban képviselte hazánkat a MusiColore énekegyüttes
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

A városban az elmúlt öt évben
egyre többet lehetett hallani a
nevüket, és ami a fő, a hangjukat:
számos fehérvári és városkörnyéki
rendezvényt színesített a tehetséges kórus. Ritkaságnak számít egy
ilyen kis létszámú, harmonikus
csapat, melynek repertoárján a
középkori gregorián énekektől a
reneszánsz kórusműveken át a
dzsesszfeldolgozásokig, magyar
szerzők műveiig számos stílus
szerepel.
„Ahogy a nevünkben is benne van,
igyekszünk színes repertoárt nyújtani
olyan darabokból, melyek egy ilyen
kis apparátusra illenek.” – tudtuk
meg a kórus vezetőjétől, Radics
Évától. – „Előző télen próbálkoztunk
egy kis romantikával is, de az tényleg
nem nekünk való. Nagyon nagy
levegőkkel kell énekelni, nagyobb
létszámú kórusokhoz jobban illik.”

Fotó: Pápai Barna

Éppen most februárban jubilálnak: öt éve
alakult meg Székesfehérváron a MusiColore
énekegyüttes. Múlt hónapban a magyar kultúra napja alkalmából Sanghajban koncerteztek,
és lehet, hogy ez még csak az első külföldi
fellépésük volt!

Bódi Réka Ágnes, Földesi Zalán, Wágnerné Ughy Tünde, Pintér Péter, Radics Éva és Mihály
György – ezúttal már itthon

Így figyeltek fel rájuk
De mire nem képes az Internet
és a közösségi oldalak! Fellépéseikről rendszeresen posztoltak
videókat, amikre felfigyelt Szentmártoni Lívia is, Magyarország

Pintér Péter. – „Ahhoz képest, hogy
a templomi környezetben az emberek
visszafogottabban reagálnak, a két
utolsó kínai meglepetésdarabnál
nagy ováció fogadta a felcsendülő
dalokat.”
Mindezt azonban több hónapos
előkészület előzte meg: „Szeptemberben jött a meghívás, és két
hónapot kellett várnunk arra, hogy
megkapja a sanghaji főkonzulátus az
engedélyt a Külügyminisztériumtól
a költségvetésre.” – mesélte Bódi
Réka. – „November végén érkezett
meg a várva várt levél, hogy megkapjuk a támogatást. Akkor kezdhettünk vízumot, útlevelet intézni, ezek
kellettek a repülőjegy-foglaláshoz.
Miután a szállásunkat is lefoglalták,
kértük az önkormányzat segítségét is.
Ők nagyon előkelő összeggel támogattak minket, így jutott ruházkodásra, kottalámpákra, vízumra is.”

A koncert után Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának munkatársaival

Az együttes tagjai: Bódi Réka
Ágnes, Radics Éva, Wágnerné
Ughy Tünde, Mihály György,
Földesi Zalán és Pintér Péter.
Többen közülük már korábban
együtt énekeltek különböző
kórusokban Fehérváron illetve
együtt jártak zenei általánosba,
középiskolába. A mostani hatfős
felállás akkor alakult ki, amikor
egy alapítványi esten 2014 elején
összetalálkoztak, és felvetődött a közös munka ötlete. Az
énekesek az elmúlt fél évtizedben lelkesen próbáltak minden
szerdán késő estig, és örömmel
vállaltak fellépéseket. Azt azonban valószínűleg ők maguk sem
gondolták volna, hogy egy napon
kínai popslágereket dolgoznak
majd fel hat szólamban, hogy
azt Sanghajban adják elő a helyi
közönségnek.

Sanghaji Főkonzulátusának oktatási és kulturális szakdiplomatája
– így kapott meghívást a fehérvári énekegyüttes, hogy adjanak
koncertet a magyar kultúra napja
alkalmából január 22-én Sanghajban, a neves sanghaji magyar építész, Hudec László által tervezett
Moore-emléktemplomban.
Mint kiderült, ez volt a negyedik
év, amikor a magyar kultúra napja
alkalmából koncertet rendeztek Sanghajban. Tavaly az egri
püspöki kórus lépett fel, akik
azóta több külföldi felkérést is
kaptak. Így nincs kizárva, hogy
a fehérvári énekegyüttes nevét is
sok országban megismerik majd a
közeljövőben.
„Sanghajban egy nyolcszáz férőhelyes templomépületben énekeltünk, ahová állítólag nyolcszázötven
személy zsúfolódott be.” – mesélte

A papírok és foglalások intézése
mellett persze megkezdődött a
szakmai felkészülés is. Sűrűsödtek a próbák, és a megszokott
repertoár mellett kínai dalok is
terítékre kerültek. „Szentmártoni
Lívia küldött nekünk egy-két dalt,

Fotó: Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa

Fotó: Musicolore

Kínaiul énekeltek

amihez megkaptuk fonetikusan leírva
a szöveget és annak jelentését is.”
– avatta be lapunkat a műhelytitkokba Radics Éva. – „Popszámok
voltak a nyolcvanas évekből. Ezeket
egy merész levegővétellel Mihály
Gyuri átdolgozta hat szólamra, és az
egyik dalhoz Földesi Zalán gitárkíséretet is nyújtott. Az egyik konzulátusi
munkatársnak volt egy kis hobbigitárja, azt kaptuk kölcsön a produkció idejére.” Amikor felcsendültek a helyi közönség számára is
ismerős dallamok, és tudatosult a
nézőkben, hogy a magyar énekesek kínaiul énekelnek, rövid,
döbbent hatásszünet után teljesen
felpezsdült a közönség: „Hirtelen
előkerültek a mobiltelefonok, és mindenki videózni kezdte a produkciónkat!” – idézte fel Pintér Péter.
Az énekeseknek természetesen
jutott ideje városnézésre is a
többnapos út alatt, bár a felhőkarcolók dzsungeléből csak
óvatosan merészkedtek ki: „Akkor
éppen nem volt túl zsúfolt a harmincmilliós város, mert egy héttel a
holdújév előtt voltunk, az emberek
vidékre utaztak, kicsit megritkult
a város. Ráadásul az időjárás is
tökéletes volt.” – kezdte a beszámolót Pintér Péter. – „Voltunk az
Örömök kertje nevű helyen, amit
elvileg a császár építtetett magának,
de állítólag soha nem is járt ott.
Megnéztük a legnagyobb buddhista
templomot, csodálatos a kialakítása
a nagy felhőkarcolók környezetében.
Jártunk a sanghaji múzeumban, ott is
gyönyörű dolgokat láttunk.”
A MusiColore tagjai most farsangi fellépésekre járnak, és
közben tele vannak tervekkel a
tavaszi-nyári időszakot illetően:
„Az egyik legjobban várt fellépésünk nyáron lesz a kápolnásnyéki
Halász-kastélyban. Énekeltünk ott
korábban Nádasdy Borbála estjén, és
idén nyárra egy szabadtéri dzsesszkoncertre várnak minket vissza.” –
újságolta Radics Éva.
A legtöbb időpontjukat éppen
ezekben a napokban, hetekben
konkretizálják, de egy biztos: a
fehérvári közönség is sokszor
láthatja, hallhatja idén is a MusiColore énekegyüttest.

Telt házas koncertet adtak
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Portré

Lajos bácsi mozija

2019.02.14.

Történetek egy majdnem kilencvenéves mozigépész életéből – 1. rész
Kurucz Tünde

ügyes tekercselőfiút keres a Hangos
Mozgó. Nehéz az embernek megállapítania magáról, hogy ügyes-e, de azért
megkerestem a gépészt, Imre bácsit,
akit valamelyest ismertem. Rögtön
továbbküldött, hogy jelentkezzek a
doktor úrnál. Meg is tettem. Elmentem
a háborús orvoshoz, aki minden március 15-i műsoron teljes katonai díszben
jelent meg. Elmeséltem neki, miről van

fejjel ez igen szép jövedelemnek számított, mert egy ilyesforma fiatalember
öltönyruhája huszonkét pengőbe
került!”

a délutáni előadásra elengedték. A
filmek előtt már akkor is vetítettek
hirdetéseket, például a helyi kőművesét, suszterét meg mindenkiét,
aki éppen fizetett érte.
„Emlékszem, 1943 volt. Szokás
szerint ültünk a moziban, amikor
megakadt a szemem a következőn:

szó. No, jól van, fiam – szólt hozzám,
és leültetett a nappaliba. Mondtam
neki, hogy eljöttem, mert szeretnék
a mozis szakmával megismerkedni.
Amire ő rávágta, rendben fiam, vedd
úgy, hogy föl is vagy véve! Nem sokat
teketóriázott, talán nem is volt több
ideje. Így a rá következő szerdán már
kezdhettem.”
Lajos bácsinak a tekercselésen
túl meg kellett tanulnia a filmet a
gépbe befűzni. Ugyanis ha a gépész
valamilyen oknál fogva nem tudott
jönni, a doktor úrnak kellett helyette beugrani. Az egykori frontorvos
kissé erős testalkata miatt nem tudott a tekercsekért lehajolni, ezért
a fiatal Lajosnak kellett befűzni a
filmet. A fiú gyorsan elsajátította az
alapokat. A füzetébe még a mozigépet is lerajzolta.
„Egy gépünk volt csak, ezen egy előadást csak két szünettel lehetett levetíteni. Ehhez azonban a kétszázötvenes
tekercseket össze kellett ragasztani,
amit egy idő után rám bíztak. Ezenkívül takarítottam is a mozit. Iskola
után ragasztottam csirizzel a filmes
plakátokat, amiket időnként megettek
a kecskék. A munkáért harminc pengő
havi fizetést kaptam. Tizennégy éves

kikopott a kalapsarka a sok süvegeléstől, elment érte. Vitte magával
a vastag tehénbőr bőröndjét, és
abban szállította Vésztőre a filmeket, nehogy közben megégjenek.
A bombázások miatt hiába voltak
új filmtekercsek, nem mindegyik
előadást tartották meg.
„Repültek felettünk a liberátorok.
Legalább százhúszan lehettek, amikor
jó eresztés volt. Darabonként négy
motorral. Még most is emlékszem a
monoton, zúgó hangjukra.”
A háború a lakosságon is mély nyomokat hagyott. A férfiak elmentek
katonának. Sokan sosem jöttek
haza. Ottmaradtak a Don-kanyarban vagy éppen máshol a fronton.
A Magyar Futár című politikai
lap közölte le az elesett honvédek
neveit és arcképekeit – már ha volt
katonaképük.
„1944. október 6-án megjelent az első
és egyetlen orosz T34-es tank Vésztőn.
Csakhogy közben egy német tehergépkocsi a leventéket vitte katonának,
mert akkor már a tizenhat éves fiúknak is részt kellett venni a harcokban.
A német éppen a bezinkútnál vételezte
a benzint, mikor találkozott a tankkal.
Az orosz csak a gépfegyvert használ-

Liberátorok a falu felett
1944 nyarán Budapestről kapták
a filmeket. Többnyire úgy, hogy
a doktor úr, akinek addigra már

Fotók: Kiss László

„Kérem szépen, jöjjenek csak beljebb!” –
köszöntött bennünket Kiss – vagy ismertebb
nevén Mozis – Lajos, aki sok-sok évig az egykori Ikarus Művelődési Házban volt mozigépész.
Majd felnyitotta az asztal szélére készített
dossziét. A megsárgult moziplakátokból, műsortervekből és gyöngybetűkkel írt noteszekből
maga a történelem kelt életre!

évek végén egy doktor alapította, aki
az első világháborúban frontorvosként szolgált. Jutalomból kapta az
engedélyt. A vésztői moziban először
némafilmeket vetítettek, aztán amikor
bejött a hangosfilm, utána nemes
egyszerűséggel átnevezték Hangos
Mozgóra.” – kezdte Lajos bácsi a
nosztalgiázást, majd hozzátette:
tízéves lehetett, amikor a barátaival

Lajos bácsi maga az élő történelemkönyv

A tekercselőfiú harminc pengője
„Tudják, én nem fehérvári születésű
vagyok. Békéscsaba és Debrecen
között pontosan középen, Vésztőn
születtem, ami akkoriban nagyközségnek számított. Mozija is volt:
Apolló Mozgónak hívták. A húszas

A filmeket már a negyvenes években is korosztályokba sorolták
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Lajos negyvenhattól újból kapta a
fizetését a moziból, és még a Budapestről lekerült üzemvezetővel is
összebarátkozott.
„Ő csinált belőlem szakembert!
Nemcsak mozist. A vasas szakmát is
elsajátítottam, mert az üzemvezető
bátyjának gépjavító műhelye volt.
Eljöttek a szüleimhez, és azt mondták
nekik, hogy ennek a gyereknek nem
szabad a kapa mellett megöregedni,
menjen el inasnak. Miután megszereztem a géplakatos képesítést, a mozi
mellett egy évig én javítottam egy maszek gazda cséplőgépét és traktorját.”

Cirkusz, zsidó kórház és
kötszerművek

Lajos bácsira a Mozis becenév az évek során ragadt rá

ta. A lövedékek csak úgy pattogtak a
divatosnak számító kockaköveken. A
német erre beugrott a kocsiba, teljes
gázt adott, a leventék meg lehullottak
a platóról. Elhajtott az irázi híd felé.
Szerencsére akkor senki sem halt meg!”

A tangóharmonikás híradó
A front elment, de a nyomában a

rendfenntartó erők ottmaradtak. A
mozival szemben kikerült a nagy
Sztálin-kép. Az oroszok egyik este
eljöttek Lajos bácsiért. Volt velük
egy tolmács is, és megkérték a
„Mozis” Lajost, hogy legyen kedves,
fáradjon velük, mert a katonák
filmet akarnak nézni.
„Hát kérem szépen, nekem volt egy
magyar híradóm, melynek fele a

fogságba esett orosz katonáknak a
völgykatlanban elhelyezett táborát
mutatta be. A beszámolóban a foglyok
eleinte unatkoztak, majd elővették a
tangóharmonikát és táncoltak. Na ez
tetszett az oroszoknak, úgy tapsoltak a
moziban, mint a csuda!”

A vésztői köztársaság
A háború utáni években a településen Rábai Imre vezetésével egy

Lajos bácsi ezután Budapestre
került: „Pesten jelentkeztem a munkaközvetítőbe. Először a cirkuszvállalathoz közvetítettek ki gépjavítónak. Meg
is írtam anyunak, hogy én ezt nem
vállalom el. Visszamentem a közvetítőbe. A következőnek a zsidó kórházat
ajánlották, de ez megint olyan furcsa
helynek tűnt, így hát megint csak
visszamentem a közvetítőbe. Na,
harmadjára a RICOH kötszerművek
következett. A barátaim azt tanácsoltak, hogy ezt vállaljam el, ennek a
tulajdonosa mind miniszter. Ez egy jól
fizető hely! Hallgattam rájuk. Ott is
nagyon jól éreztem magamat!”
Lajos bácsi hegesztett, szerelte
a gépeket: a vattatekercselőt, a
szárítógépet, a vattamosót. Közben
elkezdte a gépipari technikumot
is. Aztán az 1949-es fordulat után
szépen lassan mindent államosítottak, többek között a kötszer-

TUDJA, MI AZ
A VEZÉRMŰTENGELY
SZIMERING?

Hetven éve már vetítettek színes filmeket is

NEM IS KELL.

ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.
Üljön új autóba egy fix havi díjért, ami tartalmazza a kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást. Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

MÁR AKÁR HAVI

69 900 FT-TÓL

KAKAS KRISZTINA
ŠKODA Privát Bérleti Program szakértő

WolfAuto 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 116.
Tel.: +36 20 526 4747 E-mail: kkakas@wolfauto.hu

A feltüntetett bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza
az autó használatának díját, valamint a kötelező biztosítást, a szervizcsomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy
MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és finanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben.
A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től visszavonásig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált
átlagfogyasztása: 4,4-4,8 l/100km, CO2-kibocsátása: 101-108 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt
szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben,
nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik.
A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

sajátos köztársaság jött létre, mely
gyakorlatilag állam volt az államban.
„Imre, akinek az apja már a kommün
idején is kommunista volt, az orosz
megszállás után megragadta a zászlót,
hogy ő most építi a kommunizmust.
De nem ám akárhogy! Nem engedte be
a faluba az országos elnökség határozatát végrehajtó megyei tagokat. Csak
legyintett rá, hogy majd mi elintézzük!”
Aztán vége lett a köztársaságnak,
és az élet lassan kezdett visszatérni a hétköznapi kerékvágásba. A
kommunisták elvették a doktortól
a mozit, de fizettek neki terembért.

műveket is. Lajos bácsit 1950-ben
elvitték katonának, mint ahogy
akkoriban mindenkit, akinek nem
volt fél keze, fél lába. Onnan került
a repülősökhöz, aztán meg a fehérvári repülőtérre: „Mikor bekerültem
a honvédséghez, ismét elkezdtem
vetíteni!”
(folytatjuk)

A jövő heti folytatásból kiderül, hogy
Mozis Lajos bácsi hogyan csempészte
be a magyar filmeket a Gárdonyi
Géza Filmszínház repertoárjába, és
miképpen lehetett a férfi közönséget
felvillanyozni egy munkavédelmi
vetítésen.
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utazás

Tele tervekkel

2019.02.14.

Szabó Petra, Kovács V. Orsolya

Városlátogatások a hosszú hétvégéken, környező országokba tett
kiruccanások: ezek a leggyakoribb
tervek a székesfehérváriak körében, ha utazásról van szó. Persze
érdemes a nyári tengerparti utakat
is már az év első hónapjaiban
bebiztosítani. De nem csak így tölthetjük el kellemesen a szabadság
heteit: sokan szeretnek több kisebb
utazást beiktatni és színesebbnél
színesebb úti célokat felkeresni az
egyes hónapok során. Ha sok tervünk, ötletünk közül nem tudunk
dönteni, a legjobb felkeresni egy
olyan rendezvényt, ahol számos térséggel egy időben ismerkedhetünk,
és minél több szolgáltató kínálatát
vehetjük szemügyre egy helyen.
Székesfehérváron idén is megrendezték az immár hetedik Utazás- és
Szabadidőkiállítást, mely február
9-én és 10-én várta az érdeklődőket a Hiemer-házban. Rengetegen
voltak kíváncsiak a rendezvényre,
hogy ötleteket merítsenek vagy már
hozzá is kezdjenek utazási elképzeléseik megvalósításához.
A turisztikai szezon fehérvári
nyitórendezvényén kedvezményekkel, akciókkal várták az utazni
vágyókat. Bel- és külföldi körutak,
egynapos kirándulások, aktív vagy
pihentető nyaralás közül is lehetett
választani. Mint Hegedűs Ágota
szervezőtől megtudtuk, a legkeresettebbek a néhány napos nyaralások voltak, ugyanis sokan dönte-

Képek: Tar Károly

Február az utazási kiállítások hónapja, nem
véletlenül: a legtöbben már ilyenkor szívesen
eltervezik, lefoglalják az év közbeni nyaralásaikat.

Sokan több rövidebb utat terveznek

mokat sokan keresnek, mert nagyon
sokan egy évben többször, rövidebb
időkre utaznak.”

A fővárosi kiállításon bemutatkozik Székesfehérvár
Székesfehérvár a fővárosi utazási kiállításon is képviselteti
majd magát, melyet február 21.
és 24. között rendeznek meg a
Budapesti Vásárközpontban.
„Az élményekhez Székesfehérvár is
hozzájárul, mégpedig az A pavilon
311A standján. Az év legfontosabb
turisztikai seregszemléjén városunkat az önkormányzat támogatásával

Idén is színes programokkal várták a fehérváriakat a kiállításon

nek úgy, hogy egy évben inkább
többször mennek kikapcsolódni.
„A first minute utak, de akár az
előfoglalás nyárra egyaránt elérhetők
voltak az utazási irodák kínálatából
a rendezvényen.” – foglalta össze
Hegedűs Ágota. – „De nemcsak
utazási irodák képviseltették magukat,
hanem régiók is, mint például Szeged
vagy Eger környéke, ahol összefognak
a turisztikai szereplők és elhozzák az
egész éves programjukat.”
Az egyik fehérvári utazási iroda
ügyvezetője, Grósz Pálma szerint a
legnagyobb érdeklődés a környező
országokat övezi: „Rövidebb progra-

idén is a Székesfehérvári Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli –
ahogy már megszokhattuk – rendkívül
látványos megjelenéssel.” – tudtuk
meg F. Szegő Krisztinától, a cég
ügyvezetőjétől. – „Az egyedi standon
megjelenik a 2019-es év legfrissebb
turisztikai kínálata – a Tourinform
elsősorban az év kiemelt eseményeit
felvonultató éves programfüzettel és
szóróanyagokkal készül. A Budapest
és Balaton szomszédságában található
standon idén az interaktív megjelenésre esik a hangsúly, a kiállítás fő
üzenetéhez alkalmazkodva szeretnék
a látogatókat aktivizálni, bevonni.

Egy térbetűs installációt helyezünk ki,
mely a fehérváriak számára már ismerős lehet, hiszen az adventi időszakban
a Magyar Király Szálló előtt láthatták
és szelfizhettek vele a járókelők. Most
egy újragondolt formában trónként
vonzza majd a fotózkodni vágyókat.

Nem is bízzuk a véletlenre a jó képek
készítését: a standon fotósok gondoskodnak a maradandó emlék elkészítéséről és elküldéséről. Az itt készített
képeket érdemes lesz megosztani az
internet közösségi felületein, ezzel is
népszerűsítve Székesfehérvárt.”
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Legújabb filmjéről kérdeztük Burján Zsigmond rendezőt

Burján Zsigmond neve nem ismeretlen a
fehérváriak számára, ugyanis amellett, hogy
a Fehérvár TV operatőreként nap mint nap
csodálatos képeket varázsol a nézők elé,
rendezőként számos Székesfehérvárhoz kötődő
alkotást is letett már az asztalra. Következő
filmje a Fehéredő múlt című sorozat negyedik
része lesz, mely városunk szerepét mutatja
be az Árpád-korban, mellette pedig a két éve
elhunyt Siklósi Gyulának is emléket állít. Az
utolsó szó jogán alcímű dokumentumfilmet
február tizenhatodikán, szombaton este hat
órakor mutatják be a Városháza Dísztermében.
Burján Zsigmonddal az utolsó simítások közben
beszélgettünk.

Látom, nagy munkában vagytok. Hogy
álltok a filmmel?
Megvagyunk, alakulunk, kész lesz
a bemutatóra. Bár addig még rengeteget dolgozunk rajta.
Hányadik filmbemutatódra készülsz?
A Fehéredő múlt egy trilógiának
indult. A három filmet követően itt
van a mostani, amely Az utolsó szó
jogán alcímet viseli. Közben pedig
készült egy játékfilmem is, a Csak
még egyszer előre! Ha jól számolom, ez lesz az ötödik filmbemutatóm.
Az utolsó szó jogán a Fehéredő múlt
negyedik része. Miről szóltak a korábbi
részek illetve mi a témája a záró epizódnak?
A Fehéredő múlt sorozat portréfilmnek indult, mely Siklósi Gyula
régészt állítja a középpontba. A
munkálatok folyamán azonban
Gyula azt kérte, hogy ne róla
szóljon a film, hanem Székesfehérvárról, mert az sokkal fontosabb,
mint ő. Siklósi Gyula volt az, aki
több mint harminckét éven keresztül kutatta Fehérvár múltját és
történelmét. Főleg a korai középkor
és a török kori állapotok álltak
kutatásainak középpontjában. Az
első három film tulajdonképpen városunk történelmét fogja át egészen
a rendszerváltásig.
Itt jött a képbe a negyedik film,
amelyben főként arra törekedtünk,
hogy Siklósi Gyulának – a film
bemutatója halálának második
évfordulóján lesz – állítson méltó
emléket. Bár ez sem magáról az
emberről szól, hanem annak a
városnak a történelméről, melyet
Gyula sokáig kutatott.
Hogy miről fog szólni Az utolsó
szó jogán? A régészetről, a múlt
megismeréséről, Siklósi Gyuláról
és Székesfehérvár történelmének
korai szakaszáról. Még Gyula életében olyan állítások terjedtek el a
város történelmével kapcsolatosan,
melyek megkérdőjelezték kutatásait és munkásságát. Akkor közösen
eldöntöttük, hogy erre válaszolni
kell. Gyula elképzelése az volt,
hogy könyv helyett készítsünk egy
filmet. Együtt kezdtük, és ez lesz
az utolsó Fehéredő múlt, aminek a
végét – és sajnos a forgatás elejét
sem – élhette meg.
Kik szólalnak meg a filmben?
Biczó Piroska régész, Fülöp Gyula
régész, Reich Szabina ásatásvezető

régész, Szabados György történész,
Bartos György művészettörténész,
Szőllőssy Csilla régész és Pető Zsuzsa Eszter régész.
A film megszólalói miről beszélnek?
Hogy néz ki a film szerkezete?
Elsőként Biczó Piroska mutatja be a
régészetet. A múlt megismerésének
folyamatairól beszél, azon belül is a
régész feladatairól. Olyan dolgokat

Nagyon érdekes, számomra új
megvilágításba helyezi Szent István
szerepét, helyét és uralkodásának
kezdetét.
Hány perces a film?
Kicsit kevesebb, mint egy óra.
Rengeteg új információ lát majd
napvilágot, melyek szépen egymásra épülnek. A megszólalók adják a
film alapját.

Ebbe is megpróbáltam belecsempészni az emberi, érzelmi oldalt,
mert az nagyon fontos. Beleszőttem
továbbá a megemlékezést Siklósi
Gyuláról. Az eddigi filmjeim közül
Az utolsó szó jogán a legszomorúbb
alkotás. Egyrészt azért, mert szinte
teljesen elpusztult, láthatatlanná
vált a város épített történelme, alig
maradt valami, és ahogy a film

Fotó: Horváth Renáta

Pál Loránd

„A filmben benne van a bizakodás is, hiszen újra és újra, mégiscsak megmutat magából egy-egy darabot – azaz fehéredik – a múlt!”

mesél, melyek egy kicsit közelebb
tudják hozni az emberekhez ezt a
szakmát. Ezen kívül beszél Siklósi
Gyuláról is, arról, hogy hol kapcsolódott be Fehérvár kutatásába,
illetve hogy mekkora volumenű
volt a munkássága a város régészeti
feltárásaiban.
Fülöp Gyula is mesél Siklósi Gyuláról, majd Székesfehérvár korai történelméről: István koronázásáról,
a bazilika építéséről és a fejedelmi
központról, mely megmutatja a
város kora középkori nagyságát.
Reich Szabinának egy nagyon fontos szerep jutott ebben a filmben:
ő a négykaréjos templom, a mai
bazilika és a városháza közötti
legutolsó nagyszabású régészeti
kutatások eredményeiről beszél.
Ezeket az információkat még nem
közölte senki, most, a filmben
fognak napvilágot látni!
Bartos György is a bazilika és a városháza közötti ásatásról értekezik.
Szőllőssy Csilla szintén jelentőségteljes tényeket mond a fehérvári
városfalrendszer kiépüléséről. A
legújabb kutatások szerint valószínűsíthető, hogy az, amit tudtunk
– miszerint a tatárjárás után kezdik
városunk külső részét körbekeríteni – nem feltétlenül állja meg a
helyét. Nagyon úgy néz ki, hogy a
folyamat jóval előbb elkezdődött.
Ez is azt mutatja, hogy Fehérvár
nem kis szerepet töltött be az Árpád-korban.
Szabados György az Árpád-kort
történészi szemmel mutatja be.

Hogy zajlottak az előkészületek? Hogy
kezdődött a film forgatása?
Munkatársaimmal rendszeresen
kijártunk a bazilika és a városháza közötti ásatásokra, elkezdtük
követni a fejleményeket. Nagyon
sok anyagot vettünk fel, melyek
nem kerültek be ebbe a filmbe, de
mindig ki kellett mennünk, mert
soha nem lehetett előre tudni, mikor jön egy olyan pont, amire azt
mondják: ez nagyon fontos, hogy
bekerüljön a filmbe! Eltelt egy
bizonyos idő, amire Reich Szabina
ásatásvezető fejében is összeállt a kép. Majd erre reflektálva
az összes megszólaló elmondta
véleményét az eredményekről,
akik a Fehéredő múlt sorozatban
szerepeltek.
Hányan dolgoztok ezen az alkotáson?
A film elkészítésében rajtam kívül
Romhányi Ádám operatőr és
Ternák Ferenc vágó vettek részt,
de meg kell említenem még Kersák
Józsefet is, aki szintén operatőri
munkákat végzett.
Mi a legnehezebb része egy film készítésének?
A legnehezebb rész a vágás. A forgatásokkal annyi időt nem töltöttünk
el, mint a vágószobában. Huszonöt
forgatási alkalom egy évben viszonylag soknak számít, de maradnék az
utómunkálatoknál. Volt egy koncepció, amit ezek a nagyívű feltárások
felborítottak, így újabb és újabb
jeleneteket kellett rögzítenünk.
Milyen rád jellemző stílusjegyeket
visel a film?

egyik megszólalója említi: amit meg
is találnak, annak a rekonstrukciója még elméletben sem lehetséges.
Másrészt azért a legszomorúbb
epizód, mert Gyula már nem tud
hozzátenni többet Székesfehérvár
múltjához. De a filmben benne van
a bizakodás is, hiszen újra és újra,
mégiscsak megmutat magából egyegy darabot – azaz fehéredik – a
múlt!
Mik a terveid a jövőben? Marad
Székesfehérvár vagy más témákon is
gondolkozol?
A következő játékfilmem a Csak
még egyszer előre! című mozi
folytatása lesz, melyben azt boncolgatom, hogy azok az emberek,
akik átélték az I. világháborút,
hogyan tudnak visszailleszkedni a
társadalomba. Ráadásul Magyarországon nincs béke, hiszen amikor
hazatér a háborúból a 17. honvéd
gyalogezred, akkorra már kitör az
őszirózsás forradalom. Hogyan tovább? Senki nem tud semmit. Ez a
film is az emberi és érzelmi oldalt
mutatja be. A bemutató tervezett
időpontját – 2020. június 4. – a
trianoni békediktátum napjára
tűztem ki.
Várod Az utolsó szó jogán bemutatóját? Milyen érzések kavarognak
benned?
Mint minden eddigi filmemnél,
rettentően izgulok. Izgulok, hogyan
fogja a fehérvári közönség fogadni
az alkotást. A bemutató február 16án 18 órakor a Városháza Dísztermében lesz.
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Ezeket a szakmákat tanuljuk!

2019.02.14.

A HETILAP

Vannak szakmák, ahová szinte lasszóval fogják
a munkáltatók a dolgozókat, és van, ahol még
friss diplomásként is bőven félmillió fölötti
jövedelemmel lehet számolni.

Akár pályaválasztóként, akár pályamódosítóként állunk a döntés előtt, vagyis hogy
milyen szakmát tanuljunk, milyen úton induljunk el ahhoz, hogy bizonyos szintű stabilitást, kiszámítható jövőt és persze anyagi
biztonságot biztosítsunk magunknak és
családunknak, érdemes a jelen munkaerőpiaci helyzetet alaposan megnézni!
A Szent István Egyetem vezetésével, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-

ra, a Humán Szakemberek Országos
Szövetsége és a Selye János Egyetem
közreműködésével valamint a BDO
Magyarország támogatásával érdekes
kutatás készült, ahol azt vizsgálták meg,
hogy a munkahelyi fluktuáció, vagyis az
elvándorlás mely ágazatokban jellemző
leginkább.
Hogy miért érdekes ez a kutatás a
pályaválasztás kapcsán? Mert azoknál
a szakmáknál, ahol bátrabban lépnek
az emberek, ennek legfontosabb okaként a bérviszonyokat jelölték meg, és
ezt követte a versenytársak munkaerő-elszívó hatása. Vagyis nemcsak
a létbiztonságot nem veszélyeztető
döntés számukra munkahelyet váltani,

Fotó: Bácskai Gergely

Papp Brigitta

Fotó: Simon Erika

Ha a mérnöki pályát választjuk, biztosra mehetünk!

Informatikai szakemberekre mindenhol nagy az igény

de ezt azért teszik, mert több fizetést
kapnak, és nemhogy kilincselniük
kell a munkáltatóknál, de azok tárt
karokkal fogadják az új, szakképzett
munkaerőt. Talán azt is ki lehet jelenteni, hogy vadásznak rájuk.
A végeredmény a következő megállapításokat hozta: az egyik legnagyobb mozgás
a versenyszféra fizikai állományában
volt, ugyanakkor a közszférában nem
tapasztaltak ilyen erős hatást a fizikai
dolgozók körében. A felmérés szerint a
versenyszférában a szolgáltató szek-

torban okozza a legnagyobb kihívást a
munkaerő elvándorlása.
Az alábbi munkakörökben a legnagyobb
probléma a munkaerő pótlása: mérnök, adminisztrátor, orvos, tanácsadó,
informatikus, fizikai dolgozók, könyvelő,
értékesítő. Ha csak a versenyszférát
nézzük, akkor a listát az informatikusok
vezetik, őket követik a karbantartók, a
programozók, a gépkocsivezetők és a
repülőgép-szerelők.
A közszférában főleg a mérnökökre van
nagy igény, az egészségügyben pedig

A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek felületkezelése és mechanikai megmunkálására terjed ki. Több
mint 400 főt foglalkoztatunk. Az általunk gyártott termékek jellemzően az autóiparban kerülnek felhasználásra, de jelentős még az elektromos ipari
felhasználásuk is. Ha fontos Önnek, hogy egy nagy múltú, 100%-ban magyar tulajdonú cégnek legyen a megbecsült tagja, ahol kiemelt kereseti
lehetőség várja, akkor a mi csapatunkban van a helye!

VT Metal Kft.

Az alábbi nyitott pozícióinkba keressük lelkes munkavállalóinkat:

GÉPKEZELŐ
FELADAT:
• Galván automata gépek kezelése
AMIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK DOLGOZNI:
• Értékeljük a tanulási vágyat,
sikeres gépkezelői vizsga után fizetésemelés jár
• Új technológiákat ismertetünk meg
• Stabil munkahelyet biztosítunk
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK:
• Többféle gépsor kezelésének a megtanulására,
ami arányosan növeli a fizetést
• Az ipari gyártásban és automatizálásban használt
új technológiák megismertetése a gyakorlatban
ÖRÜLNÉNK HA:
• Leendő kollégánk üzemi gyakorlattal és
gépkezelési ismeretekkel rendelkezik

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐANYAGMOZGATÓ

LABORÁNS
FŐ FELADATOK:
• Laboratóriumi víz- és iszapvizsgálatok
(műszeres és klasszikus analitikai feladatok)
• Mintavétel, anyagok bemérése,
minta előkészítése, dokumentálás
• Egyéb laboratóriumi tevékenységhez
kapcsolódó feladatok

A munka betöltéséhez 8 általános iskolai
végzettség szükséges, előnyként
értékeljük a vegyipari szakképzettséget,
de nem feltétel a munkakör betöltéséhez.
FŐ FELADAT:
• Anyagmozgatás

ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú középfokú végzettség
• 1-3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
• Műszaki, analitikai ismeret
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés

EGYÉB FELADATOK:
• Fémfelületkezelő fürdők készítése
• A fürdők ph értékének és
hőmérsékletének a mérése, mintavételezése
• Vegyszerek adagolása fürdőkhöz,
kimérése zsákból, hordóból
• Mintavételezéssel, karbantartással
kapcsolatos dokumentációk vezetése

ELŐNY:
• Technikus végzettség
• Vízanalitikában való jártasság
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:
• Versenyképes fizetés (alapbér+törvény által előírtnál magasabb műszakpótlék, prémium, mozgóbér) • Határozatlan idejű munkaszerződés • Munkatárs ajánlási
bónusz: nettó 80.000 Ft • Törzsgárda program • Év végi pulykapénz • Év végi karácsonyi vacsora • Családi nap • Céges üdülőben nyaralási lehetőség
• Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor gyermekének • Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások • Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
• Vásárlási kedvezmények • Ingyenes edzőterem használat • Munkába járás támogatása (szerződéses járatok illetve helyi buszbérlet)

MIÉRT JÖJJÖN HOZZÁNK DOLGOZNI?
• Mert megbízható cég vagyunk,
amit megígérünk munkavállalóinknak,
azt maradéktalanul be is tartjuk
• Támogatjuk munkavállalóink
személyes és szakmai fejlődését
• A munka-magánélet egyensúlya fontos számunkra,
ezért rugalmasak vagyunk
• Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásokban hiszünk,
Önre vagyunk kíváncsiak!
Magyar nyelvű önéletrajzát várjuk azon pályázóknak,
akik fantáziát látnak egy új kezdetre!
Jelentkezés, pozíció megjelöléssel a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen,
illetve a 22/533-647-es és 22/533-651-es telefonon vagy akár személyesen
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épület HR osztályon.
Időpont egyeztetés után lehetőség van gyárlátogatáson is részt venni, ami
helyszíni kiválasztással egybekötött. Továbbá, helyszíni orvosi alkalmassági
vizsgálatot is biztosítunk munkavállalóinknak szerződéskötéskor.
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az orvosokon kívül a szakápolói és közegészségügyi szakértői posztok betöltése
megy nehezen.
Persze az, hogy mire van igény munkaadói részről, csak az érem egyik oldala,
hiszen munkavállalóként éppen a bevezetőben említett okok miatt nagyon is
fontos kérdés a fizetés. A fejvadász cégek
képviselő nagyjából ugyanazokról a tapasztalatokról számolnak be: az igazgatói
pozíciókat nem tekintve ma Magyarországon a pilóták, az orvostanácsadók, az
IT-menedzserek illetve a C-programozók
keresnek a legjobban, a bruttó fizetésük
megközelíti a havi egymillió forintot is.
Az informatikai képesítésű pályakezdők
bére akár a bruttó kilencszázezer forin-

tot is elérheti, ám nagyon nem mindegy, hogy mely szakterületen vagyunk
otthon, ugyanis például Scrum Master,
iOS-fejlesztő, C-programozó és szoftvermérnök pozíciókban szakmai tapasztalat
nélkül is bruttó félmillió forint körüli
összegeket lehet keresni.
Szintén hasonló összegeket lehet hazavinni termék- vagy projektmenedzserként, de remekül fizetett terület még az
elektrotechnika és elektronika. Így aki
villamosmérnök, PLC-programozó vagy
például energetikai mérnök, az az átlagnál magasabb bérre számíthat. Ugyancsak jó választás, ha gazdasági területek
felé indulunk: leginkább a pénzügyi és a
vállalati szektor fizet jól.

Induló tanfolyamaink:

A Közép-dunántúli Országos
Bv. Intézet felvételt hirdet
hivatásos és közalkalmazotti
jogviszonyú beosztások
betöltésére:

(E-000352/2014/A001-019)

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK:

• Emelőgép-ügyintéző
• Munkavédelmi technikus
ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEKNEK:

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

FELÜGYELŐ
SZAKÁPOLÓ

(OKJ54 ápoló/asszisztensi végzettség)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
(„D” kategóriás jogosítvány)

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Érdeklődni az intézet
személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

MŰSZAKI MUNKATÁRSAT
KERES!

KULTURÁLT, INTELLIGENS CSAPAT
IGÉNYES MUNKAKÖRNYEZET
EREDMÉNYEK ELISMERÉSE

W W W. A R SO.HU

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) rendelet 4.
§ (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdetAlba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a
• Székesfehérvári Szakképzési Centrumban,
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 (22) 514-060), vagy
• az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 28. 16.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel.: 06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GYŐRI KEKSZ KFT.
tapasztala al rendelkező
munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére

• MŰSZAKVEZETŐ

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár

FELADATOK:

• termelési terv teljesítése • a műszakban dolgozó operátorok koordinálása • kapcsola artás más termelési és egyéb terüle el • munkabiztonsági előírások és higiéniai követelmények betartása, betartatása • technológiai, munka, csomagolási utasítások készítése,
betartatása, betartása

ELVÁRÁSOK:

számítógép felhasználói ismeretek (MS Office, előny: SAP ismeretek) • többműszakos
munkarend vállalása • legalább 1 éves hasonló pozicióba szerze szakmai tapasztalat
(termelésirányítás) • önállóság, proaktivitás, csapatszellem, igény és képesség a tanulásra,
fejlődésre • angol nyelv alapfokú ismerete előny
Amennyiben hirdetésünk felkelte e érdeklődését, kérjük, küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre: allasfehervar@mdlz.com

Székesfehérvár Megyei Jogú Város PolgármestereSzékesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdetAlba RegiaFelsőoktatási Ösztöndíj
elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatásiPályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról:http://www.szekesfehervar.hu/.
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 28. 16.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel:06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.)
rendelet 18/B § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási
Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói Tanács Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 28. 16.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel.: 06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
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Fehérvári startup sikere
a Design Terminálon

„KÖNYVELÉST
INGYEN”

... nálunk sem kap, de

• pontos, precíz szolgáltatást
• diszkréciót
• korrekt árakat igen.

Amit kínálunk:

• Teljeskörű könyvelés
• Bérelszámolás
• Adótanácsadás
• Hatóságok előtti képviselet
• Adóoptimalizálás
• Látvány-csapatsport támogatások
teljekörű ügyintézése
• Sportvállalkozások részére TAO támogatások lehívása, pályázat megírásától
az elszámolásig.

A fehérvári Konnektor Iroda alapítója, Szabó
Dávid tavaly indított egy startup vállalkozást
a szintén fehérvári Bíró Zsolttal közösen, és
máris sikerült bekerülniük a Design Terminal
mentorprogramjába. A négyhónapos program
alatt sokat tanultak és dolgoztak, és átvehették A legtöbbet fejlődött csapat díját is.

„Sajnos mindenkinek van szörnyű
tapasztalata cégek ügyfélszolgálatával kapcsolatban, és általában
rossz véleménnyel van róluk. Mi
egy olyan vállalkozás vagyunk, akik
ezt a helyzetet szeretnék gyökeresen
megváltoztatni. Segítünk a cégeknek,
hogy kiváló ügyfélszolgálatuk legyen,
így az ügyfeleik is elégedettebbek,
boldogabbak legyenek.” – mondta
el ötletükről Szabó Dávid, aki
köszönetet mondott a Design Terminálnak a lehetőségért, Andrea
Dintsernek és a többi mentornak
pedig a támogatásért.

A Design Terminal mentorprogramjába kétszáztizenöt jelentkezőből jutottak a legjobb hat közé Szabó Dávidék.
A Wellcome.Chat vállalkozásoknak
segít, hogy kiváló és folyamatosan
elérhető online ügyfélszolgálatuk
lehessen, kis költségráfordítással.

Több mint 15 éves tapasztalattal!

Fotó: Szabó Dávid

Tel.: 06-30-233-8527
E-mail: veronika23@t-online.hu

A program négy hónapja alatt a fehérvári cég fejlődött a legtöbbet

A Design Terminal célja a hazai
vállalkozások mentorálása, a
tehetséggondozás. Küldetésük,
hogy összehozzák a tehetségeket
innovatív cégekkel, hogy a közös-

ség érdekeit hosszú távon szolgáló
megoldások születhessenek. A
szervezet programjaiban 2014 óta
több mint nyolcszáz vállalkozás
vett részt.

FEHÉRVÁR
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Fehérvári fiatal is segít a hátrányos helyzetűek oktatásában
A HETILAP

Pál Loránd

Állami nevelésben élő gyerekeknek tartottak
ingyenes oktatást Budapesten pályaorientáció és
mentálhigiéné témakörökben. A kezdeményezés
idővel akár Fejér megyébe is eljuthat, mint az
egyik szervezőtől, a fehérvári Szabó Lászlótól
megtudtuk.

A Vásáry Tamás Alapítvány – melynek a világhírű zongoraművész és
karmester, Vásáry Tamás az alapító
elnöke – gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek lelki és

társas jóllétének növelése érdekében
alakult. Tevékenysége a mélyreható
és hosszú távú segítői folyamatot
célozza meg mentorkapcsolati,
pályaorientációs és mentálhigiénés
programokkal.
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek számára
egy sokrétű, komplex és célzott
fejlesztési rendszert dolgoztak ki,
mellyel tanulási elakadásaikban,
pályaorientációs problémáikban
illetve pszichés nehézségeikben
nyújtanak támogatást.

• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
• Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
• Kazángépész (12 t/h felett) (E-000683/2014/A012)
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

CO2 hegesztőket
és lakatosokat,
azonnali kezdéssel!
(Nem Lovasberény)

OKJ-s tanfolyamok, valamint

E-000683/2014

• 5 évenkénti kazános továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkavédelmi képviselő képzés

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Amit biztosítunk:
Hegesztő: 1400 Ft/órabér (240 óra felett 1500 Ft/órabér)
Lakatos: 1400 Ft/órabér(240 óra felett 1500 Ft/órabér)

• Heti előleg • Szállás
Érdeklődi a 06 70-582-9095 es telefonszámon lehet!

Középiskolás fiatalok vállalkozóvá válását segítő
nemzetközi projekt indult el Székesfehérváron

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

• GÉPKEZELŐ (220 000 – 245 000 Ft bruó alapbér)
• ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ
(280 000 – 300 000 Ft bruó alapbér)

AMIT KÍNÁLUNK:

Szabó László. – „Az egész délután tartó
program közben a kollégák és a gyerekek
is jobban megismerhették egymást,
beleláttak egymás mindennapjaiba, és így
egyfajta kapocs alakulhatott ki közöttük.
Sikerült a gyerekeknek olyan élményt
adni, amiben ők hiányt szenvednek.”
Szabó László elmondta: a jótékony
kezdeményezés célja az volt, hogy az
állami nevelésben élő gyermekeknek
be tudják mutatni a munka világát. A
jövőben több hasonló program elindítását tervezik, többek között Fejér
megyében, Székesfehérváron is.

Székesfehérvár melletti
telephelyünkre keresünk

Február-márciusi tervezett képzések:

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

A február eleji jótékonysági programot is ennek jegyében szervezték
meg, melyben a székesfehérvári
Szabó Lászlónak vitathatatlan érdemei vannak. „A Biztos Jövőkép Kft.
megbízásában álló marketingspecialista
vagyok, én felelek a teljes körű marketingkommunikációnkért, a rendezvényeinkért és a közösségimédia-felületekért.
Úgy hozta a sors, hogy lehetőségünk volt
a Vásáry Tamás Alapítvánnyal közösen
a gyermekeken segíteni, kifejezetten a
hátrányos helyzetű, árva gyermekek
boldogulását előremozdítani.” – kezdte

allasfehervar@mdlz.com

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

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség részt vesz az INTERREG Duna
Transznacionális Programban megvalósuló InnoSchool nemzetközi projektben melynek
célja a közép-európai országokban, köztünk hazánkban is a vállalkozói szellem erősítése
és a vállalkozóvá válás segítése a középfokú iskolai tanulmányaikat végző fiatalok körében.
A projekt keretében január 15-én valósult meg annak helyi elindítása a Székesfehérvári
Szakképző Centrummal történő együttműködésben. A rendezvénynek a Szakképző
Centrum Széchényi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája adott otthont,
ahol a Szakképző Centrum alá tartozó iskolák igazgatói ismerkedhettek meg a projekt
célkitűzéseivel, valamint a hamarosan kifejlesztésre kerülő vállalkozói oktatást támogató
játékszoftver legfőbb ismérveivel. A rendezvény legfőbb célja a projektben érdekelt felek,
legfőképpen a középiskolai oktatók és igazgatók, minél szorosabb bevonása volt az
együttműködésbe.
Az InnoSchool projekt egy nemzetközi kooperáció eredménye, melynek tagjai úgy
gondolják, hogy a jövő környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásaira választ jelenthetnek
azok a vállalkozások, melyeket a most még középiskolai tanulmányaikat folytató diákok
hoznak majd létre. Azonban hazánkban és Közép-Európában még meglehetősen gyenge a
vállalkozói kultúra a nyugat-európai országokhoz viszonyítva, s hiányoznak azok az oktatási
modellek, amelyek hatékonyan ismertetik meg a diákokat a vállalkozói léttel, s biztosítják
azokat a szükséges képességeket, melyekre egy vállalkozónak szüksége van. A projekt
éppen e hiányosságokra törekszik megoldást kínálni.
A projekt keretein belül kifejlesztésre kerülő játékszoftver a vállalkozói oktatás középiskolai
támogatását tűzi ki célul. A szoftver bír mindazon tulajdonságokkal, melyeket a középiskolai
diákok támaszthatnak egy ilyen oktatási segédlettel szemben, biztosítja például a verseny
lehetőségét, a közösségi élményt, de legfőképp mégis csak egy játékos tanulási eszköz
lesz. A kifejlesztett oktatási eszközt valós iskolai környezetben is tesztelni fogják, melyhez a
projekt várja olyan iskolák jelentkezését, akik szívesen részt vennének e teljesen új eszköz
alkalmazásban.
A projektről további információkat az alábbi elérhetőségeken találhat:
www.kdriu.hu
http://www.interreg-danube.eu/innoschool

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
Project co-funded by European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)
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A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk február másodikával, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepével foglalkozott. Az első megfejtésből kiderült, hogy mit ünnepel ilyenkor a
Katolikus Egyház: Jézus bemutatása a templomban.
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 visszamegy
a barlangjába, mert a tavasz még várat magára. A második megoldás két másik
állatot rejtett, melyek hasonló módon jósolták meg az időt: borz és mormota.
A tavaszvárással már az ókoriak is foglalkoztak. A harmadik rejtvény egy római
ünnepet takart, melynek középpontjában a természet megújulása állt: lupercalia.

E heti lapszámunkban ismét három kérdésre rejtettük el a választ ezen az oldalon.
Az első megfejtés Egészség rovatunk egyik cikkéhez kapcsolódik: a Szent György
Kórháznak melyik részlege esett át jelentős fejlesztésen?
Második kérdésünkre szintén megtalálják a választ az újságban is: milyen szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos rendezvényt tartottak a napokban a fehérvári
Hiemer-házban?
A harmadik kérdésünk pedig, hogy mi a címe annak a dokumentumfilm-sorozatnak, melyet a Fehérvár Médiacentrum munkatársa, Burján Zsigmond készített, és
a negyedik részét szombaton mutatják be a városházán.

FEHÉRVÁR
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Látogatható kiállítások
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 tanulóinak tárlata. Megtekinthető
február 22-ig.
Vadászok és vadászatok Fejér megyében
Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete
A kiállításon bemutatják a vadászat
Fejér megyei történetének több korszakát a 18. századtól a Horthy-korszakig,
vagyis a barokktól a neobarokkig. A
kiállítás megtekinthető február 24-ig,
keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
Kempelen Farkas, az első magyar
IT-szakember
Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei és
számítógépes részlege
Könyvkiállítás. Megtekinthető február
26-ig.
A világ állatai, az állatok világa
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
utcai Tagkönyvtára
Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből. Megtekinthető február
28-ig.
Trianon
Csók István Képtár
A neves képzőművész és rajzfilmrendező, Jankovics Marcell kiállítása. A
közel kétszáz alkotást felvonultató,
különleges installációval megépített,
egyedi élményt kínáló kiállítás március
3-ig látogatható.
Dura Elemér kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Dura Elemér magfaragásai március 9-ig
tekinthetők meg.

Horoszkóp
február 14. – február 20.

programajánló

Kultúrházak éjjel-nappal és pálinkafesztivál
Programok február 15-től 24-ig

Szabó Petra
Február 15.
VIII. Székesfehérvári Toros- és Pálinkafesztivál
Hazai húsipari kistermelők, pálinkafőzdék és kézműves gasztronómiai különlegességek legjava lesz jelen
a háromnapos fesztiválon. A rendezvény kulturális
programkínálattal is készül.
Tanítsd meg tanulni!
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai
Szakkönyvtára
Lantos Mihály előadása.
Virágfestészet Bécsből
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Kopiás Gabriella húsz év után tért haza Bécsből
koncertező fuvolaművészként, énekesként és az
utóbbi években festőművészként. Ezen az estén
Edith Piaf sanzonokat és rövid fuvolakoncertet hallhatnak tőle az érdeklődők. A zongoránál: Demény
Teodóra.

Hexina jósnő

Kultúrházak éjjel-nappal
Mesterségek Háza, Művészetek Háza
Február 15-én 17 órától fotókiállítás nyílik
a mohai tikverőzésről a Rác utcában.
Megnyitja: Gelencsér József néprajzkutató. Megtekinthető március 2-ig. Február
16-án koncertek, filmvetítések, kézműves
bemutatók, közös kártyázás és társasozás,
robotikai előadás is várja az érdeklődőket a
Művészetek Házában.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Február 15-én, pénteken 17 órától Kultúr café
várja az érdeklődőket. Február 16-án családi
farsangoló, gyermekjóga és folyosógaléria. A
nap zárásaként az általános iskolás gyerkőcök
egy éjszakát eltölthetnek a művelődési
házban.
Copy Con
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Február 16.
Nyílt nap
9.45, Táncház
Februárban ismét nyílt napra invitálja a Székesfehérvári Balettszínház 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 és 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
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Görbetükör színitársulat előadása.
Pál Utcai Fiúk
21 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Vendég: Sorbonne Sexual

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

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fehérvári Civil Központ

(Volt Technika Háza) Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

Ideje: Február 18-án hétfőn 11-18 óráig,
február 19-én kedden 9-17 óráig.
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény,
12 havi kamatmentes részlet.
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,
Horog házra néző oldalán

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Kos 3. 21. – 4. 20.

A kedvesével is sikerülhet összevesznie a napokban,
egyenesen árulásként fogja fel a viselkedését, és bele
sem gondol abba, hogy mennyire megbántja őt.
Csak a saját sérelmét tartja szem előtt, miközben az
igazság az, hogy sérelem a kedvesét érte.

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

2019.02.14.

Egész héten rózsás hangulatban lesz, mert úgy
tapasztalja, hogy végre minden a lehető legjobban alakul. Egy kis kárörömmel a szívében figyeli
környezetét, hiszen Ön körül minden pompás, míg
másoknak a küzdelem jut.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kitartóan ápolja a kapcsolatait a szeretteivel, barátaival.
Még új ismeretségeket is köthet a héten nekik köszönhetően. Mindennek a tetejébe könnyedén megvalósítja
a héttel kapcsolatos elképzeléseit. Egész héten kedvező
szelek fújnak, érdemes kihasználnia őket!

Figyeljen oda arra, kinek mit mond, mert az emberek
hallgatnak Önre! A napokban többen is kérhetik a tanácsát,
ezért fontolja meg alaposan, mit válaszol nekik! Ugyanakkor lekötik a lelki gondjai, több dolog miatt is őrlődik, talán
magának sem ártana, ha valakinek kiöntené a szívét.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanában nem olyan megértő, mint máskor, és ezzel meg is lepi környezetét. Türelmetlen, ingerlékeny
és rettentő nyersen fejezi ki véleményét. Egyszeriben
nem az a szeretetteljes, segítőkész Rák, mint lenni
szokott.

Ha főnőkösdit játszik otthon, kellemetlen helyzetbe
kerülhet. Ne felejtse el, hogy párján nem uralkodhat,
aki jogosan kéri ki magának a viselkedését. Ha
problémája van vele, mondja meg neki nyíltan és
egyenesen, ne ködösítsen!

FEHÉRVÁR
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Február 17.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Február 18.
Petőfi mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Csillagainkban a hiba című filmet
tekinthetik meg.

Rendhagyó foglalkozás: velencei maszkok készülnek. Érdeklődni lehet a kis.emoke@szfvar.katolikus.
hu e-mail-címen vagy a 30 3217 972-es telefonszámon.
Február 21.
Hordozható azilum
18 óra, Pelikán Galéria
Nádas Alexandra festőművész tárlata.

Február 19.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők farsangi álarcot készíthetnek.

Hubay Miklós – Magony Imre: Római karnevál
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Liget Műhely Olvasóklub
16 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Daniel Kehlmann: A világ fölmérése című műve kerül
középpontba.

Február 22.
Gárdonyi-kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
A 11-16 éves korosztályt várják egy kötetlen
önismereti beszélgetésre, szórakozásra. A részvétel
jelentkezéshez kötött: 22 501 161, info@ggmuvhaz.
hu.

Február 20.
Farsang
14 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

FEHÉRVÁR TAXI
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A HETILAP

A Barátság mozi műsora
Kurszk
Február 15. 16 óra, február 23. 20 óra
Belga-luxemburgi akciófilm, dráma.

BÚÉK
Február 16. 20 óra, február 22. 18 óra
Magyar dráma, vígjáték.

Magic – A Queen Budapesten
Február 15. 18 óra, február 18. 20 óra
Magyar-angol koncertfilm.

Még egy nap élet
Február 18. 18 óra, február 22. 20 óra
Lengyel-spanyol-német-belga-magyar
életrajzi film, animációs film.

Bohém rapszódia
Február 15. 20 óra, február 21. 17.30
Amerikai-angol zenés életrajzi
dráma.
Egy kutya hazatér
Február 16. és 23. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi
kalandfilm.

A Maria Callas-sztori
Február 19. 18 óra
Francia életrajzi dráma.
Dogman – Kutyák királya
Február 19. 20 óra
Olasz krimi-dráma, thriller.

Styx
Február 16. és 23. 18 óra
Feliratos, angolul beszélő német
dráma.

Csajos est
Február 20. 18 óra
A február 20-i, filmvetítéssel
egybekötött beszélgetés témája

az öltözködés, az önbizalom és
az egyéniség közötti összhang.
A meghívott vendég Szakter
Éva stíluskommunikátor. A 18
órakor kezdődő beszélgetés
után az Álommeló című amerikai vígjátékot vetítik.
Zöld könyv – Útmutató az élethez
Február 21. 20 óra
Amerikai dráma.
Kezedben a sorsod
Február 22. 16 óra
Feliratos francia film.
A Lego-kaland 2.
Február 23. 10 óra
Amerikai-ausztrál-dán-kanadainorvég animációs kalandfilm,
akciófilm.

Február 23.
Maroshegyi egészségnap
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Kardiológiai, bőrgyógyászati vizsgálatok, EKG,
hepatitisz-C-szűrés, általános állapotfelmérés is
várja az érdeklődőket.

Gyermekjátszó és táncház
16 óra, VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
A zenéről a Szedtevette zenekar gondoskodik.

Alma-koncert
16 óra, Alba Regia Sportcsarnok

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Február 24.
Cirkuszi mulatságok
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása

A Vörösmarty Rádió műsora február 16-tól 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 2. 16. szOMBat

2019. 2. 17. Vasárnap

2019. 2. 18. Hétfő

2019. 2. 19. Kedd

2019. 2. 20. szerda

2019. 2. 21. CsütörtöK

2019. 2. 22. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zuzsanna Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
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:
Kovács Szilvia
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:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen –
helyes táplálkozással
a rák ellen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk az
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11:10 Barkács műsor Vendég:
Veress István
11.40 Egyedi ékszerek
Vendég: Ring Juli
13:10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nem ártana átgondolnia a közelmúltban hozott döntéseit! Így
elkerülhetné a csalódást, azt, hogy hibázzon, ugyanis nem
mindegyik terve tökéletes, arról nem is szólva, hogy talán
igazából nem is akar egy bizonyos dolgot. Ne kényszerítse
bele magát azért, mert azt hiszi, azzal valamiféle előnyhöz jut.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Válaszra vár, hogy megkapta-e a munkát vagy az
előléptetést, esetleg a vállalkozásával kapcsolatban, de
az még nem érkezik meg a héten. Legyen türelemmel!
Addig is foglalkozzon azokkal a feladatokkal, amelyekkel el van maradva!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ideje volna döntést hoznia a szerelmi életében, hogy megy
vagy marad, mert sokáig nem lehet fenntartani azt az
állapotot, amiben benne van. Legyen őszinte önmagával
és kedvesével is! Ha még menthetőnek ítéli a kapcsolatot,
tegyen érte, de ha nem, akkor váljanak el békében!

Legyen elővigyázatos, hogy kivel osztja meg
a titkait, mert sajnos egyesek visszaélhetnek
a bizalmával, még talán olyan is, akiről nem
feltételezné. Viszont bármibe is fog bele a héten,
eredményes lesz!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Vegye fontolóra, hogy továbbtanul vagy pedig új tanulmányokba fog, mivel sokat dobhatna a karrierjén,
és akár meg is valósíthatná a vágyát. Azok, akik vizsgáznak vagy tanulmányaik befejezése előtt állnak,
megnyugodhatnak, mert sikerrel fognak járni.

Aggódik a jövője és az anyagi helyzete miatt, pedig egyik
sem kilátástalan, de még csak nem is olyan rossz, mint azt
Ön gondolja. Nem képes tisztán látni a helyzetét, emiatt
képes lenne bármit elvállalni, megtenni annak érdekében,
hogy biztonságban érezze magát, de azzal csak bakot lőne.
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Isztolni Belgrád és a Weisser Hirsch
A HETILAP

Asztalos Tamás

A Vörös Kakadu főszereplői a Weisser Hirschhez vezető hídon, a Blaues Wunderen

A Fehérvár Áruház

egy népet sem lehet kollektív bűnösnek nyilvánítani és kegyetlenül
megleckéztetni. Ezt mi, magyarok
Trianon óta pontosan tudjuk.
Székesfehérvár múltjában is van
egy hasonlóan borzalmas időszak,
olyan, amilyet a drezdaiak éltek át
a bombázások során. A török hódítás időszakában vagyunk, 1543.
augusztus 23-án, amikor az oszmán
sereg megérkezik a város határába. Az ostromot augusztus 28-án
indították meg, a város magisztrátusa szeptember 3-án meghajolt a
túlerő előtt és feladta a várat. A vár
védői valamint a johannita konvent
szabad elvonulást kapott, a törökök
azonban megszegték az egyezséget, és kegyetlenül leszámoltak a
város lakosságával, Szapolyai János
holttestét kidobták a bazilikából
és a királysírokat is meggyalázták.
Székesfehérvár Isztolni Belgrád
néven török végvárrá lett.

az ezt követő tűzvészben elpusztult
a város jelentős része. A majdnem
teljesen leégett Fehérvárról a johanniták által kimenekített hiteleshelyi iratok azonban megmaradtak, s őrzik a város múltjának egy
szeletét.
Hasonlóan a megmentett iratokhoz, Drezda egykori pompájából is
megmaradt egy kis szeglet, a Weisser Hirsch, azaz a Fehér Szarvasnak
nevezett városrész. Csodálatos dolog, hogy a földig lerombolt szász
főváros egyik külső, Elba-parti
kerülete szinte érintetlenül vészelte
át a bombázást. Az egyik magyarázata lehet a megmaradásnak, amit
Dominik Graf A Vörös Kakadu
című, 2005-ben megjelent filmjében a politikai felügyelő félrészegen mond el. Története szerint egy
kollaboránsnak, egy informátornak
volt köszönhető, hogy Drezda nem
lett teljesen lebombázva, ugyanis

ez az ember a nácik titkait bátran
továbbította a szövetségeseknek. A
hős – mondta a Staasi embere – a
Fehér Szarvason lakott, és a szövetségesek – nehogy őt is veszélyeztessék – nem bombázták a kerületet.
Akár igaz is lehet a történet, hiszen
a Weisser Hirsch villáival a birodalmi Németország gazdagságát
sugallja, amit az egyesítést követő
tőkeinjekció még pompázatosabbá
tett.
A film főszereplője, Siegfried
Molnár egészen véletlenül magyar
nevet visel, ami talán annak is
köszönhető, hogy nekünk, magyaroknak komoly szerepünk volt
abban, hogy a keletnémetek, azaz
az „osszik” évtizedeken keresztül a
Balatonnál találkozhattak nyugati
rokonaikkal, s büszkék lehetünk
arra is, hogy az egyesítés, a fal lebontása előtti politikai mozgástérben elég sokat tettünk azért, hogy
a szétszakított németség egymásra
találhasson.
A béke fontosságát mutató
német-magyar kapcsolaton túl
van egy igen érdekes szál, ami
Székesfehérvárt összekapcsolja
Drezdával: az ottani Centrum
Áruház tervezésével Simon Ferenc
és Kun Attila Ybl-díjas tervezőt

bízták meg. Az 1978-ban átadott
áruház azt a második világháború
után kialakult típust követte, mely
az üveg kirakatokkal megnyitott
földszint feletti épülethomlokzatot
zárt, egységes felületként képezte
ki. A drezdai Centrum homlokzata
speciális alumínium burkolatát a
budapesti Fémmunkás Vállalat
készítette. Az áruház igen népszerű
lett, a Rundkino és a Kulturpalast
mellett az „új Drezda” látványosságává vált.
Simon Ferenc e sikeres munkája
után még két áruház tervezésére
kapott megbízást. A dunaújvárosi
Szövetkezeti Áruház mellett az ő
tervei alapján építették 1979-ben a
székesfehérvári Fehérvár Áruházat
is, melynek homlokzatán visszaköszön a drezdai áruháznál megismert alumíniumburkolat.
Drezdát és Székesfehérvárt egyaránt pusztította tűz, így jelképesnek tekinthető az a baráti látogatás,
amit a székesfehérvári tűzoltók
2010 júniusában tettek Drezda
Übigau tűzoltóállomásán. Az idő
többszörösen elmúlt, az áruházakban már másfajta árukat kínálnak,
mint építésükkor, de Drezda és
Székesfehérvár újjászületett fényében él.

Fotó: de.wikipedia.org

A pusztítás azonban nem ért véget,
hiszen majdnem pontosan ötvennyolc évvel később, amikor 1601.
szeptember 19-20-án a szövetséges
keresztény haderő visszavívta a
várost, a koronázótemplom egyik
tornya, amelyet a törökök lőporraktárnak használtak, felrobbant, s

Fotó: Fortepan

A második világháború egyik záróakkordja 1945. február 13-a. Ezen
az éjjelen indította meg bombázóit
a brit légierő a szászországi Drezda
városa ellen, melyet a következő
huszonnégy órában a szövetséges
bombázók a földdel tettek egyenlővé. Az éjszaka során a barokk város
szinte teljesen megsemmisült. Az
áldozatok számát százharmincötezer főre becsülik, s úgy tartják,
hogy a második világháború e
legpusztítóbb légitámadása sok
szempontból még a Hirosimában és
Nagaszakiban végrehajtott rombolást is felülmúlta.
Február 13-a egy olyan napnak az
emlékét őrzi, mely joggal pályázhatna a világ legborzalmasabb
napja címre. Töménytelen rémséget
követett el a náci Németország, de

Fotó: port.hu

Nem könnyű feladat rangsorba állítani azokat
a borzalmakat, melyeket az ember története
során elkövetett. Számbavehetetlenek az iszonyatos tettek, s az átlag halandó elgondolkodik
azon, jó úton haladunk-e, ha a történetünk
gerincét az egymást legyűrni, egymás fölé
emelkedni akaró ösztön terméke, a háború,
a másik elpusztításának kényszere határozza
meg.

A drezdai Centrum áruház

Megkezdődött a középszakasz
Somos Zoltán
A rájátszásban pályaelőnnyel játszhatná első
párharcát a Fehérvár AV19, ha a középszakasz végén
az első négy hely valamelyikén végez. Ez a cél, de a
középszakasz vereséggel kezdődött.

Újabb meglepő vereség

Fehérvár pedig nem élt emberelőnyeivel, így végül 5-3-ra kikapott.
Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem
szerzett pontot a csapat a felsőházban
– de remélhetőleg csak péntekig. Akkor
ugyanis az a Klagenfurt érkezik az Ifj.
Ocskay Gábor Jégcsarnokba, melyet
négy alapszakasz-meccsükön mindig
legyőztek Háriék. Ez önmagában nem
garancia a sikerre, mert erős csapat a
KAC, a Salzburgot például 6-2-vel intézte el kedden, de tarthat a Volántól. És
annak hazai pályájától, mert az biztos,
hogy újfent fergeteges hangulatot fognak varázsolni a fehérvári szurkolók!

Hári János most nem talált be a Graz ellen, de a folytatásban ő is javíthat

Kaiser Tamás
Második idei tétmeccsén is kikapott Sóstón a
Vidi. A Puskás Akadémia után a DVTK is elvitte
a három pontot Székesfehérvárról.

Senki sem ilyen kezdésre számított
a Vidinél, az egészen biztos. Marko
Nikolics gárdája kis túlzással két
meccs alatt lerombolta mindazt,
amit 2018 végén felépített. A decemberi utolsó bajnoki fordulóban
2-1-re győzte le a listavezető Ferencvárost a Vidi, ezzel pedig öt pontra
csökkent a címvédő hátránya, így
tulajdonképpen a zöld-fehérek
szimpatizánsait leszámítva mindenki dörzsölte a tenyerét, mondván:

kiélezett lesz a tavaszi versenyfutás
a bajnoki címért!
Nos, a Vidi a Puskás Akadémia
elleni 0-3-mal és a szombati,
DVTK elleni 1-2-vel ettől távol
került. A Fradi ugyan eldobott két
pontot a hétvégi derbin, de még
így is kilenc ponttal előzi meg
a Vidit. Ez a kilenc pont persze
nem ledolgozhatatlan a hátralévő
tizenhárom fordulóban, de nem
lesz sétagalopp, ha a csapat ismét
bajnoki címet akar ünnepelni a
szezon végén!
Ebben segíthet Andrés Vombergar,
a Ljubljana szlovén-argentin támadója, aki szlovén lapinformációk
szerint a Bajnokok Városába tart.

Fotó: molvidi.hu

Búcsút inthet a bajnoki címnek a Vidi?

Győztek és erősítenek
Somos Zoltán
Végre megnyert egy szoros végjátékot az Alba
Fehérvár a kosárlabda-bajnokságban. Ráadásul
idegenben, közvetlen rivális ellen – bár
továbbra sem sziporkázó játékkal.

Kiállták a próbát!

rán mozgó Albának, de így most
sikerült felfelé elmozdulni ebben
a régióban. Háromhetes szünet
következik – a kupadöntőben
nem érdekelt az Alba, azután a
válogatott programja miatt szünetel a bajnokság. Most lehet ráncba
szedni a csapatot, és a vezetők
tettek is egy lépést ennek érdekében. Próbajátékra leigazolták a
huszonnégy éves amerikai Devin
Thomast. A 206 centi magas
center megjárta Törökországot,
Spanyolországot, Izraelt és Görögországot is, színvonalas ligákban
edződött tehát. Vele egyelőre
hatan vannak az Alba légiósai, de
nem kizárt, hogy valakit elküldenek a vezetők.

Németh Krisztián
Mátó Sára ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta. Az ARAK versenyzője a Fedett Pályás
Összetett Bajnokságon nyitotta idei sikerei
sorát: ötpróbában korosztályában mindenkit
maga mögé utasított, és a felnőttek között is
csak egy rutinos olimpikon volt jobb nála. De
nem csak Sára sikerét hozta a budapesti viadal:
a Junior Összetett Magyar Bajnokság mindkét
nemének bajnoki aranya Székesfehérvárra
került!

Mátó Sára mind az öt számban,
60 méter gáton, magasugrásban,
súlylökésben, távolugrásban és 800
méteren is fedett pályás legjobbját
megjavítva nyerte 4058 pontos egyéni csúccsal a juniorok versenyét.

Szegeden megküzdött a győzelemért Filipovics, Heath és a többi fehérvári

A felnőttek mezőnyében a már
olimpián, vb-n és Eb-n is bizonyító
Krizsán Xénia tudta csak megelőzni
Tölgyesi Előd tanítványát, ami azért
is nagy szó, mert a fehérvári lány
felkészülését betegség is nehezítette. Nem hiába írtuk korábban, hogy
akár a tokiói olimpián is szurkolhatunk a még mindig csak tizenkilenc éves lányért – persze kérdés,
melyik számban: 400 gáton vagy
ötpróbában?
A férfiaknál egy másik fehérvári
fiatal, Ozváry Balázs is remek
eredményt produkált. A hét
számból hatból is élete legjobbját
érte el, így 4345 ponttal neki is a
legfényesebb érmet akaszthatták a
nyakába!

Fotó: atletika.hu

Fotó: hunbasket.hu

Sokat elmond a Szeged-Alba meccsről, hogy hosszabbítás után lett 7868 a fehérváriak javára, vagyis négy
és fél negyednyi játék után a húszat
sem érte el átlagban a játékrészenként szerzett pontok száma. De
legalább nem is kaptak sokat Filipovicsék, a küzdőszellem is rendben
volt, így a döcögősebb játék ellenére
meglett a kulcsfontosságú siker.
Mert a Szeged sajnos közvetlen
rivális az alsó- és középház hatá-
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Fotó: Kiss László archív

A Graz ellen egész szezonban szoros
meccseket játszik a Volán, ami biztató,
hiszen az alapszakasz győztese a grazi
csapat. Hogy nincs nagy különbség a
felek között, az a keddi, immár középszakaszbeli találkozójukon is látszott,
de az is, hogy az osztrákok kis előnye
azért továbbra is megvan. Ezúttal is
többet lőttek, pontosabbak voltak, a

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

Mátó Sára egyre magasabbra teszi a lécet
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A Fehérvár Televízió műsora február 16-tól 22-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 2. 16. SZOMBAT

2019. 2. 17. VASárnAp

2019. 2. 18. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zsebők Lajos
11:20 Fehérvári beszélgetések –
hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Majorosné
Szabó Veronika
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Balogh
Lizi és Balogh Lajos
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Káliz Sajtos József
14:10 Egészségünkre! 1314. rész – ismétlés
14:25 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Sándorfi András
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Portrék a Királykúton 2017
– vendég: Török Máté
16:40 Fehéredő múlt 3.
rész – Áttörő fény
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Csemez Attila
18:35 In memoriam Jancsó Miklós
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Fehérvár AV19 – KAC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Csemez Attila
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zsebők Lajos
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések –
hetvenéves az Alba Regia
Táncegyüttes – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Majorosné
Szabó Veronika
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Zenei világnap 2017. 1. rész
14:25 Fehérvári beszélgetések
extra – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rost
Andrea operaénekes
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Balogh
Lizi és Balogh Lajos
15:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Szabó Petra.
Vendég: Csík Gabriella
17:10 A Nagy Fafilm –
ismeretterjesztő film
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Veréb Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 MTK – MOL Vidi
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Zenei világnap 2017. 2. rész
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Veréb Tamás
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Est mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Kisvárda – Alba Fehérvár
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:35 Az időgyűrű ura 1. rész
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 2. 19. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István
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: Darányi Ágnes
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 1. rész
Beszélgetőtárs: Látrányi
Viktória. Vendég:
Jankovics Marcell
rajzfilmrendező, grafikus
21:15 Az időgyűrű ura 2. rész
21:45 Pécstől Rotterdamig –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 2. 20. SZerdA

2019. 2. 21. CSüTörTöK

2019. 2. 22. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 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: Darányi Ágnes
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Vásáry André
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7, Egészségünkre
15-16. és Hírek
20:15 Óvatlan fejvadászok –
amerikai akciófilm (12)21:45
Az időgyűrű ura 3. rész
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 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! 1516. 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: Schéda Zoltán.
Vendég: Vásáry André
17:00 Egészségünkre! 1516. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balázsik István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
Beszélgetőtárs: Vakler Lajos.
Vendég: Szakály Sándor,
a Veritas Történetkutató
Intézet főigazgatója
21:15 Virtuózok-gálaest
21:45 IV. Kolbásztöltő Fesztivál
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 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: Balázsik István
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Molnár Hajnalka
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfo és Hírek
20:35 X. Fehérvári Versünnep
– elődöntő, 1.
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: február 22. 20:35 X. Fehérvári Versünnep – elődöntő, 1. rész

