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Parkolóház épül 
a Palotai úton

Ha megcsörren a zár
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Háromszáz méternyi 
kolbász készült

Fehérvári forgóváz

Balett,
ahogy szeretjük!
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Egy hónapig féláron buszozhatunk

Székesfehérvár is kiesik a közfoglalkoztatási támogatásban részesülő városok közül. Március 
elsejétől emiatt tizenkét könyvtári közfoglalkoztatott maradt volna munka és bér nélkül, ezt 
elkerülendő lépett az önkormányzat.

Bácskai GerGely

Választókerületi programok

Az év egy hónapjában a város fizeti a dolgozói 
buszbérletek árának a felét, a Vörösmarty 
Mihály Könyvtár tizenkét közfoglalkoztatott 
munkavállalóját pedig állományba veszi az 
intézmény, amihez biztosítja a forrást az ön-
kormányzat – többek között erről is döntöttek a 
múlt pénteki rendkívüli közgyűlésen.

A március elseje és június harminca-
dika közötti időszakra hat álláshely 
létesítésére adott plusz forrást az 
önkormányzat a Vörösmarty Mihály 
Könyvtárnak, ugyanis adóerő-képes-
sége miatt Székesfehérvár kiesne a 
közfoglalkoztatási támogatásban ré-
szesülő városok közül. Ez a döntés a 
megyei hatáskörű, de városi fenntar-
tásban működő Vörösmarty Mihály 
Könyvtárt érinti leginkább, ahol 
tizenkét közfoglalkoztatottal végzik 
tevékenységüket. Az önkormányzat 
a közfoglalkoztatottak bérét biztosító 
hat álláshely átmeneti létesítéséhez 
biztosított a költségvetésben fedezetet 
a könyvtár számára. A döntés előtt 
elhangzott, hogy mind a Városgond-
nokság, mind a Szent István Király 
Múzeum már saját állományba vette a 
korábbi közfoglalkoztatottakat.

Készpénz az időseknek

Minden hatvanöt év fölötti fehérvá-
rinak alanyi jogon jár az évi egysze-
ri ötezer forintos támogatás, amivel 

Folytatódnak a fejlesztések Nyárra megújul a Szilvamag

A palotavárosi tavaknál már idén elindul a szabadidős centrum építése. A tavak mögötti terü-
leten a Fehérvár Tüdeje programban erdősítés is kezdődik a közeljövőben.

ráBa Henrietta Bácskai GerGely

Idén is folytatódnak a parkolóépítések, 
út- és járdafelújítások Palotavárosban, de 
elkezdődnek a palotavárosi tavaknál tervezett 
szabadidős park kivitelezési munkálatai is. A 
tervekről lakossági fórumon tájékozódhattak 
a városrész déli részében élők.

Farkas László önkormányzati 
képviselőtől a múlt fejlesztéseiről, a 
2017-ben indult hároméves út-, jár-
da- és parkolófelújítási programról 
hallhattak a lakók. Közel kétszáz-
millió forint értékben építettek új 
parkolóhelyeket a Jancsár utcá-
ban, a Tolnai utcában, a Cserepes 
közben, és járdák újultak meg a 
Palotaváros számos utcájában. 

Lakossági fórumot tartottak kedden este a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban a Temesvári utca, a Gyimesi 
utca és a Szilvamag lakóinak és vállalkozóinak, 
ahol a kivitelezők és a tervezők tájékoztatták az 
érintetteket a munkavégzés menetéről, mely a jövő 
héten kezdődik.

A Szilvamag teljes felújítása során az útra 
merőleges parkolók mellett egy olyan 
kis parkot alakítanak ki, ami enyhíti a 
városrész központjában a Balatoni út 
forgalmának hatását. Mintegy harminc-
nyolcmillió forintból kezdődik parkosítás 
az út- ,parkoló- és járdaépítések után.
A Temesvári és a Gyimesi utca teljes 
felújítása az ideiglenes felszíni ivóvízve-
zeték építésével veszi kezdetét. Az új 
ivóvízhálózat és csapadékvíz-elvezető 
rendszer mellett új pályatest és útbur-
kolat, továbbá járdák is épülnek.
A Szilvamag felújításának tervezője, 
Grósz Krisztina a fórumon elmondta, 
hogy a Szilvamagban az üzletek előtt 
végig merőleges állású parkolók épül-
nek járdával, de az élelmiszerbolt és 

Nyárra rendezettebb, zöldebb és korszerűbb külsőt ölt a Szilvamag

Ráchegy, Köfém-lakótelep, 
Búrtelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

Két alkalommal tart fogadóórát a 
jövő héten Dienesné Fluck Györgyi 
önkormányzati képviselő. Március 
4-én, hétfőn 15 és 18 óra között 
Olaszi László körzeti megbízottal tart 
fogadóórát az Erzsébet út 12. szám 
alatti képviselői irodában.
Március 5-én, kedden 17 és 19 óra 
között Lakatos Gábor körzeti megbí-
zottal a Köfém lakótelep 1. szám alatt 
várja a lakosságot a 14. számú válasz-
tókörzet önkormányzati képviselője.

Lakossági fórum hétfőn

Március 4-én, hétfőn 17 órától lakos-
sági fórumot tart Kovács Béla Sándor. 
A 2. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője a Rákóczi isko-
lába, a Szekfű Gyula utca 4. szám alá 
várja a körzet – kiemelten a Kígyó, a 
Mancz János és az Ősz utca – lakóit. 
Az eseményen az aktuális kérdéseket 
és témákat egy rendőrségi bűnmeg-
előzési előadás is kiegészíti majd.
A fórumon jelen lesz Cser-Palkovics 
András polgármester, Bozai István 
városgondnok, Kovács Zsolt városi 
rendőrkapitány, Nagy Zsolt, a Közle-
kedési Iroda vezetője valamint Stei-
gerwald Tibor, a Depónia Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.
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kapcsolatban arról határozott a 
testület, hogy ezt nem utalvány, 
hanem készpénz formájában biz-
tosítja Székesfehérvár önkormány-
zata. Elhangzott, hogy alanyi jogon 
biztosítja a város ezeket a támoga-
tásokat, de fontos az is, hogy ezt 
jogszerűen tegyék. A testület arról 
is döntött, hogy a születési támo-
gatást is készpénzben biztosítja az 
önkormányzat a családoknak.

Egy hónapra félárú buszbérlet a 
dolgozóknak

A város egy hónapnyi időtartamra 
módosította a helyi közösségi köz-

lekedés teljes árú bérletének díját, 
csökkentve azt ötven százalékkal. 
A szolgáltatónak a bevételkiesés 
pótlására harmincmillió forintos 
keretet biztosítottak.
Székesfehérvár önkormányzata köz-
vetlenül támogatni szeretné azon 
munkavállalókat, akik közösségi 
közlekedéssel jutnak el a munka- 
helyükre. A város polgármesterének 
javaslatára az év egy hónapjában a 
teljes árú, úgynevezett dolgozói bér-
let árának felét átvállalja az önkor-
mányzat, azaz a bérlet a szokásos ár 
ötven százalékáért lesz megvásárol-
ható, a szolgáltató kiesett bevételét 
pedig megtéríti a város.

a kocsma mellett is lesznek parkolók. 
A területen több helyen, összesen hat-
vanöt új parkolóhely épül. A felújítás 
után megváltozik a forgalmi rend is: a 
Nagyváradi utcából érkezőknek lesz 
elsőbbsége a Szilvamagnál.
A Temesvári utcában márciusban 
kezdődik a munka. Itt elsődlegesen az 
a probléma, hogy nem tud elfolyni az 
esővíz, és ez tönkreteszi a burkolatot 
– mondta Pálffy György, a Temesvári 
utca és a Gyimesi utca felújításának 
tervezője. Ez okozza azt is, hogy a 
burkolat hálósan berepedezik. Az út 
mellett – ahol csak lehetséges és a szé-
lesség megengedi – mindenhol lesz jár-
da. A Gyimesi utcában is kiépítik az új 
csapadékvíz-elvezető rendszert, illetve 
három és fél méter széles útburkolatot 
kap az utca. Teljesen új pályaszerkezet 
épül úgy, hogy a csapadékvíz elfoly-
hasson.
Kicserélik a Temesvári utcában a meg-
lévő azbesztcement ivóvízvezetéket is 
a házi bekötésekkel együtt. A Gyimesi 
utcában pedig száz méter hosszan az 
öntöttvas vezetéket cserélik le.
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Ebben az évben hatvanmillió 
forintot fordítanak a területen 
parkolók létesítésére, aszfaltfel-
újításra, járdák megújítására, a 
közvilágítás korszerűsítésére. 
A lakossági fórumon arról is 
tájékozódhattak a városrész-
ben élők, hogy elkészültek a 
tanulmánytervek a Palotai úti 
parkolóház építéséhez. Összesen 
több mint ötszáz új parkolóhely 
létesül majd. Idén elkezdődik a 
palotavárosi tavaknál egy nagy 
szabadidős centrum kivitelezése, 
ennek költsége több mint egy-
milliárd forint. A tervek szerint 
futópályák, sétányok, fitnesz- és 
kondipark, kerékpárutak és ren-
dezvénytér jön létre.
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Az Emberi Méltóság Tanácsa

Új elektromos töltőállomások Lépcsők, járdák, támfalak

Silye Sándor és vendégei: Lomnici Zoltán és Szunai Miklós

Az elektromos töltők bárki számára elérhetők, használatuk ingyenes

Megújulnak a járdák és a lépcsők a Király soron: a tervek szerint március végén kezdődnek a 
munkálatok. A legproblémásabb rész a 35-ös és 61-es szám közötti szakasz. Az 59-es szám 
előtt a támfal is bedől, így azt teljes egészében elbontják, helyette egy új zsalukő támfalat 
építenek a szakemberek.

A Sarló utca 4., 10/b. és 12. számú házak előtt a járdát ugyan felújították már, de hamarosan a 
házakhoz bevezető járdarészek is megújulnak. A tavasszal induló beruházás keretében megújul 
az iskola udvara és az óvoda előtti járda is. A vízivárosi fejlesztések hatvanmillió forintból 
valósulnak meg.                                                                                                                                            D. R. 

Vakler lajos

DáViD renáta 

Lomnici Zoltán és Szunai Miklós volt a Nyitrai 
utcai Közösségi Szalon vendége. Az est 
házigazdája, Silye Sándor újságíró ezúttal a 
magyar közélet két olyan köztiszteletben álló 
szereplőjét szólította meg, akik választott 
hivatásukban illetve a 2010-ben életre hívott 
Emberi Méltóság Tanácsának elnökeként és 
főtitkáraként is nagyon sokat tettek nemzeti 
identitásunk megőrzésért a Kárpát-medencé-
ben és szerte a világban. 

Lomnici Zoltán, a szervezet életre 
hívója és elnöke a beszélgetésen 
megerősítette: az Emberi Méltóság 
Tanácsa mára az egyik leginkább 

Öt új elektromos töltőállomást telepített Székes-
fehérvár forgalmas pontjaira az E.on, így egy-
szerűen és kényelmesen tölthetik fel elektromos 
járműveiket, akik itt élnek vagy erre utaznak. A 
bővítéssel a főváros után Székesfehérváron van a 
legtöbb elektromos töltőállomás hazánkban.

Egyre sűrűbben találkozhatunk 
elektromos autókkal Székesfehér-
váron. Ez azt jelenti, hogy egyre 
közelebb kerülünk egy fenntartha-
tóbb jövőhöz. A visegrádi országok 
között e tekintetben hazánk áll a 
dobogó legfelső fokán – ezt mondta 
lapunknak Jamniczky Zsolt, az 
E.on Hungária igazgatósági tagja. 
A szakember szerint a magyarok 
nyitottak egy fenntarthatóbb jövő 
elérésére. Fehérvár is a környezet-
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Hol van az öt új töltőállomás?

 Horvát István utca 21. (az 
épület mögött), 
 Mátyás király körút 16. (az 
épület mögött), 
 József Attila utca 7., 
 Rác utca 5531/56 hrsz., 
 Az Alba Regia Sportcsarnok 
előtt

ráBa Henrietta 

Minden évben valós teljesítménnyel, emlékme-
nettel tisztelegnek országszerte a Don-kanyar-
ban harcolt, elesett, eltűnt vagy hadifogságba 
esett honvédek előtt. A Magyar Tartalékosok 
Szövetségének rendezvényéhez idén is csatla-
kozott Székesfehérvár.

Az országos emlékmenet január-
ban Veszprém megyében indult, 
és az utolsó helyszínek egyike 
volt Székesfehérvár. Az emlékező 
sétát tizenkilenc évvel ezelőtt Jásdi 
Balázs hagyományőrző főhadnagy 

Emlékmenet a doni hősök tiszteletére

Az aktív és tartalékos katonákból, iskolásokból álló menet a Zichy ligethez, majd a laktanyától 
Zámolyig sétált. A közös emlékezés utolsó állomása Sárkeresztes volt.
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elismert civilszervezet, mely minden 
fórumon sikeresen képviseli a ma-
gyarságot. 
Szunai Miklós, a tanács főtitká-
ra úgy fogalmazott: a Széchenyi 
Tudományos Társaság elnökeként, 
sikeres gazdasági szakemberként az 
első pillanattól kezdve segíti az em-
beri jogokért vívott harcot, hirdetve 
a társadalmi összefogás szükségessé-
gét. Az emberi méltóság védelméért 
dolgozó missziót felvállaló közösség 
pedig átfogóan és hitelesen képviseli 
az egyetemes magyar értékeket, és 
élvezi a méltóságukban megsértett 
emberek bizalmát itthon és külhon-
ban egyaránt.

tudatos megoldásokra épít: mos-
tantól újabb helyszíneken talál-
kozhatunk a városban elektromos 
töltőállomással, melyek telepíté-
sével az elektromos autózásra, a 
környezettudatosságra ösztönzik a 
lakókat. Székesfehérvár útjain több 
mint száz elektromos gépjárművel 
találkozhatunk.

négy társával közösen hívta életre. 
A túrával a hősies helytállásra em-
lékeztetnek. Idén összesen tizenegy 
helyszínen több mint hétszázan 
tisztelegtek a Don-kanyarban har-
colt, elesett, eltűnt vagy hadifogság-
ba esett honvédek előtt. 
Székesfehérváron a menethez több 
mint kilencvenen csatlakoztak. A 
szervezők a fiatalokat célozták meg 
elsősorban. A város középfokú 
intézményeinek tanulói mellett a 
várpalotai Faller Jenő Szakképző 
Iskola diákjai vettek részt az emlék-
meneten.
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„Ha megcsörren a zár”
A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezve

látrányi Viktória

Az Országgyűlés 2000 júniusában elfogadott 
határozata értelmében minden év február 25-én 
tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 
1947-ben ezen a napon a szovjet hatóságok jogta-
lanul letartóztatták és elhurcolták a Szovjetunióba 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. 
Nyolc évet töltött fogságban, először a Gulágon, 
1951. szeptember 25-től pedig az Állambiztonsági 
Minisztérium moszkvai központi börtönében. 
Ez volt az első lépés azon az úton, ami során a 
kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, s 
így haladt az egypárti diktatúra kiépítése felé. 
Mindez a demokrácia és szabadságjogok semmibe 
vételének jelképévé vált. 

Az emléknap alkalmából az Ötven-
hatosok terén közösen szervezett 
megemlékezést Székesfehérvár és 
Fejér megye önkormányzata. Emlék-
műsorral készültek a Ciszterci Szent 
István Gimnázium diákjai. 
„Ahogy a vírusok a testet, úgy rombol-
ják a téves, hamis eszmék a lelket. A 
kórokozók pedig nem tűntek el, köztünk 
élnek! Arra várnak, hogy feledésünkön, 
tévedéseinken, közömbösségünkön vagy 
hanyagságunkon erőre kapjanak. Immu-
nizálni kell tehát a lelket is, szükséges, 
hogy minden kor minden gyermeke, ifja 
megkapja az igazság cseppjeit, és minden 
felnőtt felelősséget érezzen ezért. Fasiz-

Az Ötvenhatosok terén emlékeztek a kommunizmus áldozataira 
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Wass Albert-maraton

Pénteken este – a világ számos más pontja mellett – Fehérváron, a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban is megkezdődött a Wass Albert-maraton. A rendezvény a száztizenegy 
esztendővel ezelőtt született erdélyi író szobrának megkoszorúzásával kezdődött, majd esti 
mesével, megemlékezéssel és a maratoni, huszonöt órás felolvasással folytatódott.          V. L.
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

LAKATOS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, 
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás. 

Főbb feladatok:
• lakatos feladatok elvégzése

Amit kérünk:
• lakatos/szerkezetlakatos szakmunkás végzettség
• minimum B kategóriás jogosítvány

Előny lehet:
• tűzvédelmi szakvizsga

Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

mus, antiszemitizmus, kommunizmus: 
egy tőről fakadó, mérgező gyümölcsei a 
gondolkodásnak. Hirdetik az ember ember 
általi elnyomását, eltiprását, elpusztítását. 
Ezért kell ezeket ismernünk, ezért kell 
emlékeznünk nemcsak az emlékezés nap-
ján, hanem a szürke hétköznapokban!” 
– fogalmazott emlékező beszédében 
Cser-Palkovics András polgármester.
A megemlékezés koszorúzással zárult. 
Közösen helyezte el virágait Simon 
László, a Fejér Megyei Kormányhi-

vatal kormánymegbízottja, Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke és Cser-Palkovics András 
polgármester. Koszorúztak a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancs-
noksága, a Székesfehérvári Rendőr-
kapitányság, a történelmi egyházak, a 
pártok, a Székesfehérvári Tankerület 
valamint több oktatási intézmény és 
civilszervezet vezetői, a város és a 
megye képviselői. Végül egy-egy szál 
virág elhelyezésével számos résztve-

vő rótta le kegyeletét a kommunista 
diktatúrák áldozatai előtt.
Kelet- és Közép-Európában az éh-
ínségben, kényszermunkatáborban 
vagy kivégzés által elhunyt áldozatok 
száma eléri az egymilliót. A rendszer 
áldozata az is, akit börtönbe zártak, 
vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, 
akit csoport- vagy vallási hovatar-
tozása miatt üldöztek. Mindenki, 
akit a szabad cselekvés és választás 
lehetőségétől megfosztottak, testileg 
és lelkileg megnyomorítottak.
Sinka Jenő, az 1956-os Magyar Sza-
badságharcosok Világszövetsége Fejér 
megyei szervezetének elnöke az em-
léknap kapcsán elmondta, hogy 1919-
cel kezdődött Magyarországon az ül-
dözés, ami aztán hosszú évtizedeken 
keresztül zajlott: „Akik fogvatartottak 
voltunk, éjjel-nappal, hogyha megcsörrent 
a zár, abban a pillanatban akármiről volt 
szó, futottunk! Azonnal fel kellett ugrani, 
s mire kinyílt az ajtó, már ott kellett állni! 
Az érzés nem múlik el hosszú évek során 
sem. Én nem sokat voltam olyan környe-
zetben, ahol bántottak minket fizikailag. 
Mikor a bántalmazások enyhültek, akkor 
egy másik környezetbe, börtönkörnyezet-
be kerültem, de ott is abban a pillanatban, 
ha megszólalt a zár, fölugrott az ember. 
Miután kiszabadultam, akkor is felébred-
tem, ha megcsörrent a zár.” 

Székesfehérvár melletti 
telephelyünkre keresünk
CO2 hegesztőket

és lakatosokat,
azonnali kezdéssel!

(Nem Lovasberény)

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!
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Parkolóház épül a Palotai úton
koVács szilVia, kurucz tünDe

Fehérváron már évek óta napirenden van 
a parkolóház kérdése. Abban mindenki 
egyetértett, hogy szükség van rá, de a 
helyszín kérdésében eddig nem sikerült 
dűlőre jutni. Eddig. A közgyűlés döntése 
értelmében ugyanis egy közel ötszáz fé-
rőhelyes parkolóház épül a Palotai úton, a 
tavaly kialakított ingyenes parkoló helyén.

Az elmúlt öt évben több mint 
tízezerrel nőtt a Fehérváron 
regisztrált autók száma. Ha 
hozzávesszük az ingázókat, 
akkor látszik, hogy több mint 
nyolcvanezer autó közlekedik 
az utakon – és ezeket valahol 
tárolni kell!
A legkritikusabb helyzet a 
lakótelepeken és a belváros 
környékén alakult ki. Egyszer 
már terveztek egy parkolóházat 
a színház mögé, a Koch László 
utcába, ami végül nem valósult 
meg. Új helyet találni viszont 
közel sem volt olyan egyszerű, 
hiszen egy ilyen épületnek ket-
tős célt kell szolgálnia: egyrészt 
a közelben lévő szolgáltatások 
gyors elérését kell biztosítania, 
másrészt a hosszabb idejű gép-
járműtárolást. Ehhez megfelelő 
kapacitásra és jó megközelíthe-
tőségre van szükség.
A Palotai úti zúzott köves 
parkoló megfelelt mindegyik 
kritériumnak, ezért tavaly 
kiírták a közbeszerzést a ter-
vezők kiválasztására, és az idei 
február 15-i közgyűlésen már 
el is fogadták az új parkolóház 
tanulmánytervét. Ebből kide-
rült, hogy a projekt két ütemben 
valósul meg. Az első ütemben 
mintegy háromszáz férőhelyet 
alakítanak ki a közel három-
ezer négyzetméteres területen. 

A tavaly átadott zúzott köves parkoló helyén fog megépülni a parkolóház
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Az idén megújuló és épülő parkolók
 A Király sor 41. és 51. közötti parkoló megújul: javítják és cserélik a 
szegélyeket. Szintbe hozzák az aknafedlapokat, az aszfaltburkolatot, a 
munkálatok végén felfestik a burkolati jeleket is. A parkolók közé fákat 
telepítenek. Ezerhatszázhúsz négyzetméteren megújul az aszfaltburko-
lat, hatszáz négyzetméteren pedig a betonburkolat. A teljes beruházás 
összértéke meghaladja a huszonkilencmillió forintot.

 A Cserepes köz 2. mellett tizenhét új parkolóhelyet alakítanak ki, ami-
hez kiépítik a közvilágítást is. A parkoló mellé fasort telepítenek. 

 A Kelemen Béla utca 14-18. és 26-30. előtti parkolók burkolata is 
megszépül. Lesz szegélyépítés, aknafedlapcsere, és a beton burkolatot 
is feszültségmentesítik. A burkolati jeleket újrafestik. A fejlesztés 
közel húszmillió forintból valósul meg.

 A Jankovich Ferenc utca 20-26. előtti parkoló burkolata is megújul. 
Többek között szegélyeket építenek, kicserélik az aknafedlapokat. 
A beton burkolatot is kijavítják, és felfestik a burkolati jeleket is. A 
beruházás a járdaszakasz felújítását is beleértve huszonnyolcmillió 
forintba kerül.

 Maroshegyen, a Szilvamagban az üzletek előtt végig merőleges állású 
parkolók épülnek járdakapcsolatokkal, de az élelmiszerbolt és a kocsma 
mellett is lesznek parkolók, így összesen hatvanöt új parkolóhely épül. 
Egy olyan zöldnövényes sétányt is kialakítanak, ami a Balatoni úti 
forgalom zaját tompítja.

Így nézhet majd ki az új parkolóház

Az ehhez szükséges forrás már 
rendelkezésre áll.
Kocsis Orsolya, a városháza 
beruházási irodájának vezetője 
a Fehérvár Tv-nek elmondta: 
a szinteltolásos parkolóház 
egyirányú forgalmat tesz majd 
lehetővé, és két-két rámpapáron 
lehet majd közlekedni a szintek 
között. A nyitott létesítményben 

minden emeleten lesz szociális 
blokk és portaszolgálat.
„Most készülnek az engedélyes 
tervdokumentációk. Itt még 
történhetnek változások, mert az 
engedélyeztetés alatt tervtanácsot 

kell bevonni a tervezőnek, akik még 
megmondhatják, hogy a külső meg-
jelenése milyen legyen a parkoló-
háznak. Értem ezalatt a burkolatot, 
a tető hajlásszögét. Ezt követően 
elindul az építési engedélyezési 
eljárás, ami ha jogerőre emelke-
dik, akkor készülhetnek a kiviteli 
tervek.” – emelte ki a beruházási 
iroda vezetője.

A tervek várhatóan 2019 végére 
készülhetnek el. Az önkor-
mányzat közbeszerzési eljárás 
keretében választja majd ki a ki-
vitelezőt. A munkálatok ezután 
kezdődhetnek el. Ha a máso-
dik ütem is megépül, akkor a 
pláza felé bővítik az épületet, és 
ötszáz körüli lesz a férőhelyek 
száma.

A megkérdezett fehérváriak 
örülnek a parkolóháznak. Szö-
vérfi János elmondta, hogy jó 
ötletnek tartja a parkolóházat, 
mert több lesz a parkoló, és a 
„belváros egy kicsit felszabadul 
a nyomástól.” Gruming Jánosné 
szerint egy több száz férőhelyes 
parkolóház csak javíthat a par-
kolási helyzeten.
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Nézze meg videónkat a főpróbáról a 
fehervartv.hu oldalon!

Világ körüli utazás a teátrumban
látrányi Viktória, Vakler lajos

Egy fogadás, ami aztán lélegzetelállító 
kalandokhoz vezet: Jules Verne klasszikusa, 
a Nyolcvan nap alatt a Föld körül elevenedik 
meg a Vörösmarty Színházban. A regény 
színpadi változatát Pavel Kohout jegyzi, s 
Lendvai Zoltán rendezésében állították színre 
Fehérváron. 

„Legalább nyolcvan-kilencven szere-
pet el kell játszani tizenhárom ember-
nek, ami nagy koncentrációt igényel. 
Viszonylag rövidek a jelenetek, így 
nagyon sokat kell öltözniük a színé-
szeknek. Nagyon koncentráltan kell 
tudni, hogy mibe lépnek be, és ennek 
a tempóját tartani jelentős kihívás. 
Megvan az egésznek az abszurditása, 
ugyanakkor megmaradt a játékosság. 
Remélhetőleg a nézők élvezni fogják!” 
– fogalmazta meg Lendvai Zoltán 
rendező.
A történet a klasszikus: Phileas 
Fogg fogadást köt, hogy képes 
nyolcvan nap alatt körbeutazni a 
Földet. Negyvenhat jelentben ele-
venedik meg a különleges utazás 
története egy igazán dinamikus, 
poénokkal teletűzdelt előadásban. 
A darabban az egyedüli női szerep-
lő Ballér Bianka, aki Auda indiai 
hercegnőt alakítja: „Sok mozgás 
van, dalok, meg elég sok helyszín 
– mindez elég nagy koncentrációt 

Lélegzetelállító kalandok, lekésett hajók, vérszomjas indiánok, tengeri viharok elevenedenek meg a színpadon 

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Több mint száz diák a városismereti versenyen Finisszázs Jankovics Marcell-lal

A verseny résztvevői a városházán is jártak
Március harmadikán újra Székesfehérvárra érkezik Jankovics Marcell, akivel este hatkor nyil-
vános beszélgetés kezdődik a Csók István Képtárban a Trianon kiállításról

Bácskai GerGely lászló-takács krisztina

Megrendezték a Siklósi Gyula Városismereti verseny 
elődöntőjét, ahol tizenhárom fehérvári középiskola 
tizenhét csapata vett részt. A diákoknak összesen kilenc 
helyszínen kellett különböző feladatokat megoldani, és 
egy videót is készítettek a csapatok a saját versenyükről.

A Székesfehérvár középkori történe-
tének legjobb ismerőjeként számon-
tartott régészprofesszor nevét viselő 
versenyt, a Siklósi Gyula Városismereti 
Vetélkedőt első alkalommal hirdették 
meg a fehérvári középiskolások között.
9-13. osztályos diákok jelentkezhettek 
a versenyre, melynek első fordulójá-
ban háromperces kisfilmeket kellett 
készíteniük a hatfős csapatoknak. A 
jelentkezéskor mindössze azt kérték a 
diákoktól, hogy a filmen mutassák be 
Fehérvárt és persze magukat is.
Cser-Palkovics András polgármester 
köszönte meg a fiataloknak az elődön-
tőn, hogy jelentkeztek a várostörténeti 

Március 3-án utoljára járhatjuk be a Jankovics 
Marcell grafikusművész százhetven alkotását 
bemutató, egyedi installációval kivitele-
zett Trianon című kiállítást. Várnak minden 
érdeklődőt a tárlat záróeseményére a Csók 
István képtárba. Ismét Székesfehérvárra 
érkezik Jankovics Marcell, akivel este hat órától 
beszélget a helyszínen lapunk munkatársa, 
Látrányi Viktória.

Jankovics Marcell tárlatán 1526-tól 
a 2000-es évek elejéig jelennek meg 
a magyar történelem eseményei 
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igényel. Az mindenképpen izgalmas, 
hogy én vagyok az egyedüli nő, és 
ennyi fiú vesz körül!”
Phileas Foggot célja elérésében 
nincs, ami eltántoríthatja: sem-

milyen természeti akadály vagy 
lekésett hajó, de még a nyomába 
szegődő rendőrfelügyelő sem. A 
darabban Fogg hű inasát, Passe-
partout-t Krisztik Csaba alakítja, 

míg Fixet, a rendőrfelügyelőt Kuna 
Károly. 

a trianoni békediktátummal való 
összefüggéseiket megragadva. A 
kiállítás emeleti terméhez szellemi 
lépcsősor vezet, majd egy stilizált 
kapun belépve érünk a kiállítótér-
be, ahol többrétegű szimbólum-
rendszer foglalja egységbe a műal-
kotásokat. A finisszázs részeként 
számos érdekességet tudhatunk 
meg a művésztől. A beszélgetés 
után filmbemutatóra is sor kerül, 
melyet a Trianon című kiállítás 
kapcsán forgatott a Fehérvár Tele-
vízió. A szervezők várnak minden 
érdeklődőt!

versenyre. A diákoknak ajánlotta a Fehé-
redő múlt című sorozatot, mely Siklósi 
Gyula régészprofesszor munkáját is 
bemutatja, és amit a Fehérvár Televízió 
munkatársa, Burján Zsigmond ren-
dezett. A múlt szombaton bemutatott 
negyedik, egyben utolsó részben a kirá-
lyi központról, a királyi és a fejedelmi 
palotáról, az új kutatási eredményekről 
beszélnek fehérvári régészek.
A pénteki elődöntőben a diákok egy 
olyan térképet kaptak, melyen mindösz-
sze számok és betűk szerepeltek. Eze-
ket a helyszíneket kellett megtalálniuk 
a fiataloknak, és ezekhez kapcsolódtak 
a feladatok is, melyek megoldására 
mintegy két órájuk volt. A városjáró, 
nyomozós fordulóban nemcsak a hely-
színen kapott kérdések megválaszolása 
volt a diákok feladata, hanem egy 
telefonnal forgatott kisfilm elkészítése 
is, melyben dokumentálják, mi is tör-
tént velük az elődöntőben. A márciusi 
döntőbe nyolc csapat juthat be.
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Az időben felfedezett mellrák gyógyítható!Sorstársi közösségben könnyebb a gyógyulás

A mammográfiának nevezett eljárás során átvilágítják a mellet. A felvételen felismerhetővé 
válnak a három-öt milliméteres, tapintással észrevehetetlen daganatok is. Ezen a lépcsőfokon 
az emlődaganat majdnem száz százalékban gyógyítható.

látrányi ViktóriaráBa Henrietta

A mellrák az egyik legfélelmetesebb női 
betegség, mely hazánkban is sokakat érint. A 
nők körében a vezető daganatos megbetegedés. 
Az időben felfedezett emlőrák szinte minden 
esetben gyógyítható. Ennek első és elenged-
hetetlen feltétele negyvenöt éves kor felett az 
emlőszűrésen való részvétel. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal 
tájékoztatása szerint most azokat a 
székesfehérvári hölgyeket várják a 
Szent György Kórház mammográfi-

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően stroke-on átesett 
felnőttek rehabilitációjában, beszédfejlesztésében 
segít tavaly óta a Fejér Megyei Afáziaklub. A csoportos 
foglalkozások várhatóan június végéig Gárdonyban és 
Csákváron zajlanak.

A Szent György Kórházban egy évben 
mintegy hétszáz stroke-on átesett bete-
get látnak el. Az agyi keringési zavart 
túlélt pácienseknek sok esetben a moz-
gással és a beszéddel lesznek problémái. 
Nekik nyújt segítséget a Fejér Megyei 
Afáziaklub, mely kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal 2001 óta működik. Tavaly 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak pályázatán hétmillió forintot nyert 
a Székesfehérvári Beszédhibásokért 
Alapítvány a beszédfogyatékos felnőttek 
segítésére.
„Ez a klub lehetőséget ad arra, hogy a beteg 
sorstársi közösségben a kommunikációt – 
akár nonverbálisan, akár részben verbálisan 
– de tudja gyakorolni, és legyen jártas abban, 
hogy a gondolatait valamilyen szinten ki 
tudja fejezni.” – foglalta össze a célokat 
Gárdonyiné Kocsi Ilona projektmene-
dzser, logopédus.
A program során a betegek egyéni és 
csoportos ellátását, logopédiai felmérését, 
fejlesztését valósítják meg. A csákvári re-
habilitációs intézményben a páciensek és 
hozzátartozóik minden hónapban egyszer 
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Rendelési idő: hétfőn és pénteken 
7.30-tól 13 óráig, kedden, szerdán 
és csütörtökön 7.30-tól 17 óráig. A 
levélben szereplő időpont az alábbi 
telefonszámon módosítható: 20 387 
7996.

ai szakrendelésére emlőszűrésre, 
akik nemrégiben kaptak meghívót. 
A mammográfiás szűrőállomás a 
kórház radiológiai szakrendelésén, 
a Hunyadi utcában működik. A 
meghívásnak érdemes eleget tenni, 
mert a szűrés életet menthet!

találkoznak logopédussal, pszichológus-
sal, orvosokkal. 
A stroke kialakulását a klubban dol-
gozó szakember szerint odafigyeléssel 
megelőzhetjük: „Vannak olyan módosít-
ható tényezők, melyekre mindenképpen oda 
kell figyelni. Ilyen a magas vérnyomás, a 
cukorbetegség, a magas koleszterinszint, a 
szívbetegség. Ez mind olyan, hogy ha hosszú 
ideig fennáll és nincs megfelelően kezelve, 
akkor jelentősen növeli az agyi keringési zava-
rok kialakulásának esélyét.” – magyarázza 
Kerényi Levente, a kórház osztályvezető 
főorvosa.
A stroke-on átesett betegek akkor 
vehetnek részt a klubfoglalkozásokon, ha 
megfelelően terhelhetők, és a logopédiai 
felmérés azt mutatja, hogy fejleszthetők. 
Általában tizenöt beteg és hozzátartozóik 
vesznek részt a segítő találkozón.
„A kezelésnek három fő pillére van: a logo-
pédiai állomás, a gyógytornász és az orvos. 
A betegeket csoportokba osztják, és minden 
egyes állomáson az egyes csoportokkal foglal-
koznak, majd a betegek váltják egymást. Így a 
három óra végére minden beteg valamennyi 
állomáson megfordul. Természetesen van 
lehetőség egyéni logopédiai, egyéni pszicho-
lógiai vagy egyéni orvosi tanácsadásra is.” 
– tudtuk meg Óvári Attilától, a csákvári 
Rehabilitációs Osztály vezetőjétől.
A program június végéig biztosan folyta-
tódik. A szervezők a következő elérhető-
ségen várják a jelentkezőket: 20 973 5733.
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Horoszkóp
február 28. – március 6.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Számos új lehetősége adódik arra, hogy a munkahelyén vagy 
karrierjében előrelépjen és rendezze anyagi ügyeit. Kimon-
dottan kedvező ez az időszak, ha saját vállalkozást szeretne 
indítani. Arra ügyeljen, hogy ne vállalja túl magát, nem kell 
mindenbe egyszerre belevetnie magát! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Legyen figyelemmel, mert családi életében gondok 
adódhatnak és egyik szerettének szüksége lehet 
a segítségére! A napokban nem ártana elővennie 
empatikusabb énjét, mert többen is segítségre 
szorulhatnak!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egyre jobban nyomasztják anyagi problémái, mivel 
még nem látja az alagút végét. Ráadásul a napokban 
újabb váratlan kiadással találhatja szembe magát. 
Kezdi elveszíteni a reményt, de ne adja fel a küzdelmet! 
Fontos, hogy pozitívan gondolkodjon! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Lassúnak és küzdelmesnek érezheti a hetet. Élete 
minden területén toppon kell lennie, miközben az aka-
dályokkal és nehézségekkel küzd. Sokszor gondol arra, 
hogy mindent felad és elenged. Kapaszkodjon barátaiba, 
szeretteibe, akik támogatják és erőt öntenek Önbe.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Eddig volt ideje felkészülni és összeszedni testi illetve 
lelki erejét, most pedig időszerű lenne belevágni vágyai 
megvalósításába! Viszont nem kell rágörcsölnie, mert 
minél erőszakosabban próbálkozik, annál rosszabbul 
sülnek el a dolgok! Legyen laza és vonja be szeretteit!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az egyedülállók ezen a héten sikeresen hódíthatnak. 
Lehetőségük lesz arra, hogy ismerkedjenek és akár 
kalandokba keveredjenek, de e téren mindig legyenek 
elővigyázatosak! A párban élőknek sem ártana, ugyanis 
valaki megpróbálhatja őket elcsábítani. 

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Fehérvári forgóváz
szabó Miklós bence

Fehérvárról kerülhet úgynevezett forgóváz az 
ország kisvasútjaira. A vasúti kocsik hajtását 
elősegítő szerkezetet negyven éve nem fejlesz-
tették az országban. Pénteken bemutatták azt a 
prototípust, mely válthatja a jelenleg használt 
forgóvázakat, és aminek a gyártására a Fehérvári 
MÁV Vagon Kft-nél kerülne sor a tervek szerint.

A forgóváz a vasúti járművek 
egyik legfontosabb része. A sínen 
haladásért és az utasok kényelmé-
ért is ez felel. A most fejlesztett 
szerkezet alkalmazkodik az erdei 
vasutak olykor rossz minőségű 
pályájához is. Magyarországon 
negyven éve nem fejlesztettek ilyen 
forgóvázat kisvasutakhoz – mondja 
Sőrés Árpád, a terméket fejlesztő 
Székely Invent Kft. ügyvezetője: Ezt a magyar fejlesztésű forgóvázat mutatták be a MÁV Vagon Zrt-nél

A kisvasutakhoz használt hajtott forgóvázat a budapesti Székely Invent Kft. tervezte 

Nagy szakmai érdeklődés övezte a prototípus bemutatóját 
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„Eddig az igazi áttörést az akadályozta, 
hogy nem volt lehetőség új forgóvázat 
használni. Most a lehetőség itt van! A 
kisvasutak fejlesztésére várhatóan újabb 
támogatást kapnak majd a kormánytól, 
a közelgő erdészeti világkiállítással ösz-
szefüggésben. Bízunk benne, hogy ez a 
forgóváz nemcsak itt, a bemutatón, ha-
nem ténylegesen egy jármű alá beépítve 
debütálhat a közeljövőben.”

Lillafüredre, Gemencre vagy akár a 
Váli-völgybe is kerülhet a most be-
mutatott termékből a jövőben, mely-
nek fejlesztésénél előtérbe helyezték 
a környezetvédelmi szempontokat is. 
Ha mutatkozik majd nagyobb igény 
a szerkezetre, akkor Fehérváron 
indulhat el a  tömeggyártás: a több 
évtizedes szakmai tapasztalattal ren-
delkező MÁV Vagon Kft-ből látják 

majd el új típusú forgóvázakkal a 
magyar kisvasutakat. A cég nagy ha-
gyományokkal rendelkezik a szerke-
zet gyártása terén, hatezer forgóvázat 
gyártottak itt a vállalat megalakulása 
óta. Az új forgóváz gyártásánál 
szükségük is volt a szakértelemre és 
az évszázados tapasztalatra:
„Hajtott forgóvázat nem csinált még 
a MÁV Vagon Kft. Újszerű volt, hogy 
olyan forgóvázat gyártottunk, mely 
képes önhajtásra is. Egy beépített, 
háromfázisú villanymotorral tudjuk 
ezt elérni.” – mondta el lapunknak 
Krisztián Árpád, a MÁV Vagon Kft. 
ügyvezetője. 
Az évszázados múlttal rendelkező 
fehérvári cég szerszámokat is fej-
lesztett a forgóváz gyártásához. Így 
akár már a közeljövőben elindulhat-
na a sorozatgyártás az üzemben.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ne hagyja, hogy a következő napokban siettessék! 
Legyen csak megfontolt és óvatos, így nem hozhat 
rossz döntést, és nem ugrasztják mások bele olyanba, 
amibe nem kellene. Egyedül arra kell figyelnie, hogy 
észrevegye a kínálkozó lehetőséget, melynek segítsé-
gével kedvező irányba terelheti életét.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ezen a héten inkább ne kezdjen bele új dolgokba, 
hanem a jelenlegieket igyekezzen befejezni, mivel van 
némi elmaradása és szőnyeg alá söpört feladata. Sőt van 
néhány fontos döntés is, amit meg kellene már hoznia! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Lepje meg magát és kedvesét! Romantikázzanak és 
merjenek új dolgokat kipróbálni! Az egyedülállók 
se rejtegessék valódi énjüket, ha randiznak, merjék 
megmutatni fantáziadús lényüket a leendő kedvesnek, 
és szerezzenek maguknak különleges élményeket! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Váratlan pénzösszeg ütheti a markát egy rokonnak 
vagy szerencsés befektetésnek köszönhetően. Egye-
seknél pedig az is lehet, hogy egy jól fizető munkát 
kínálnak fel nekik, amit vétek lenne visszautasítani.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Több konfliktusra is számítania kell a környezeté-
vel. Nem az a baj, hogy helyén van az önbecsülése, 
hanem hogy magát mások elé, fölé helyezi. Mind-
emellett óvakodjon attól, hogy meggondolatlanul 
költekezzen, túl sok pénzt adhat ki a héten, amit 
később megbánhat. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Akármilyen célt is tűzött ki a hétre, sikerrel fog járni, 
könnyedén eléri azt. Segíti Önt a pozitív gondolkodása 
és az, hogy tele van jóakarókkal, akik mind támogatják. 
Ráadásul egy újabb eszmével, spirituális irányzattal gaz-
dagodhat, ami a segítségére lesz a mindennapokban.

Rekordszámú vendégéjszaka, fejlődő turizmus
koVács szilVia

Székesfehérvár továbbra is kiemelt helyen 
szerepel a belföldi turisztikai célpontok között: 
több mint százhatvanezer vendégéjszakát 
töltöttek nálunk tavaly – erről is beszámoltak a 
Budapesten rendezett Utazás Kiállításon.

Az Utazás Kiállítás fő témája ez-
úttal a sportturizmus volt, miután 
Budapest a rendezvény vendég-
látójaként Európa Sportfővárosa 
címmel büszkélkedhet idén. Váro-
sunk pedig ezúttal is, mint minden 
évben, látványos standdal, ismerős 
installációval és évről évre bővülő 
újdonságokkal várta a látogatókat. 
„Az elmúlt évet több mint százhatvan-
ezer vendégéjszakával zárta a város, 
ami átlagon felüli növekedést jelent. 
A Tourinform irodánál megrendelt 
idegenvezetések száma húsz száza-
lékkal nőtt az előző évhez képest, 
azaz töretlen az érdeklődés Fehérvár 
iránt!” – mondta F. Szegő Kriszti-
na, a Székesfehérvári Turisztikai Városunk idén látványos térinstallációt vitt az expóra

Nagy volt az érdeklődés városunk iránt 

Az idei turisztikai vásár az Aktív hétvége van! szlogen jegyében zajlott
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AGYKONTROLL:
stresszkezelés és elmefejlesztés
Pedagógusok és egészségügyi 

szakdolgozók 
számára akkreditált.

SZÉKESFEHÉRVÁR
március 9-10., 16-17.  

Ára: 44 000 Ft,    
(diák, nyugdíjas: 29 000 Ft)

Oktató: Domján Andrea
(tanár)

Bővebb info: 20/969-0059
agykontroll.hu

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője. 
Székesfehérvár polgármestere a 
kiállítás megnyitóján kiemelte: 
hamarosan újabb fejlesztések való-
sulhatnak meg a városban, hiszen 
az üzleti és sportturizmusnak, tör-
ténelmi és kulturális rendezvény-
sorozatainknak valamint előnyös 
földrajzi elhelyezkedésünknek kö-
szönhetően az országos átlag fölötti 
a fehérvári szállodák kihasznált-
sága. „Talán az sem meglepő, hogy 
van érdeklődés a szállodai férőhelyek 
bővítésére Székesfehérváron. Különbö-
ző szintű szállodákra még szükség van. 
Olyan befektetők is elkezdtek érdek-
lődni városunk iránt, akik nemzetközi 
kitekintésben is komoly nevű láncokat 
hozhatnak Fehérvárra.” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András.
A négynapos rendezvény idei 
díszvendégei Algéria, Bács-Kiskun 

megye és Kecskemét volt, de a 
Nemzeti Kastélyprogram és a Nem-
zeti Várprogram is bemutatkozott. 
A kiállításon információt kaphat-

tak az érdeklődők az úti célokról, 
nyaralóhelyekről, szálláshelyekről, 
a felmerülő kérdésekre utazási 
szakértők válaszoltak.
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Háromszáz méternyi kolbász készült
neücHel Balázs

Gáspár péter

Szombaton friss kolbász illata járta át a Jancsárkertet. 
A Fehérvári Polgárok Egyesülete valamint a Jancsárkert 
Piac és Közösségi Egyesület hatodik alkalommal rendez-
te meg a Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivált. Húsz nevezett 
csapat asztalán készült a tölteni való finomság. 

A Fehérvári Polgárok Egyesületének 
elnöke kiemelte, hogy a fesztivál életre 
hívásának célja a közösségépítés mellett 
az autentikus kolbászkészítés népszerűsí-
tése volt: „Azt szeretnénk, hogy a környéken, 
panelben élő családok, gyerekek lássák, hogy 
a kolbász, amit a boltban kapnak, nem ott 
születik, hanem eredeti módon, húsból és 
egyéb adalékokból készül!” – mondta el 
lapunknak Palkovics Lajos. 

Megtiszteltetés érte a Damniczki Cukrászdát, a Pizza 
dell’Arté-t és rajtuk keresztül a székesfehérvári 
gasztronómiát: a fehérvári cukrászda is szerepel a 
Dining Guide legújabb, legjobb vidéki cukrászdákat 
felvonultató listáján, a pizzéria pedig felkerült a vidék 
legjobb alternatív vendéglátóhelyei közé.

A Damniczki Cukrászda olyan előkelő 
társaságban szerepel a tízes listán, mint 
a váci Mihályi Patisserie, a tihanyi Apát-
sági Rege Cukrászda, a balatonfüredi 
Bergmann Cukrászda, a miskolci Desz-
szertem, a siófoki Édes Piros Cukrászda, 
a soproni Harrer Csokoládéműhely és 
Cukrászda, a vámospércsi Kiss Virág 
Cukrászda, a gyenesdiási Mónisüti és a 
gyulai Százéves Cukrászda. 
Damniczki Balázs kényszervállalko-
zóként kezdte, először még nem is 
volt kész az üzlete, csak vásárolta a 
süteményeket. Először a cukrász-, majd 

Toros nap Szárazréten Fehérváriak a gasztronómia élvonalában

Mézfesztivál Székesfehérváron

Második alkalommal rendezték meg múlt szombaton a Feketehegy-szárazréti Toros Napot. A 
városrészben élők és a meghívottak ezúttal is nagyszerű hangulatban búcsúztatták a telet, 
köszöntötték a tavaszt.                                                                                                                                  V. L.

A Pizza dell’Arte a legjobb alternatív vidéki vendéglátóhelyek közé került be

Második alkalommal rendezték meg a múlt hétvégén a Fejér Megyei Mézfesztivált. A találkozón 
tizenhat magyarországi, erdélyi és délvidéki mézlovagrend vendégeskedett Székesfehérváron, 
akik a mézkirálynő vezetésével vonultak a Városház térre.                                                                 V. L.

A Fehérvári Nyugdíjas Tűzoltók külön háziversenyként egymás készítményeit is zsűrizték

A Kolbász Fanatic Team már a kezdetek óta a fesztivál résztvevőjeA Fehérvári Polgárok Egyesülete méteres kolbásszal készült
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a fagylaltműhely készült el, 1998-ban 
belvárosi kis üzletüket is megnyitották. 
Országos hírnevet 2013-ban vörösboros 
málna fagyija hozott számára, ami Az év 
fagylaltja lett Magyarországon. 2014-ben 
újra az érdeklődés középpontjába került 
a cukrászat, hiszen Somlói revolúció 
című alkotása Az ország tortája lett. 
Damniczki Balázs azóta is folyton újít: 
2017-ben a bolognai Gelato World Tour 
versenyen a legjobb húszban végzett 
fagylaltkölteményével, a fekete teás, 
bergamottos-pisztáciás málnával.
A Pizza dell’Arte 2014-ben nyílt meg 
Székesfehérváron, a Kossuth utca 14. szám 
alatt. A tulajdonos, Baltavári Barna szerint 
a kiváló minőségű alapanyagok, a jó recept 
és a kézi nyújtás a tökéletes pizza titka. 
Könnyed, szinte roppanós alaptésztájuk 
hús nélkül, szimplán csak paradicsommal, 
bazsalikommal, mozzarellával is nagyon 
finom. 2018-ban Budapesten is nyitottak 
pizzériát, a fővárosiak nagy örömére.

A fesztiválra Szerbiából és Horvátország-
ból is két-két magyar csapat érkezett. 
Utóbbiból a tavalyi győztesek tértek 
vissza, hónuk alatt a vándorkupával. Volt, 
aki a jól megszokott családi recepttel 
dolgozott, de számos kísérleti töltelék 
is került a zsűri elé: „Magyarországon 
mindenki tud kolbászt tölteni. Nem győzzük 
hangsúlyozni, hogy a tálalástechnika is na-
gyon fontos: számít, hogy a versenyző miként 
tálalja a zsűrinek az ételt. Nekünk ez a man-
kónk, ha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik a 
legjobb nyersanyag!” – mesélte Pamminger 
Ede, a Királyi Város ízmestere. 
A jó hangulatú délelőtt során háromszáz 
kiló húsból háromszáz méter kolbász ké-
szült, és több mint kétezer ember fordult 
meg a fesztiválon.



12 2019.02.28.programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

Jótékonysági előadás és Finisszázs
Programok március 1-től 10-ig

szaBó petra

Látogatható kiállítások

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

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

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 
hullámhosszon főként azokat a 
közérdekű információkat szolgáltat-
ja, 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 igyek-
szünk közelebbről is bemutatni a 
rádió különböző műsorsávjait, az ott 
dolgozó munkatársakat és a hozzá-
juk kapcsolódó rendszeres témákat.

A rádiózási szokások ismeretében 
tudjuk, hogy a napközbeni pörgés 
után este már inkább a nyugodt 
beszélgetésekre nyitottak a hallgatók. 
A Koktél című magazinműsorunk 
összeállításánál elsődlegesen ezt az 
igényt igyekszünk figyelembe venni. 
Ahogy a név is jelzi, a műsor színes 
és tartalmas, ezt a három műsorveze-
tő, Sasvári Csilla, Gemeiner Lajos és 
Mits Márton is garantálja.
A Koktélról a szerkesztők a következő-
ket nyilatkozták:

Sasvári 
Csilla: Én 
magam na-
gyon sokat 
kapok ettől 
a műsortól. 
Minden nap 
úgy telik 
számom-
ra, hogy 
értékes 
emberek 

történetét ismerem meg, elmélyülve 
beszélgetek velük egy-egy érdekes 

Nándor informatikus mérnökkel. A 
téma szakértőjével az eszközök, 
jelenségek, tendenciák eredetét érde-
kes és érthető formában igyekszünk 
feltárni, de megemlékezünk olyan 
fontos személyekről, eseményekről és 
eszközökről is, akik/amelyek az infor-
máció korát hozták el számunkra.
Harcolok a hiedelmek, tévhitek torzítá-
sai ellen, ugyanis hiszek abban, hogy 
egy békésebb és elfogadóbb élethez 
a megismerésen keresztül vezet az út, 
hiszen mára bebizonyosodott, hogy a 
nem tudás félelmet szül.

Mits Márton: Az 
én fő profilom a 
zene, ezen be-
lül is a dzsessz 
illetve az 
improvizációs 
műfajok. Ezt a 
képességemet 
igyekszem 
kamatoztatni 
a beszélge-
téseim során. 

Szeretem a spontán kihívásokat, 
amikor olyan vendégekkel ülök le, 
akiket még azelőtt nem ismertem. 
Műsorvezetőként mindig a hallgató 
helyébe képzelem magam, próbálok 
olyan információkhoz jutni, amik a 
rádióhallgatókat a leginkább érdeklik, 
és lehetőség szerint azt az oldalát 
bemutatni a vendégemnek, amit a 
hallgatók ez idáig nem ismertek. A ze-
nés műsoraim, beszélgetéseim során 
pedig próbálom az éppen aktuális 
műfajt közelebb vinni és megszeret-
tetni a hallgatókkal. A dzsessz egy 
nagyon szerethető és hallgatható 
műfaj, csak lehet, hogy sokan ezt 
a zenei irányzatot nem a megfelelő 
zenéken keresztül próbálták meg- 
ismerni.

témáról, mindezt úgy, hogy hátrahagy-
juk a felületes sietséget, a kapkodást. 
Jó átélni, ahogy a beszélgetőtársak 
feloldódnak, megfeledkeznek a kezdeti 
mikrofonlázról és átadják magukat a kö-
tetlen, önfeledt beszélgetés örömének. 
De hasonló örömet jelent számomra, 
amikor a történészeknek, régészeknek 
vagy akár művészeknek köszönhetően 
különböző épületek, városok, telepü-
lések múltját vagy jelenét ismerhetem 
meg. A legjobb az, hogy mindezt át is 
adhatom a hallgatóknak!

Gemeiner 
Lajos: Az esti 
sávban hallható 
műsoraim 
többsége az is-
meretterjesztés 
céljával készül. 
Keddenként 
Bán Balázs 
földrajztanárral 
barangoljuk 
körbe a világot, 

és a különböző országokról szerzett 
korábbi ismereteket igyekszünk tovább 
bővíteni izgalmas tényekkel, ismeretek-
kel. Szakértő vendégem amatőr meteo- 
rológus is, akivel Földünk, országunk 
és Székesfehérvár fontosabb időjárási 
jelenségeit, aktualitásait is kitárgyaljuk.
Szerda éjjel mindig más és más port-
rékkal és mélyinterjúkkal készülök, míg 
csütörtökön a metál és rockzenéé a 
főszerep. Együttesekről szóló aktuális 
hírekkel, anekdotákkal és bandabio-
gráfiákkal illetve zenekari interjúkkal 
és nagyszerű zenékkel várom a műfaj 
kedvelőit vagy azokat, akik szeretné-
nek megismerkedni ezzel a csodálatos, 
kívülről ijesztőnek tűnő zenei világgal. 
Péntek esténként pedig a mára minden 
pillanatunkat behálózó informatika 
világában teszünk időutazást Simon 

Március 1.
Fotókiállítás
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Válogatás Setét Anikó képeiből. Köszöntőt 
mond Berkényi Tamás, a Székesfehérvári Vad-
madárkórház alapítója. A tárlat megtekinthető 
március 30-ig.

Zenekari körkép – A Savaria Szimfonikus 
Zenekar koncertje
19 óra, Vörösmarty Színház
Közreműködik: Domenico Nordio hegedű- 
művész (Olaszország) és a Savaria Szimfonikus 
Zenekar. Műsoron: Mozart Don Giovanni 
– nyitány, Beethoven: D-dúr hegedűverseny 
és Schubert: VI. szimfónia. Vezényel: Gudni 
Emilsson (Izland).

Zselenszky-est
19 óra, Petz Söröző
Török-Zselenszky Tamás előadói estje.

Bëlga Dupla. Vendég: Krúbi
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 2.
Mesés színek
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Családi mesedélelőtt papírszínházi előadással, 
kézműves foglalkozással.

Tündérek és boszorkányok
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.

Egy szem gyümölcs
11 óra, Hermann László Zeneiskola
A Zenede Bábszínház jótékonysági elő- 
adása. A programon az intézmény diákjai 
és tanárai lépnek fel. A belépő egy szem 
gyümölcs lesz, az adományokat a Fejér 
Megyei Gyermekvédelmi Központnak 
ajánlották fel.

Papírfarsang a Papír Panírral
15 óra, Új Magyar Képtár

Fehérvári Farsangfarki Felvonulás
16 óra, Országalma, Igéző
A felvonulást megelőzően 14 órától kézműves 
foglalkozás lesz farsangfarki témában Gonda 
Emma és Hegedűsné Sevella Zsuzsanna 
vezetésével. A jelmezes felvonulás az Ország- 
almától az Igézőig megy, ahol 16.30-kor fánkos 
ügyességi játékokkal várják a télűző mulatság-
ra érkezőket.

Operettest
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Szabó Noémi és Kovács Szilárd klasszikus és 
magyaros operettslágereket adnak elő.

Alba Fehérvár – Falco KC Szombathely
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés.

Nosztalgiadiszkó
20 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Ház, 
szabadtéri színpad
Fellép Dj Kátay és Dévényi Tibi bácsi.

Március 3.
Mesék a Tejúton túlról
11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Vinyl vasárnap Vol. 02: Jancsó Gábor
17 óra, Petz Söröző
Székesfehérvári és a városhoz kötődő művé-
szek mutatják be kedvenc lemezüket.

Finisszázs
18 óra, Csók István Képtár
A Trianon kiállítás záróbeszélgetése Jankovics 
Marcell grafikusművész-filmrendezővel.
Beszélgetőpartnere Látrányi Viktória, a Fehér-
vár Médiacentrum hírigazgatója.

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

Dura Elemér kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyv-
tára
Dura Elemér magfaragásai március 9-ig tekinthetők 
meg.

Hordozható azilum
Pelikán Galéria
Nádas Alexandra festőművész tárlata. Megtekinthető 
március 14-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

FoltModern: SzínJáték
Öreghegyi Közösségi Ház
A FoltModern Csoport SzínJáték című patchwork-  
kiállítása. Megtekinthető március 14-ig.

A munka dicsérete
Művészetek Háza
A kiállítás Párniczky Józsefné Gránátalma- és Király 
Zsiga-díjas hímző, népi iparművész, a Népművészet 
Mestere tudásának és elhivatottságának állít emléket. 
Megtekinthető március 23-ig.

Más-kép 2.
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Szabó Anna számítógépes grafikai kiállítása. A tárlat 
március 29-ig látogatható.

Fotókiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Válogatás Setét Anikó képeiből. Megtekinthető 
március 30-ig.

Mentett értékek
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett állandó 
kiállítás. Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

Éljen hát a kikelet!
Március 2. 19 óra, Szent István-terem
A Vox Mirabilis Kamarakórus 2018/19-es hangversenybérle-
tének Farsangi operaparádé című koncertje. Zemlényi Eszter 
énekművész és Kéry Tamás zongoraművész elvarázsolják 
a közönséget ezen az estén, a Vox Mirabilis Kamarakórus 
pedig meglepetésekkel készül a zeneszerető közönségnek. 
Meghívott vendég: Kertesi Ingrid operaénekes.
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A Vörösmarty Rádió műsora március 2-től március 8-ig
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

10.10 Korzó – városrészek 
története

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: 
Bóna Éva

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

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

2019. 3. 3. Vasárnap 2019. 3. 4. Hétfő 2019. 3. 5. Kedd 2019. 3. 6. szerda 2019. 3. 7. CsütörtöK 2019. 3. 8. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Kiss 
György Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

10.10 Horgász – vadász 
magazin 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 

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: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

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

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Barkács műsor Vendég: 
Veres István Boni

12:10 A Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola Vendég: 
Deák Csaba

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 3. 2. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
15:10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Ficsóri Erika
18:10 Nyelvstúdió Vendég: 

Makói-Tóth Annamária
19:10 Pénzügyi percek 

Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

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

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

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

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10 Tanulószoba – 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

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

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Lánglovagok – 
katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:10 Motorsport Vendég: 

Debreczeni Dávid
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

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

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György 
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

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

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
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: Bóna Éva

Március 4.
Eötvös Károly és Balatonja
18 óra, Királykút Emlékház
Praznovszky Mihály és Kállai Szilárd lesz 
Bakonyi István vendége.

Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az órák című filmet tekinthetik meg az érdeklődők.

Március 5.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők színes virágokat készíthetnek 
origami technikával. A foglalkozást vezeti: 
Sziliné Molnár Klára.

Március 6.
Barangolás a természetben
17 óra, Köfém Oktatási és Közművelődési 
Központ

L. Honfi Krisztina pasztellfestő tárlata. A tár-
latot megnyitja Kovácsai Gabriella üvegfestő, 
a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tag-
ja. Közreműködik Dubányi Dóra hegedűn és 
Győriné Soproni Nikolett fuvolán. A kiállítás 
megtekinthető március 22-ig.

Március 8.
Lippai Marianna motivációs író előadása
18 óra, Fehérvári Civilközpont
Egy nő akkor igazán szép, ha a lelke boldog 
és ép. Nőnap alkalmából Lippai Marianna 
tart előadást, mely motiválóan hat minden nő 
számára.

Fehérvár AV19 – Moser Medical Graz 99ers
19.15, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

Szeder-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 9.
Megáll az időd
10 óra, Új Magyar Képtár
Halk zene, csacsogás és kreatív énidő: saját 
készítésű, egyedi alkotások, amiket büszkén 
viselhetünk magunkon.

Re-Kreatív Kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Új, ingyenes foglalkozássorozat általános 
iskolás gyerekek és szüleik számára.

Tompeti10 jubileumi koncert
16 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Lesz sok móka, játék, meglepi, és természe-
tesen nem maradhat el a koncert utáni közös 
fotózkodás sem.

A magyar szecesszió nagymestere: Nagy 
Sándor
16.30, Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Kriesch György, az idei Nagy Sándor-emlékév 
kurátora tart vetített képes előadást Nagy 
Sándor életművéről.

Boribon kirándul
17 óra, Fehérvári Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház előadása.

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

Idegenek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Compact Disco-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 10.
Pici piac
9 óra, MOL Aréna Sóstó rendezvényközpont
Baba-mama-gyermek dizájner vásár.

Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod
Március 1. 16 óra, március 9. 20.15
Magyar dráma.

BÚÉK
Március 1. 18 óra, március 7. 
20 óra
Magyar dráma, vígjáték.

A kedvenc
Március 1. 20 óra, március 8. 
18 óra
Ír-angol-amerikai életrajzi film, 
történelmi film.

A Lego-kaland 2.
Március 2. 10 óra, március 9. 
16 óra
Amerikai-ausztrál-dán-kana-
dai-norvég animációs kalandfilm, 
akciófilm.

Egy kutya hazatér
Március 2. 16 óra, március 9. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
kalandfilm.

Csillag születik
Március 2. 17.30
Amerikai zenés film, filmdráma.

Rossz versek
Március 2. 20 óra, március 8. 
16 óra
Magyar film.

Zöld könyv – Útmutató az élethez
Március 4. 17.30
Amerikai dráma.

Hidegháború
Március 4. 20 óra
Feliratos lengyel-francia-angol 
romantikus dráma.

Bohém rapszódia
Március 5. 17.30, március 9. 18 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi 
dráma.

Kafarnaum – A remény útja
Március 5. 20 óra
Libanoni dráma.

Queen – A Night In Bohemia
Március 6. 18 óra
Angol koncertfilm.

Elvis Presley 1968 – A nagy 
visszatérés
Március 6. 20 óra
Amerikai koncertfilm.

Alelnök
Március 7. 17.30, március 8. 20 óra
Amerikai életrajzi dráma, 
vígjáték.

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

• 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 támo-

gatások lehívása, pályázat megírásától 
az elszámolásig.

Több mint 15 éves tapasztalattal!
Tel.: 06-30-233-8527

E-mail: veronika23@t-online.hu

„KÖNYVELÉST 
INGYEN”

... nálunk sem kap, de





15Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Ezek a feladatok várnak a 
versenyzőkre a döntőben

• háromperces beszéd megtartása, 
melynek témája: Ki lesz sikeres 
a jövőben? (előzetes felkészülés 
alapján)

• ötperces interjú (kérdező Azurák 
Csaba), melynek témája: Milyen a 
Z generáció és mit adhat neki egy 
vidéki város? (előzetes felkészülés 
alapján)

• egyperces reagálás egy videó-
bejátszásra, melynek témája a 
Médiatudatosság (rögtönzés)

Felavatták Bokros János emléktábláját
szaBó petra

Az intézmény egykori tanárára, az íróra, költőre 
családja, volt kollégái és diákjai emlékeztek. A 
Ciszterci Szent István Gimnázium aulájában kapott 
helyet Bokros János emléktáblája.

Teljesen megtelt a Ciszterci gimnázium 
aulája péntek délután. Itt emlékeztek 
az intézmény egykori magyar-történe-
lem szakos tanárára, Bokros Jánosra. 
Az iskola igazgatója hangsúlyozta, 
hogy az intézmény minden volt diák-
jára büszke. Ez azért lehetséges, mert 
kiváló pedagógusok nevelték őket, köz-
tük Bokros János, aki nagy hangsúlyt 
fektetett az élményalapú oktatásra. 
„Olyan emberek kerültek ki az iskola-  
padokból, akik a világot jobbá tették, jobbá 
teszik. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, 
kiváló pedagógusokra volt szükség. Ebben 
ez az iskola mindig is élen állt, hiszen a 
sok kiváló pedagógus között voltak ikonok, 
akik még emlékezetesebbé tudták tenni a 
diákok éveit.” – mondta Orosz Ágoston 
igazgató. 
Bokros János emléktáblája a gimná-
zium aulájában kapott helyet. Kocsis 
Balázs szobrászművész alkotását 
Bokros János özvegye és egyik diákja 
leplezte le. Az egykori tanítványok 
vetették fel, hogy állítsanak emléktáb-
lát a költőnek. 
„Mi voltunk az első osztálya. Nagyon 
tiszteltük, nagyon szerettük.” – kezdte 

Az emléktáblánál a költő lánya és tanítványa
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Színpadon az idősek Győzzön a szó!

Mintegy száztíz produkciót láthat a közönség

DáViD renáta kurucz tünDe

Hangszeres, énekes, vers- és prózamondó kate-
góriában is megmutatták magukat a versenyzők 
a XXVI. Kor-társ Nyugdíjas Ki mit tud?-on A 
Szabadművelődés Házában. A fellépők szerint a 
programnak közösségkovácsoló ereje van.

Énekekkel, versekkel, hangszeres 
produkciókkal léptek színpadra a 
versenyzők a XXVI. Fejér megyei 
Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit tud?-on 
vasárnap. Kiss Dorottya, A Sza-
badművelődés Háza igazgatója 
szerint abban rejlik a program 

Március nyolcadikán, pénteken lesz a 
Szóval győzni elnevezésű kommunikációs 
bajnokság döntője a Hiemer-házban, ahol 
tizenhárom középiskolás mérheti össze 
tudását.

A fiatalok a januári előválogató 
után egy mentorprogramban 
vettek részt. A délutánokon 
Kozáry Ferenc színművésztől 
beszédtechnikát, a közönség 
elé való kiállást tanulták meg, 
de szituációs gyakorlatokban 
is kipróbálhatták magukat. 
Bakonyi István irodalmárral 
a retorikában merülhettek el. 
Ignácz Adrienn pszichológus 
többek között az empátia és az 
odafigyelés fontosságára hívta 
fel a figyelmüket. Azurák Csaba 
pedig az interjúkészítés útvesz-
tőibe vezette be a őket.
„A nyitott, érdeklődő, vidám 
középiskolások a mentornapokon 
óriási tudásvággyal jelentek meg. 
A gyakorlatok során sokat tanultak 
arról, hogyan nyilvánuljanak meg, 
hogyan fejezzék ki gondolataikat, 
hogyan váljon a mondanivalójuk 
érdekessé a közönség számára.” – 
mondta Benkő-Igaz Krisztina, a 
verseny egyik szervezője, majd 
hozzátette: a döntősök körében 
nagy sikere volt a stílusgyakorla-
toknak, melyek során különbö-
ző stílusokban kellett beszélni-
ük adott témákról.
A legtöbb nehézséggel az inter-
júk készítése során találkoztak 
a fiatalok. Ilyen volt például a 
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népszerűsége, hogy a tehetségüket 
bemutató nyugdíjasok a program 
által elismeréssel, büszkeséggel 
gazdagodhatnak. 
A huszonhatodik Ki mit tud? első 
napján ebben az évben is rengeteg 
produkciót állítottak színpadra. 
Több kategóriában is megmutatták 
magukat a versenyzők. A program 
március harmadikán folytatódik, 
március harmincegyedikén pedig 
színvonalas gálával zárul a Vörös-
marty Színházban, ahol kiderül, ki 
bizonyult a legtehetségesebbnek 
ebben az esztendőben.

hatásos, nézőcsalogató cím meg-
találása, vagy olyan kérdéssel 
nyitni a beszélgetést, ami meg-
ragadja a nézőt és végighallgatja 
az interjút. Vagy hogy ne az 
előre megírt kérdések mentén 
haladjanak, vagy ha esetleg vá-
ratlan választ kapnak, merjenek 
rá reagálni.
A szervező megjegyezte: a részt-
vevők számára nem a versengés 
és a győzelem az elsődleges 
szempont. Ezeket megelőzi 
a világra való nyitottság és a 
hasonló érdeklődésű fiatalokkal 
való megismerkedés, kommuni-
káció utáni vágy. Ugyanakkor a 
döntőben megéri „jól beszélni”, 
hiszen a győztes végigkísérheti 
egy közszereplő napját, vala-
mint egy üvegtrófeával és érté-
kes számítástechnikai okosesz-
közökkel lesz gazdagabb.

gondolatait Simon Mária. – „Csak oszi-
nak hívtuk. Sok szépre tanított minket. Sok 
vidámságra, huncutságra. Nagyon szép 
irodalmi műveket mutatott be nekünk. 
Ismertük már akkor a verseit, azóta meg is 
vannak a kötetei, amik halála után jelentek 
meg.” 
A költő-tanárra lánya is szeretettel 
emlékszik. 

„Nyolcéves voltam, amikor meghalt. Sok 
éles emlékem nincs, inkább foszlányok, 
persze van egy-két családi alkalom, ami 
eszembe jut.” – idézte fel édesapja em-
lékét Bokros Judit. – „Sokat szavaltatott 
óvodás koromban. Ezekre emlékszem. Az 
ő verseit egy kicsit későn fedeztem fel ma-
gamnak, de nagyon örülök annak, hogy 
ennyien a magukénak tudják érezni!” 

A rendezvényen Gyóni András, 
a gimnázium korábbi igazgatója 
őszinte megindultsággal elevení-
tette fel a Bokros Jánossal közösen 
eltöltött tanári éveket, majd az 
iskola diákjai adtak műsort. Ze-
nével, énekkel és a költő verseivel 
tisztelegtek a pedagógus emléke 
előtt.
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Múlt heti rejtvényünk három, lapunkban megjelent cikkhez kapcsolódott. Az 
első megfejtésből kiderült, mi is az a coaching: gyakorlatias útmutatás. 
A második rejtvény Kiss „Mozis” Lajos bácsi életével foglalkozott. Arra a kér-
désre kerestük a választ, hogy milyen nyereményeket sorsoltak ki a negyvenes 
években a vésztői moziban szilveszterkor: újévi malacot és dugaszolt bort. 
A harmadik megoldásból kiderült, hány diák jutott idén a Fehérvári Versün-
nep döntőjébe: tizenkettő.
Mostani rejtvényünk első feladványa egy olyam emléknap, ami 2000 óta 
szerepel a naptárakban. Minden évben arra hívja fel a nap a figyelmet, 

hogy többé ne történhessen meg, hogy egy hatalom politikai alapon kivé-
gez, börtönbe zár, ellehetetlenít embereket, családokat. Milyen emléknap 
tehát február 25-e?
Második feladványunk megfejtése az a vetélkedő, amit idén elsőként rendez-
nek meg Fehérváron, és amelynek középpontjában a helyes kommunikáció és 
a meggyőzés képessége áll. Mi a vetélkedő elnevezése?
Végül fókuszban rovatunk témájára szeretnénk felhívni a figyelmet: hol épül 
parkolóház a közeljövőben Fehérváron? A válasz a harmadik megfejtésben 
található.
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Élménypedagógiával az emberközeli oktatásért
HorVátH renáta

Megnyitotta kapuit a Titkok Háza Tudományos 
Élményközpont a Fehérvári Civilközpontban. 
Háromszáz négyzetméteren újszerű, egyedi, 
élményközpontú tanulást támogató elemekkel 
bővített természettudományi bemutató és 
oktatóhely jött létre Székesfehérvár belváro-
sában.

Remek lehetőség ez a központ a 
térség általános és középiskolás 
diákjai, pedagógusai számára, 
hiszen ezzel az oktatási mód-
szerrel kicsit kizökkenhetnek a 
komfortzónájukból, lehetőségük 
nyílik a reflexióra és az önrefle-
xióra egyaránt. A foglalkozások 
során a gyerekek felfedezhetik 
rejtett képességieket, és anélkül, 
hogy tudnának róla, probléma-
megoldó készségük is fejlődik, 
ezáltal könnyebben megállják a Rengeteg érdeklődő volt az ünnepélyes megnyitón 

A diákok a csillagászat rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek

Legórobot építésére is lesz lehetőség
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Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya – az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®.  A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 7  
Atlasprof® specialista van, aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint hat éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart  
Székesfehérváron  március 06-án (szerdán) 17 órakor 
a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

helyüket a problémás szituációk-
ban is.
Borján Péter, az élményközpont 
igazgatója elmondta: igyekeznek 
a pedagógusok segítségére lenni 
azzal, hogy különböző képzési 
formákban kínálnak lehetőséget az 
ismeretek megszerzésére, másrészt 
olyan műhelymunkára is lehetősé-
get teremtenek, ahol a diákok meg-

tapasztalhatják a felsőfokú képzés 
módszereit és elvárásait.
Az elkülönült élményközpontban 
található öt kisebb labor, egy előadó- 
és oktatóterem, tanári és oktatói 
szoba, raktár és a kiszolgálói irodai 
részek. A központ célja a természet-
tudományos tárgyak és a műszaki 
pályák népszerűsítése, az informális 
és nem formális tanulási lehetőségek 

bővítése, valamint hogy szélesebb 
körben elterjedjen a korszerű, kísér-
letközpontú, élményszerű oktatás.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjében úgy fogalmazott, 

hogy ezekkel a lépésekkel lehet 
annak az alapjait lerakni, hogy a 
ma méltán híres és erős fehérvári 
gazdaság tizenöt-húsz év múlva 
is erős és meghatározó tudjon 
lenni Közép-Európában, és ez már 
elképzelhetetlen ezen technológiák 
nélkül. A ma fiataljai nemcsak a 
gazdaságban, a munkahelyeken 
fognak találkozni ezekkel az esz-
közökkel, hanem az életük minden 
területét meg fogja határozni.
Harminckét iskolával kötöttek 
együttműködési megállapodást 
tíz különböző tematikus prog-
ramsorozatban való részvételre. 
A cél két év alatt tizenkétezer 
diák elérése. A programok között 
szerepel például legórobot-építés, 
bűnügyi helyszínelés, szabaduló-
szoba, drónfelvételek elemzése, 
3D-lézerszkennelés. A központban 
lesznek szakkörök, természet-
tudományos órák, vetélkedők. 
Nemcsak iskolai, hanem családi 
programokat is szerveznek majd 
a Titkok Házában – ilyenkor a ta-
nulók mellett a szüleiket is várják 
egy-egy kiemelt rendezvényre.
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Balett, ahogy szeretjük!
lászló-takács krisztina

A tánc, a zene, a mozgás öröm. Ha nem emi-
att balettozik valaki, nem érdemes táncolnia 
– vallja Kuthy Mercédesz és Nagy-Kuthy 
Zoltán. A balett-táncos pár évek óta működ-
teti fehérvári balettiskoláját, ami annyira 
népszerű, hogy már várólista alakult ki. Egy 
olyan műhelyben jártunk, ahol a motivációt 
nem a kényszerűség adja, de még csak nem 
is a versenyeredmények. Egyszerűen attól 
lesz jobb valaki, mert jobb akar lenni, mert 
egyszerűen szereti azt, amit csinál!

A valódi eredmény

Mercédesz és Zoltán néhány 
éve költözött Martonvásárra, ott 
nyitottak először balettiskolát. 
A martoniak először nem is ér-
tették, minek az oda, hiszen van 
már néptánc, van hiphop és ott 
van a foci is. Végül a balettel is 
megbarátkoztak, most pedig már 
van olyan növendék köztük, aki 
idén a Táncművészeti Egyetemre  
Fehérváron a legkisebbektől a 
középiskolásokig vannak évfolya-
mok, innen is kerülnek ki leendő 
táncosok, legutóbb a Táncpeda-
gógusok Országos Szövetségének 
táncversenyén több csoportjuk is 
a döntőbe került. A valódi siker 
mégsem ez. 
Fehérvári szülőktől sokszor 
hallani, hogy nehéz a gyereket 
elvinni sportra csupán azért, 
hogy szeressen mozogni, örömét 
lelje benne. Ennek oka, hogy 
vagy élsportolót akarnak nevelni 
a gyerekből, vagy kiszórják idő 
előtt, mert nem látják benne az 
élsportolót. „Ide azok a gyerekek 
járnak balettozni, akik táncolni 
szeretnének. Ezért aztán elvileg 
van felvételink, de az nem abból 

Itt mindenki hercegnő lehet, de ezért meg is kell dolgozni!

A spicc a kislányok álma, és persze a spicc-cipő...

Fo
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló

áll, hogy megnézzük, mi miatt nem 
alkalmas a táncra, hanem arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy valóban 
szeretne-e táncolni. Alkati kifogá-
sokat sosem keresünk, aki szeretné, 
foglalkozunk vele. Ha később tán-
cos akar lenni, akkor segítjük ezen 
az úton, de ha semmit nem akar a 
tánccal kezdeni, akkor is profitál 
belőle, mert a tartása szép lesz, 
az ízlése formálódik!” – mondja 
Kuthy Mercédesz.

Ez éppen ellenkezője annak, amit 
az ember a klasszikus balett-
ről gondol. Nagy-Kuthy Zoltán 
szerint azért a vélekedésért, ami 
szerint a balett szigorral, szün-
telen gyakorlással és minden 
más kizárásával jár, ők maguk, 
hivatásos táncosok a felelősek. 
„A balett-táncosok a köztudatban 
valami magas, anorexiás, idegbeteg, 
mazochista őrültek, a férfiakról 
meg mindig azt gondolják, hogy 

homoszexuálisok.” – mondja Zoli. 
– „Azért jó, hogy erről beszélgetünk, 
mert Zoli nem az, én pedig életem-
ben nem fogyókúráztam, és mindent 
eszem a mai napig. A rengeteg moz-
gás mellett meg sem tehetjük, hogy 
nem eszünk, mert kell az energia, 
és kell az izomzat.” – teszi hozzá 
Mercédesz.

Kiből lesz a balett-táncos?

Zoliék minden évben tartanak 
szülői értekezletet. Azt mondják, 
érdemes ekkor a szülők arcát 
nézni, mert az újonnan érkező-
kön mindig ott van a döbbenet. 
„Azzal szoktam kezdeni, hogy aki 
azért hozta ide a gyermekét, mert 
profi balett-táncost akar belőle nevel-
ni, az nagyon rossz helyen jár. Meg 
kell tudni érteni, hogy a gyerek fogja 
eldönteni! Ezt nem lehet nyomásra 
csinálni, nem lehet kierőszakolni 
senkiből. Hogyan lehet egy gyerek-
től elvárni ilyesmit? Focizgasson 
csak, táncolgasson csak, aztán majd 
kialakul, van-e tehetsége, és ami még 
fontosabb: van-e benne elszántság, 
van-e benne akarat, hogy egyre jobb 
legyen.” – magyarázza Zoli, aki 
tizennyolc éves korában még nem 
tudta, hogy táncos akar lenni. – 
„Azt mondtam gyerekkoromban a 
balettmesternek, hogy kamionsofőr 
akarok lenni. Aztán húszéves korom-
ban kaptam egy orosz mestert, aki 
felkeltette az érdeklődésemet. A gye-
rek maradjon gyerek! Egy tizennégy 
éves még nem tudja eldönteni, mi 
lesz hátralévő életében. Egy tízéves 
gyerekre még nem adhatsz spicc-cipőt 
sem. Valaki azért adja be a négyéves 
gyerekét balettra, hogy legyen belőle 
valami. De egy négyéves gyerek még 
futkározni akar!”
Volt olyan, hogy az egyik legte-
hetségesebb gyerek fogta magát, 
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Nagy-Kuthy Zoltán és Kuthy Mercédesz, a Nagy-Kuthy Dance Studio vezetői

A koncentráció és a fegyelem nem egyenlő a szorongással. A tánc legyen örömforrás!

és egy évre otthagyta őket, mond-
ván, már nem érdekli a balett. 
Aztán egyszer csak megjelent, és 
nem tudták kizavarni a teremből. 
„Sok minden befolyásolja a gyereket. 
Őt például az „hívta” haza, hogy 
testvérei születtek, és úgy érezte, vele 
nem foglalkoznak annyit otthon. Az-
tán nagyobbak lettek a testvérek, és 
visszajött. Most hivatásos táncosnak 
készül, és minden adottsága megvan 
hozzá!” – meséli Zoltán.

Amerikából jöttem…

A két balett-táncos a Madách 
Színház tánckarában ismerkedett 
meg. Zoltán a Pécsi Balettből ke-
rült oda, Mercédesz pedig Szol-
nokon kezdte, majd Budapesten 
Jeszenszky Endrénél illetve a Bu-
dapesti Táncművészeti Egyetem 
mesterképzésén tanult. Együtt 
határozták el, hogy elindulnak 
szerencsét próbálni Amerikába. 
Egy profi tánckar tagjai lettek, 
akik óceánjáró hajókon adtak 
műsort. 
„A szakmai része irtózatosan 
kemény volt, minket két hónapon 
keresztül csak próbatáncoltattak. 
Óriási különbség van az itteni és az 
ottani mentalitás között. Ott például 
nem egyszer láttunk olyat, hogy egy 
énekes minden gond nélkül szaltó-
zik.” – meséli Zoli.
Ugyanakkor megtapasztalták, 
hogy ott a balett nem csak a 
klasszikus balettből áll. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy nem tudja 
mindenki a klasszikus balettet: „A 
próbatánc kétórás balettórával kezdő-
dik, és ott már kiszórják a felét, meg 
sem várják, hogy dzsesszben vagy 
énekben mit tud az illető. Ha nincs 
meg a klasszikusbalett-alap, akkor 
nincs meg a koordinációd, nincs meg 
az izomzatod, a testtudatod.” – ma-
gyarázza Mercédesz. 
Vagyis a legmagasabb szinten kell 
teljesíteni, ezzel együtt elfoga-
dással és segítséggel találkoztak 
mindenütt. „Azt hiszem, nekünk 
kimosták az agyunkat Ameriká-
ban!” – mondja Zoli. – „A hajó-
ban az volt a jó, hogy nagyon sok 
nemzetet néztünk meg és sokféle 
embert ismertünk meg. Az amerikai 
mentalitás nagyon tanulságos volt. 
Mi ugyanis amikor kiérkeztünk, nem 
beszéltünk jól angolul. Félrevittek 
bennünket egy bevándorlóknak 
fenntartott helyre, és faggattak, 
hogy milyen célból jöttünk. Nagy 
nehezen elmagyaráztuk, mutattuk 
a papírjainkat, ők pedig felhívták a 
tánccsoport vezetőjét, megszervezték, 
hogy eljussunk hozzájuk. Mondtam 
ott a vámosnak, hogy elnézést, hogy 
nem beszélem úgy a nyelvet, ahogy 
kellene, és nehézségeket okoztam. 
Rám nézett és azt mondta: ne kérjek 
tőle elnézést, mert az én angolom 
sokkal jobb, mint az ő magyarja. Ez 
örökre bennem maradt.”
A kint töltött évek annyira jól 
sikerültek, hogy a táncospárnak 
végül önálló műsora volt, és 
ajánlották nekik, hogy maradja-
nak ott koreográfusnak, vagyis 
maradjanak a tánckarban. Azt 
mondják, soha nem fordult meg 
a fejükben, hogy hosszú távon 
maradjanak.
Amikor végleg kikötöttek és 
leszálltak az óceánjáró fedélze-
téről, már évek óta várta őket 

egy ház Martonvásárban, és egy 
közös gyermek gondolata. Kis 
idő múlva megszületetett Emma, 
miközben már javában dolgoztak 
balettiskolájuk megvalósításán.

A szalagparkettától a mo-
tivációig

Egy táncosnak, amikor elkezdi 
a pályáját, tudnia kell, mit fog 

csinálni, amikor kiöregszik a 
klasszikus szerepekből. 
„Sokan mondják, hogy hű, milyen 
jó, hogy ti magán-balettiskolát 
nyitottatok! Azt szoktam válaszol-
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„Pit stop!” – ezzel a koreográfiával jutottak döntőbe a gyerekek

Utánpótlás: a táncospár négyéves Emma lánya vígan átalussza a táncpróbákat

ni, hogy jó, jó, de a szakmán kívül 
tudni kell például szalagparkettáz-
ni vagy buszt rendelni, szülőkkel 
kommunikálni, hajnal kettőkor 
értelmes levelet megfogalmazni és 
hasonlókat.” – mondja Zoli. Az 
ember bemegy a balettintézetbe 
és leadja az óráját, vagyis csak 
a szakmára figyel, itt viszont 
minden más is az ő feladatuk. 
Ezek közül talán a legfontosabb 
a motiváció: „Ha valamiben nincs 
örömed és csak azért csinálod, mert 
egyfolytában valamit le akarsz 
győzni, akkor nem szabad csinálni, 
abba kell hagyni! Ezek a gyerekek 
tényleg örömből táncolnak. Miért 
ne balettozhatna, ha ő azt szeret-
né?” – magyarázza Mercédesz, 
aki szerint valakit a spárgával 
lehet motiválni, valakit azzal 
inkább elriasztani lehet. Vala-
kinek a koreográfia kelti fel az 
érdeklődését, vagyis mindenkiét 
más, ahogy mi sem vagyunk 
egyformák. 
„Volt olyan szülő, aki azért nem en-
gedte be az egyik gyerek testvérét, 
mert ez vékony, az meg testesebb, 
és ő ne járjon balettozni. Oda-
mentem, félrehívtam a szülőt, és 
megkérdeztem tőle, hogy ezt hogy 
jelentheti így ki a gyerek előtt? Be 
szeretett volna jönni a kislány. 
Most ő az egyik legügyesebb, és 
képzeld el, lefogyott! A balettnél 
jobb mozgásforma a világon nincs. 
A pilates hanyatt fekve balett! 
Most néztem a Bayer München és 
a Barcelona labdarúgócsapatának a 
nyújtását. Balettnyújtásokat csinál-
nak!” – mondja Zoli.
A legutóbbi versenyen rögtön 
jött a szülőktől és a gyerekektől 
is az elvárás, hogy érmet kell 
szerezni, nekik kell lenniük a 
legjobbnak. Mercédesz és Zoltán 
azonban azt monda nekik, 
hogy nem versenyezni mennek, 
hanem hogy a legjobb tudásuk 
szerint bemutassák a műsorukat 

a többieknek. Ha a zsűri ad va-
lamit, elfogadják, ha nem, attól 
még az nem biztos, hogy róluk 
szólt: „Egy aranyérem nem lehet 
motiváció, főleg egy gyereknek 
nem. Mert mi történhet? Legalább 
megpróbáltam. Az a vesztes, aki 
meg sem meri próbálni! Ez az, amit 
lehet adni a gyerekeknek. El tudod 
képzelni, hogy egy négy-öt éves 
gyereknek mit jelent kimenni egy 
zsűri elé? Ha nem jön onnan ki 
sírva, akkor az már aranyérem!” – 
vélekedik Zoltán.

„Ennek ellenére itt fejlődés van és tu-
dás, csak próbáljuk a negatív dolgokat 
lehámozni róla.” – teszi hozzá Mer-
cédesz. Az egyik növendék például 
most próbálta meg a táncművésze-
ti egyetemet, egy másik lány pedig 
Bécsbe készül felvételizni.

Mi van a fiúkkal?

Szokták mondani, hogy a balett 
nem férfias tánc. Sőt... 
„Én nagyon fiatalon megéreztem a 
diszkriminációt, szerintem melege-

ket nem szekíroztak annyit, mint 
engem!” – meséli Zoltán. Emiatt 
a vélekedés miatt sok fiú marad 
távol a balettől. „Évekkel ezelőtt 
Martonvásáron megjelent a próba-
teremben egy szőke, hosszú lábú, 
klassz kis srác, akinek a lány-
testvére járt hozzánk balettozni. 
Kérdeztem tőle: bejössz? Mondta, 
hogy igen, megpróbálná. Az apja 
abban a pillanatban rászólt, hogy 
nem jöhet be. De hát miért? – kér-
deztem. Csak – hangzott a válasz. 
Mindegy, nem mehet! Aztán 
beszéltem az apjával, kérdeztem, 
miért nem engedi. Az volt a vá-
lasz, hogy azért, mert nem akarja, 
hogy homokos legyen. Álltam 
ledöbbenve, néztem rá, kérdeztem, 
hogy rólam is ezt gondolja? Egyre 
jobban belezavarodott a dologba. 
Kiderült, hogy a kisfiú focizik, 
példaképe pedig Ronaldo. Ki van 
vele tapétázva a fala. Róla például 
nem feltételezi, hogy meleg, pedig 
a focisták között is vannak, csak 
a sztereotípia miatt nincs a téma 
a kirakatban. Ha például a gyerek 
Mihail Barisnyikovval tapétázná 
ki a szobát, aki köztudottan nem 
meleg, viszont fantasztikus táncos, 
akkor az már baj lenne. Félreér-
tés ne essék, egyáltalán semmi 
bajom a melegekkel, és Ronaldót 
is fantasztikus focistának tar-
tom, példaképként lehet tekinteni 
rá, csak nem értem, miért kell a 
balettes férfiakat azonnal meleg-
nek minősíteni. Ha engem valaki 
megkérdezne, ha újrakezdeném, 
miért lennék balett-táncos, azt 
mondanám: azért, mert nem tudok 
még egy olyan hivatást, ahol ennyi 
gyönyörű nő venne körül!”
Zoliék balettiskolájában van 
fiú évfolyam is. Azt mondják, 
amióta különvették őket a lány 
csoportból, sokkal jobban fej-
lődnek, és van köztük olyan is, 
aki táncosnak készül.
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csaBai Dorina  

Székesfehérváron az idén került bevezetésre a matricás rendszer, mely a Depónia közszolgálta-
tási területén lévő további településeken már három éve működik

Hétköznapi hősök: szavazzon a fehérvári Lengyel Zsófira!
papp BriGitta

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület kitüntető 
díját azok kaphatják meg, akik sokat tettek a 
fogyatékossággal élőkért illetve akik önkéntes 
munkájukkal segítenek. Idén székesfehérvári 
jelölt is van!

Március 23-án adja át a Mozdulj! 
Közhasznú Egyesület a Hétköznapi 
hősök díjat olyan magánszemélyek-
nek, akik sokat tettek a fogyatékos-
sággal élőkért illetve akik önkéntes 
munkájukkal segítették az egyesü-
let munkáját. Az idei hét jelölt kö-

Lengyel Zsófira a Mozdulj! Közhasznú Egyesület Facebook-posztjánál a jelöltek képei alatt 
lehet szavazni március huszadikáig

Fo
tó

: K
ki

ss
 Lá

sz
ló

 ar
ch

ív

Fo
tó

: K
ki

ss
 Lá

sz
ló

Ha van matrica, nincs gond!
Az edényazonosító matricával nem ren-
delkező gyűjtőedényekben lévő hulladék 
február elejétől nem kerül elszállításra a 
megszokott szállítási napon. A Depónia 
Nonprofit Kft. által tavaly év végén postán 
kiküldött azonosító matrica igazolja a 
közszolgáltatás igénybevételének jogo-
sultságát, amire a tájékoztató levélben is 
felhívták az ügyfelek figyelmét. 

Február elsejével lejárt a türelmi 
határidő: a Depónia Nonprofit 
Kft. nem üríti ki azokat a kuká-
kat, amelyekre a lakosok nem 
ragasztották fel a 2019-es évre 
megváltott, szolgáltatást igazoló 
matricát. A szerződött ügyfelek 
az elmúlt év utolsó hónapjai-
ban a zöldhulladék díjmentes 
elszállítására jogosító matricák 
mellett kapták meg a szolgál-
tatás igénybevételét igazoló 
matricát, melyet a települési 
vegyes, azaz kommunálishulla-
dék-gyűjtő edény oldalára kellett 
felragasztani. Ezen nemcsak a 
2019-es évszám olvasható, ha-
nem a szolgáltatást igénybe vevő 
ügyfél hulladékgyűjtő edényé-
nek űrtartalma is. 
A szolgáltató munkatársai 
folyamatosan ellenőrzik, hogy 
a használatban lévő edényekre 

Mit kell tenni, hogy a lakossági hulladék elszállításra kerüljön?
a felragasztás megtörtént-e. 
Akiknek nincs még az edényén 
a narancssárga színű matrica, 
azt tapasztalhatják, hogy a 
hulladékgyűjtő edényüket nem 
ürítik, a kukájukra pedig figye-
lemfelhívó értesítés kerül arról, 
hogy a hulladékgyűjtő edény 
matricával nem rendelkezik, és 
kérik, hogy a következő ürítési 
napra ezt a hiányosságot pótol-
ják vagy vegyék fel a szolgáltató-
val a kapcsolatot. 
Steigerwald Tibor, a Depó-
nia Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója lapunknak elmond-
ta, hogy nem a büntetés a cél, 
hanem hogy az ügyfelek eleget 
tegyenek a kérésnek, és ezáltal 
segítsék a szolgáltatás átlátható-
ságát és pontosságát. 
Panasz esetén van segítség, 
kérdéseikre választ kaphatnak 
az érdeklődők a Depónia Non-
profit Kft. ügyfélszolgálatától. 
Ha a matrica elveszett, esetleg 
az azon megjelölt edény nagysá-
ga nem felel meg a valóságnak, 
mert időközben más űrtartalmú 
edényre váltottak, az ugyfel@de-
ponia.hu e-mail-címen vagy a 22 
507 419-es telefonszámon illetve 
személyesen is jelezhetik ezt a 
szolgáltatónál, ahol pótolják a 
hiányt.

zött  – akiket a beérkezett jelölések 
alapján választott ki az egyesület 
– a székesfehérvári Lengyel Zsófi 
is ott van, aki lapunk olvasói előtt 
sem ismeretlen.
Zsófi látássérült, volt paratriatlon 
válogatott sportoló, aki az épek 
illetve a sérült emberek világát pró-
bálja közelebb hozni egymáshoz. 
Kommunikációs szakemberként, 
tanácsadóként dolgozik Székes-  
fehérváron többek között a fogyaté-
kossággal élők társadalmi elfo-
gadásáért, és ő a Székesfehérvári 
Érzékenyítő Program elindítója is.
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ÉRTÉKEK, HELYBEN.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székes- 
fehérvár, 4226 hrsz-ú, ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 
59. szám alatti ingatlan 1. emeletén lévő 16/1 – 16/2 – 17. számú termeinek 
bérbe adására oktatás, irodai, rekreációs célra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12. (kedd) 12 óra

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; 
„Ingatlanpályázatok” aloldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől 
csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
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Salzburgban nem a Volán, hanem a Red Bull fogott padlót

Salzburgban lett meg az első
kaiser taMás

A Red Bull Salzburg ellen megszerezte első 
győzelmét a Fehérvár AV19 az EBEL felső-
házi középszakaszában, így maradt esély a 
negyedik hely megszerzésére.

Első középszakaszbeli győzel-
mével rögtön edzőt buktatott a 
Fehérvár AV19. Hannu Järven-
pää együttese vasárnap – némi 
meglepetésre – tulajdonképpen 
simán, 4-1-re győzött Salzburg- 
ban. Ott, ahol korábban, az 
alapszakaszban két nagy zakót 
kapott: 9-0 és 8-3 volt az őszi 
találkozók végeredménye az 
osztrákok javára. Most azonban 
alaposan kijött a lépés Erdély 
Csanádéknak, erre pedig nagy 
szükség volt, hiszen a felsőházi 
középszakasz első négy fordu-
lójában nem termett babér a 
Volánnak. 
A háromgólos vereség után a 
Salzburgnál megköszönték Greg 
Poss munkáját. Az ötvenhárom 
éves kanadai trénernek persze 
nem csak a fehérváriaktól kapott 
pofon miatt kell új munka után 
néznie: a Salzburg a középsza-
kaszban öt találkozón három 
pontot szerzett eddig – ehhez 
jön az alapszakaszból hozott egy 
bónusz – ami az EBEL egyik leg-

Az Újpest választotta a Titánokat

Megkezdődik a honi bajnokság, az 
Erste Liga rájátszása is. A Fehérvári 
Titánok gárdája a hatodik helyen 
került be a rájátszásba, ahol az Újpest 
választotta ellenfelének a „kis” 
Volánt. Az első két meccset Újpesten 
rendezik csütörtökön és pénteken. 
Székesfehérváron majd március 4-én 
és 6-án mérkőzik meg egymással a két 
gárda. A párharc négy nyert meccsig 
tart.
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Sorsdöntő szakasz jön Hagyományteremtő sportest

Keller Iván és az Alba indul – és remélhetőleg célba is ér a rájátszásban Harmadik sportként a tánc is jelen volt a kézisek és kosarasok közös bálján

soMos zoltán soMos zoltán

Három hétig nem játszott tétmeccset az Alba 
Fehérvár kosárcsapata, most azonban igazi 
élet-halál harcok következnek, hiszen a ráját-
szásba jutás esélyét is meg kell még teremteni!

Kilencedik helyen áll, vagyis a 
középszakaszt tekintve a határon 
billeg az Alba a bajnokságban. Ha 
nem végez az első tízben az alap-
szakasz végén, biztosan lemarad a 
rájátszásról, sőt a kiesés elkerülé-
séért kellene játszania, ami szégyen 
lenne a nagy múltú klub számára. 
Hét meccs van hátra, ebből öt 
hazai pályán vár Lórántékra, ami 
jó, de az ellenfelek helyzetét és 

Az Alba Fehérvár néven szereplő kézilabda- és 
kosárlabdacsapat közös bálja rendhagyó, de a 
szervezők szerint hagyományossá váló kezde-
ményezés. A Hotel Magyar Királyban együtt 
szórakoztak sportolók, edzők, támogatók.

„A sportolók sokszor burokban élnek, 
nem is tudják, mennyien dolgoznak 
azért, hogy ők a játékra, az edzések-
re koncentrálhassanak. És fordítva 
is igaz: a támogatók vagy a klubnál 
dolgozók közül sem mindenki van 
tisztában azzal, mennyi áldozattal 
jár egy sportoló pályafutása. Egy 
ilyen estély jó alkalom, hogy közelebb 
kerüljenek, megismerjék egymást azok, 
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erejét tekintve mindegyik találkozó 
nehéznek ígérkezik. Falco, Szol-
nok, Kaposvár, Paks, Zalaegerszeg, 
Debrecen, Sopron sorrendben 
következnek a riválisok. Vannak 
köztük, akikkel akár ki-ki meccs 
is dönthet, ki jut végül a tízbe. Re-
méljük, ennyire nem lesz kiélezett 
a harc! Ehhez az olyan rangadókon 
kell erőt mutatnia az Albának, ami-
lyen a szombati, Falco elleni is lesz. 
A szombathelyiek ellen pályára 
léphet legújabb fehérvári igazolás-
ként a 203 centis amerikai center, 
Brandon Peterson is. Jövő héten 
pedig az Európa-kupában is folytat-
ja az Alba: a kieséses szakaszban 
Bonnba utazik szerdán.

akik a kézilabdában és kosárlabdában 
dolgoznak Fehérváron.” – mondta 
rövid köszöntőjében Balássi Imre, 
Az Alba Regia SC és a Köfém SC 
elnöki tisztét is betöltő sportveze-
tő, aki így mindkét, Alba Fehérvár-
ra keresztelt csapat első embere. 
Hozzátette: kézenfekvő lett volna 
Alba Bálnak hívni az eseményt, 
csak az nagyon rímelt volna egy 
ismert szórakozóhely nevével, 
így inkább I. Alba Sportest lett az 
elnevezés. 
Átadták a tavalyi év legjobbjainak 
járó díjakat is: az év kézilabdázója 
Pelczéder Orsolya és Alexandra 
Nascimento, az év kosarasa pedig 
Lóránt Péter lett.

nagyobb költségvetésű klubjánál 
nem elfogadható szint. 
Visszatérve a Volánhoz: nagyon 
kellett ez a három pont, de 
még így sem tűnik könnyűnek 
a legjobb négybe kerülés, ami 
pályaelőnyt érne a rájátszásban. 
Jelenleg négy pont a hátrány a ne-
gyedik helyen tanyázó Bolzanóval 
szemben. Igaz, a középszakasz 
fele még hátra van! A következő 
hét pedig igen sűrű lesz: pénte-
ken jön – új edzőjével – a Salz-
burg, vasárnap a Volán utazik Vil-
lachba, kedden pedig Fehérvárra 
érkeznek a bolzanói Rókák. Ezen 
a három meccsen legalább hat 
pontot kellene gyűjteni, hogy az 
utolsó két körre maradjon esély a 
negyedik hely megszerzésére!
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Magabiztos sikert arattak Juhász Rolandék itthon a Taksony ellen, és jutottak a Magyar Kupa 
negyeddöntőjébe

Szép gólok, magabiztos továbbjutás
néMeth krisztián

3-0-ra legyőzte a Vidi a Taksonyt a Magyar 
Kupa nyolcaddöntőjének második felvo-
násán, így összesítésben 4-0-val jutott a 
legjobb nyolc közé.

A odavágóhoz képes egészen 
más képet mutatott az NB III-as 
együttes elleni párharc második 
mérkőzése. Fehérváron nem 
arról szólt a történet, hogy a pi-
ros-kékek betuszkoltak egy gólt 
– az első félidőben kifejezetten 
tetszetős találatokat szereztek 
Hadžić-ék.
Nem így a hétvégi bajnoki 
derbin, melyen az élvonalnak 
lassan, de biztosan búcsút intő 
Haladás vendégszerepelt Sóstón.
Egyedül a Szombathelyen ne-
velkedett Kovács István tudta 
feltörni a vasi reteszt. Érthető 
okokból nem is kerített nagy 
feneket a gólörömnek Kis- 
kokó, azonban a három pont úgy 
kellett, mint egy falat kenyér, 
hiszen tartani kell a lépést az 
éllovas Ferencvárossal.
Visszatérve a szerda estére, a 
Taksony jószerével az esélyte-
lenek nyugalmával léphetett 
pályára – ahogy vezetőedzőjük, 
Szabados Tamás fogalmazott 
– az oroszlán barlangjában. Az 
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Francia szélső érkezik a nyáron Tizenhárom fehérvári érem

Zazai komoly erősítést jelenthet a Fehérvárnak Nemcsak az egyéni számokban, csapatban is jók – képünkön az ARAK 4x200-as váltója

kaiser taMás néMeth krisztián

Március kilencedikén játszik legközelebb baj-
noki meccset az Alba Fehérvár KC, akkor Egerbe 
látogat Deli Rita együttese. A klubnál azonban 
nem állt meg az élet a rövidke mérkőzés nélküli 
időszakban: bejelentették, hogy Sabrina Zazai 
Fehérváron folytatja pályafutását.

Öt arany-, négy ezüst- és négy bronzéremmel 
zárta az ARAK az utánpótlás bajnokságok hét-
végéjét. Az ifjúsági és junior fedett ob-n Takács 
Boglárka nyert 60 és 200 méteren valamint a 
4x200-as váltóval. Thardi-Veress Vajk a téli dobó 
ob-n diszkoszvetésben lett bajnok!

Budapesten az ifjúságiak és junio-
rok bajnokságán 60 méteren és 200 
méteren is a leggyorsabb lett Takács 
Boglárka. Varga Tamás spintere 
idén már a felnőttek között is nyert 
bajnokságot, gyakorlatilag többször 
javította meg a korábbi rekordokat, 
mint ahány érmet nyert az elmúlt két 
hétben!
Az ARAK versenyzője a 4x200 
méteres váltóban is kitett magáért: 
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a Takács Boglárka, Endrész Klaudia, 
Szépe Flóra és Mátó Sára alkotta 
ARAK-os staféta fölényesen nyerte a 
bajnoki címet. 
A fehérváriak negyedik aranyérmét 
távolugrásban, kiváló versenyzéssel 
szerezte meg Endrész Klaudia. Az 
Ifjúsági Olimpia ezüstérmese ismét 
hat méter fölötti eredménnyel bizto-
sította be elsőségét.
Az ötödik bajnoki cím Szombathely-
ről került Fehérvárra. A nehézatléták 
téli bajnokságán a dobók „szentélyé-
ből” több érmet is sikerült elhalászni 
a rendező Dobó SE versenyzői elől. 
A legfényesebbet Thardi-Veress Vajk 
diszkoszvetésben szerezte. Lévai 
Dóra tanítványa több mint két és fél 
méterrel verte a mezőnyt, és ötven 
méter fölé javította legjobbját!

A balkezes francia jobbszél-
ső, Sabrina Zazai nyártól 
erősíti majd az Alba Fehér-
vár együttesét. A huszonöt 
éves játékos a a Pôle Sud 
csapatában kezdett kézi-
labdázni, majd tizennyolc 
évesen a Besançon Féminine 
igazolta le, ahol négy idényt 
töltött. „Első profi szerződése-
met két éve írtam alá, amikor 
a Toulonhoz kerültem.” – nyi-
latkozta az Alba Fehérvár 
KC honlapjának Zazai. – 
„Nagyon örülök, hogy csat-
lakozhatok az Albához, egy 
ambiciózus klubhoz az erős 
magyar bajnokságban! Biza-
kodva várom az új szezont, 
hogy sok sikert és szép élmé-
nyeket élhessünk meg együtt 
az új csapattársaimmal és a 
szurkolókkal.”
A játékosról jó vélemény-
nyel van a francia válogatott 
másodedzője is: „Sabrina ki-
tűnő, de egyáltalán nem szok-
ványos jobbszélső, aki mindig 
képes látványos megoldásokra. 
Mosolygós, remek személyiség 
– meggyőződésem, hogy hamar 
a fehérvári szurkolók egyik 
kedvencévé válik. Szinte akro-
batikus mozgása és kivételes 
gyorsasága sok örömet fog sze-
rezni az Albának. Bizonyítani 
fogja, hogy jó döntést hoztak 
a klub vezetői!” – mondta 
Sébastien Gardillou. 
Zazai vélhetően kétéves 
szerződést kötött az Albá-
val.

első derbin még megrángatták a 
nagymacska bajszát, a visszavá-
góra már nem maradt patronja 
a lelkes, szimpatikus zöld-fehér 
csapatnak.

Először pontrúgásból sikerült 
feltörni az első meccsen brillírozó 
Ivancsik kapus reteszét: Huszti 
lőtt tizenhét méterről a kapu jobb 
oldalába. Aztán az est talán leg-

szebb gólját szerezte Hadžić, aki 
Juhásszal kényszerítőzött, majd 
a tizenhatos vonaláról tekerte a 
bal alsó sarokba a labdát. Huszti 
Szabolcs ezen az estén két gólig 
jutott: az első félidő hajrájában 
akcióból is betalált.
Ekkor úgy tűnt, akár gólgazdag 
diadalt arathat a Vidi, de a má-
sodik félidő rácáfolt erre: meddő 
mezőnyfölény és kihagyott hazai 
ziccerek jellemezték a derbit, a 
vendégek egyszer alakítottak ki 
érdemi gólhelyzetet – az oroszlán 
barlangjában azért ez is valami!
„Bár az első félidőben szereztünk 
három gólt, a második játékrészben 
kimaradtak a helyzeteink, amivel 
természetesen nem vagyok elége-
dett. A lényeg persze az, hogy a 
párharc esélyeseként továbbjutot-
tunk!” – értékelt Marko Nikolics, 
a fehérváriak vezetőedzője.
Továbbjutásával a Vidi három-
éves vesszőfutás végére tett pon-
tot, hiszen legutóbb 2016-ban 
tudott ott lenni a Magyar Kupa 
legjobb nyolc csapata között.
Hétvégén várhatóan nehezebb 
ellenfél látogat Fehérvárra, hi-
szen a Kisvárda az utolsó öt for-
duló alapján a legjobb formában 
lévő NB I-es csapat. A tabella te-
hát csalóka lehet, hiszen a Várda 
csak az utolsó előtti helyen áll.
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A Fehérvár Televízió műsora március 2-től március 8-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 3. 2. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Radics	Éva	és	
Bódi	Réka,	a	MusiColore	
karvezetője	és	énekese

11:20 Fehérvári beszélgetések – 
hetvenéves	az	Alba	Regia	
Táncegyüttes	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Juhász	Zsófia

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	Takács	
Balázs	és	Venekei	Márk	
őrmesterek,	aki	a	katonai	
életpályáról	mesélnek

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Nagy	Judit,	
Csizmadia	Máté	és	Magony	
Tamás.	Téma:	a	Perelj,	Uram!	
a	Nemzeti	Színházban

14:10	 Egészségünkre!	17-
18.	rész	–	ismétlés	

14:25 Honvéd7 – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Gayer	
Ferenc	dzsesszénekes		

15:15 Agrárinfó – ismétlés 
15:45	 Szárnyakat	a	magasba!	

–	ismeretterjesztő	film
16:10	 Csík	30	–	30	év	boldogság
16:35	 Két	hang,	két	lélek	–	ismétlés		
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László.	Téma:	
a	nők	és	a	diabétesz

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin
19:50	 Fehérvár	AV19	–	Salzburg	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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

órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 3. VASárnAp 2019. 3. 4. Hétfő 2019. 3. 5. Kedd 2019. 3. 6. SZerdA 2019. 3. 7. CSüTörTöK 2019. 3. 8. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László.	Téma:	
a	nők	és	a	diabétesz

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Radics	Éva	és	
Bódi	Réka,	a	MusiColore	
karvezetője	és	énekese

11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések – 

hetvenéves	az	Alba	Regia	
Táncegyüttes	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Juhász	Zsófia

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon	2018
 Meghívott vendégek: 

Láposi	Réka	és	Keller	
János.	Beszélgetőtárs:	
Bakonyi	István

14:40	 Napi	színes	–	ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	Takács	
Balázs	és	Venekei	Márk	
őrmesterek,	aki	a	katonai	
életpályáról	mesélnek

15:15 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából	

17:00	 Szent	László	nyomában	
Erdélyben	–	ismétlés	

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Hamay	
Tivadar	festőművész	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50 A láthatatlan madárfotós
20:40 Alba Fehérvár – 

Falco	Szombathely	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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 A szomszéd vár 

turisztikai	magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Halmay	
Tivadar	festőművész	

16:40 A szomszéd vár 
turisztikai	magazin

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

Vendég:	Boros	Pál	egykori	
kerékpárversenyző	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 VI.	Fricsay	Richárd	
Katonazenekari Fesztivál

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Boros	Pál	egykori	
kerékpárversenyző	

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:	Molnár	Gábor	és	
Tombor	Beáta	néptáncosok	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Fehérvári	Titánok	–	UTE	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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 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:	Molnár	Gábor	és	
Tombor	Beáta	néptáncosok	

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

Lajos.	Vendég:	Nagy	
Ákos jégkorongozó és 
szakkommentátor 

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Egészségünkre!	19-20.,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Fehérvár	AV19	–	Bolzano	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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!	19-
20.	rész	–	ismétlés	

10:55 Honvéd7 – ismétlés 
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Nagy	
Ákos jégkorongozó és 
szakkommentátor 

17:00	 Egészségünkre!	19-
20.	rész	–	ismétlés	

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

Viktória.	Vendégek:	
Lénárt	Péter	és	Turós	
Arnold ökölvívók 

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Fehérvári Titánok – 
UTE	jégkorngmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	
Lénárt	Péter	és	Turós	
Arnold ökölvívók 

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések – A 

kommunizmus	áldozataira	
emlékezünk	–	1.	rész	

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Sinka	Jenő

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfó és Hírek

20:35	 Szerelem,	vak	vagy	–	kanadai	
romantikus	vígjáték	(12)

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

Kiemelt ajánlatunk: március 8. 18:05 A kommunizmus áldozataira emlékezünk – 1. rész

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.  
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

Tekintse meg weblapunkat: 
louisgaleria.hu

A Louis Galériában  
az értékbecslés ingyenes!

Festményeket keresek!
Scheiber Hugó műveit  
keresem! Művektől függően  
300 000–2 000 000 Ft-ig!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

március 13., március 27., április 17., 
május 8. 13–17 óráig 

Hotel Novotel • Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! 
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, 
Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany:
akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft

Acél:
akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-AS ÉVEK
Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, fülbevaló, 
bross felvásárlás!

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

1914-es

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/gr 

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 

töröttet is! Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti  
az alábbi ingatlant:

Irodahelyiség raktárral, zuhanyzóval:
• Székesfehérvár, Szedreskerti lakótelepen található üzemi 

ingatlan emeletén, összesen 85 m2 alapterületű, felújított, 
távhővel ellátott ingatlanrész, melyben 24 m2 és 8 m2 
alapterületű irodahelyiség, raktár, előtér, valamint öltöző, mosdó 
és zuhanyzó helyiség található.

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését, kedvező áron 
ingatlanok energia tanúsítását!

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám alatti 
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu


