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Választókerületi
programok
Lakossági fórum
Tóvárosban
Március 11-én, hétfőn lakossági fórumot tart Mészáros
Attila, az 5. számú választókörzet, Tóváros és Alsóváros
önkormányzati képviselője. A
Tóvárosi Általános Iskolában
17 órakor kezdődő eseményen jelen lesz Cser-Palkovics
András polgármester, Bozai
István városgondnok, Kovács
Zsolt városi rendőrkapitány,
Szauter Ákos, a Széphő Zrt.
vezérigazgatója, Steigerwald
Tibor, a Depónia Nonprofit
Kft. ügyvezetője és Nagy
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának
vezetője is.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
Képviselői fogadóórát tart március 11-én, hétfőn Deák Lajosné.
A 11. számú választókörzet
önkormányzati képviselője 17
és 19 óra között várja a lakókat
a Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatt.
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Megújulnak a háziorvosi rendelők

Bácskai Gergely

Lakossági fórumot tartott Kovács Béla Sándor,
a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője a Kígyó, a Mancz János és az Ősz utca
lakóinak március 4-én, hétfőn késő délután a
Rákóczi iskolában.

A fórumon ott volt Cser-Palkovics
András polgármester, Kovács Zsolt
városi rendőrkapitány, Bozai István
városgondnok, Steigerwald Tibor, a
Depónia ügyvezetője és Nagy Zsolt,
a Közlekedési Iroda vezetője.
A fórum elején Dér Tibor tartott egy
rövid bűnmegelőzési tájékoztatót
az időseket érintő, „unokázásnak”
hívott csalásról, melynek lényege, hogy az elkövetők telefonon
felhívják a nyugdíjasokat, hogy az
unokájuk közlekedési balesetet
szenvedett, és a rendőrnek nagyon
gyorsan hatszázezer és egymillió forint közötti összegre van szüksége,
hogy eltussolja az ügyet, és az orvos
elintézze a gyors kórházi kezelést.
Jellemzően szóval tartják a telefonon a hívott felet, amíg a tettestárs
meg nem érkezik a pénzért. A
rendőrség azt tanácsolja, hogy ilyen
esetben mindenki gyanakodjon,
mert a hivatalos szervek sosem így
járnak el!
A legtöbb kérdés a lakótelepi
parkolásról és a szemétszállításról érkezett. A parkolással
kapcsolatban elhangzott, hogy ha
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A fórumon a legtöbben a lakótelepi parkolással és a szemétszállítással kapcsolatban kérdeztek

valamelyik lakóközösségnek van
ötlete arra, hogy hol lehetne új
parkolókat építeni az Ősz utca, a
Kígyó utca és a Mancz János utca
környékén, és jelzik azt a körzet
önkormányzati képviselőjének,
akkor megtervezteti és megépíti a
város a parkolókat.
Lakossági kérdésre válaszolva Bozai
István városgondnok elmondta,

hogy a Mészöly Géza utcai orvosi rendelőnél elkezdték a külső
lift építését, ami várhatóan négy
hónapig tart majd. Székesfehérváron valamennyi háziorvosi rendelőt
felújítják és akadálymentesítik, így
a Szekfű Gyula utcai rendelőt is. A
munkát a rendelések zavartalansága érdekében ütemezetten végzik
városszerte.

Járdák épülnek Tóvárosban
Tavasszal több helyszínen kezdődik járdafelújítás vagy új járda építése az 5. számú
önkormányzati vákasztókörzetben, Tóvárosban
és Alsóvárosban. A fejlesztés összesen mintegy
harminchárommillió forintba kerül.

Az egyik legnagyobb beruházás
a Tóvárosi lakónegyed 53. és 58.
szám között és ennek folytatásában lesz. Az első ütemben az
épület melletti járdát, a második ütemben a körforgalomhoz
csatlakozó szakaszt újítják fel.
Az aszfaltburkolat közel ötszáz
négyzetméteren újul meg.

A Széchenyi utca 27. és 29. között
az aszfaltburkolat bontása után új
aszfaltos illetve térköves burkolat,
mellette új folyóka is készül öt és
fél millió forintból. A Széchenyi u.
39. és 43. között felújítják az épület
melletti járdát, beleértve a lépcsőházakhoz kapcsolódó szakaszokat
is, biztosítva az akadálymentes
közlekedést. Ez a munka közel
hatmillió forintba fog kerülni.
A Halom utca páros oldalán új
betonlapos járda épül, míg a Hosszú
sétatér északi részén a páratlan
oldalon újítják fel a járdát. A közbeszerzési eljárás folyamatban van,
így a munka márciusban elkezdődhet.

„A munkaterületek átadását követően
tavasszal kezdődnek és augusztus
31-ig befejeződnek a járdaépítések.” –
mondta lapunknak Mészáros Attila
alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője, aki bízik ben-

ne, hogy a régóta várt beruházások
a lakók megelégedését, biztonságos
közlekedését szolgálják és növelik
a mindennapi komfortérzetet. A
képviselő az építkezések idejére a
lakók megértését és türelmét kéri.

Új fészket kaptak a gólyák
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Kurucz Tünde
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Március ötödikén délelőtt a Városgondnokság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai
újjáépítették az alaposan megrongálódott Új Csóri úti gólyafészket. Tavaly a költési időszakban
öt fiókát nevelt fel az itt fészkelő gólyapár.
B. G.

A munkálatok hamarosan elkezdődnek

Ismét üzembiztosan működik a Csitáry-kút
Március ötödikén öt méterrel lejjebb, harmincöt méteres mélységre eresztették a
Városgondnokság szakemberei a Csitáry-kút szivattyúját. Erre azért volt szükség,
mert a napokban többször leállt a kút, a korábban harminc méteres mélységben lévő
vízszint ugyanis lecsökkent. A savanyú vizet, mely magas ásványianyag-tartalma
miatt nagy népszerűségnek örvend, több százan viszik haza naponta üvegekben.
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Változott a buszmenetrend
A HETILAP

Kovács Szilvia

Nagyobb figyelmet kell fordítani az autóbuszos közlekedésre
Székesfehérváron, ugyanis számos
változás történt a menetrendben.
Március elsejétől a Sóstó Ipari
Park felé közlekedő 15-ös járatokat racionalizálták a csökkenő
utasszám és az ipari parkot ellátó
szerződéses járatok miatt. Emellett a 22-es vonalán is változtak
a Köfém-lakótelephez betérő
buszok. A 35-ös munkaszüneti
napokon is a Zone (korábban Park
Center) bevásárlóközpontig fog
közlekedni, a járat menetrendjét
a munkába járáshoz igazították a
szakemberek.
Fontos változás az is, hogy több
megállóhely új elnevezést kapott,
és vannak kisebb járatok, melyek megszűntek. Érdemes tehát
indulás előtt tájékozódni! Szerencsére ezt mostantól több helyen és
felületen is megtehetjük: „Március
elsején megjelent egy új menetrendfüzet, ami már nagyon régóta nem

Fotó: Kiss László

Március elsejétől megváltozott a helyi
autóbusz-menetrend. Egy új, mindenki számára ingyenesen hozzáférhető füzet segít a
tájékozódásban, de okostelefonon is könnyen
informálódhatunk. Emellett minden információ megtalálható a város honlapján is.

Székesfehérvár március elsejétől érvényes buszmenetrendje a szekesfehervar.hu/buszmenetrend oldalon érhető el, ahol a vonalhálózati térkép
is letölthető

került kiadásra. Ez a korábbiakkal
ellentétben ingyenes, hozzá lehet jutni
az autóbusz-állomáson, a Jancsár utcai decentrumban, a KNYKK Rákóczi
utcai ügyfélszolgálatán, a városháza
és a Városgondnokság ügyfélszolgálatán, de az uszodában és a Tourinform

irodában is igyekszünk ezeket biztosítani.” – mondta Papp Márton, a
Közlekedési Iroda ügyintézője.
Emellett Székesfehérvár helyi
menetrendje elérhető a Googletérképen illetve a Move it! alkalmazásban is. Így aki használja

Fehérvári az év óvónője
Családháló díjban részesült a Szent
György Kórház Szülészeti Osztálya, az
év óvónőjének pedig Németh Istvánné
Pál Évát, a Tulipános Óvoda óvónőjét
választották. A március másodikán,
Budapesten tartott díjátadón a gyermekekért és családokért végzett áldozatos
szakmai munkát ismerték el.

Több évtizede dolgoznak a
fehérvári szülészeten a családközpontúság elvei szerint.
Odafigyelnek a szülésre és az
azt követő napokra is. Hagymásy László osztályvezető
főorvos elmondta, hogy a
szülést követően a gyermekek
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

és az anyukák olyan szobában
vannak, hogy a nap huszonnégy órájában együtt lehessenek. Igény szerint szoptathatnak, és mire hazamennek,
nagyon jól megismerik egymást, a szülők biztonsággal
tudják az újszülöttek igényeit
kielégíteni. Hagymásy László
köszönetet mondott minden
kismamának és kollégának,
hiszen egy kismama felterjesztése alapján és a leghitelesebb
személyek, azaz a szülők és
hozzátartozók szavazatainak
köszönhetően lett Családháló
díjas a szülészet.
Bognár Beáta főnőnővérhelyettes, szülőszobai részlegvezető
hozzátette, hogy az anyukák
saját maguk választhatják
meg például a vajúdás alatt a
testhelyzetet. Nagyon fontos,
hogy ne érezzék, hogy a szülőszobán kötöttségben vannak, hanem szabadon, amit
éreznek, annak megfelelően
tudják végigvinni a szülés
folyamatát.
A szülészeti osztály mellett
megválasztották az év óvónőjét is. A rangos elismerést
Német Istvánné Pál Éva nyerte
el, aki pályafutását 1979.
szeptember 1-jén kezdte a
székesfehérvári Tulipános,
régi nevén Velinszky óvodában, ahol immáron negyven
éve neveli a gyermekeket. Az
óvodában húsz évig vezette a
komplex művészeti nevelés
munkaközösségét.

Eszközök az önkénteseknek
Szabó Petra
Kárfelszámoláshoz használható járművekkel,
egyéni védőfelszerelésekkel és eszközökkel
gyarapodik országosan kétszáz önkéntes
mentőszervezet, köztük több megyei egyesület.
Az uniós támogatás mértéke másfél milliárd
forint.

Tizenegy áramfejlesztő és ugyanennyi zagyszivattyú sorakozott a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság udvarán. Az
eszközök mostantól a megyében
működő önkéntes mentőszervezetek munkáját segítik. Ezeken
az eszközökön kívül a későbbiekben járműveket, egyenruhákat is
kapnak az önkéntesek, és természetesen az ezek használatához

szükséges oktatást is megkapják
majd.
„A projekt célja, hogy az önkéntes
mentőszervezetek tagjai hatékonyan
tudják kiegészíteni a hivatásosok
munkáját, elsősorban az ár- és belvízi
védekezésben. Az eszközök használatához le kell vizsgázniuk. A tanfolyamok is beletartoznak a programba.
A későbbiekben egyéb más eszközök
is beszerzésre kerülnek, terepjárók,
quadok, utánfutók, fűthető sátrak.”
– mondta Magosi Lajos, a megyei
katasztrófavédők igazgatója.
Az önkéntes mentőkön túl támogatást kapott még a székesfehérvári, a
fehérvárcsurgói, a pázmándi, a velencei, a váli, a lajoskomáromi és a
pentelei önkéntes tűzoltó egyesület
valamint az ercsi polgárőrség is.

Kép: Zsiday Ádám

Stettler Zsuzsanna

okostelefonját, megtervezheti
buszos utazását. Online a KNYKK
honlapján vagy a szekesfehervar.
hu/buszmenetrend oldalon nézhetünk utána a változásoknak, ez
utóbbi portálon a menetrend mellett a hálózati térkép is elérhető.

Adományok és önkéntesek
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Jönnek a márciusi ifjak!

Kovács V. Orsolya
A Vasvári Pál Gimnázium diákjai lesznek a
főszereplői az idei utcaszínházi előadásnak a
nemzeti ünnepen. A produkciót ezúttal is Matuz
János írta és rendezte.

Nincs március tizenötödike utcaszínház nélkül – ez már hosszú
évek óta így van Székesfehérváron.
A Márciusi ifjak című darabot két
alkalommal mutatják be a közönségnek március tizenötödikén a
Városház téren: délelőtt 10 óra 15
perckor, délután pedig 15 órakor. A
Vasvári Pál Gimnázium diákjai már
javában gyakorolják az egyes jeleneteket, az összpróbákra pedig az

előadás előtti napokban kerül sor.
„A szereplők kezdik felvenni a ritmust.
Tátrai Réka remek munkát végzett
a koreográfiával, öröm volt nézni a
fiatalokat!” – foglalta össze az elmúlt
napok próbáit Matuz János.
A diákok mellett az iskola énekkara
is közreműködik a produkcióban
Tarné Szabó Magda vezényletével.
Falvay Miklós médiaművész és
munkatársai pedig különleges számítógépes animációval teszik még
látványosabbá a darabot. A forradalom tiszteletére összeállított műsor
zenei vezetője Cserta Balázs. Idén is
elhangzik a megzenésített Nemzeti
dal és a már korábban nagy sikert
aratott, ritmizált tizenkét pont is.
Ezúttal egyetlen iskola diákjai a szereplők

Az utcaszínházi előadás szereposztása és stábja
Mesélők: Fürst Daniella, Kádár Regina
Petőfi Sándor: Árgyelán Ádám
Szendrey Júlia: Tátrai Réka
Vasvári Pál: Végh Botond
Szikra Ferenc: Füzes Péter
Sükei Károly: Nyári Ádám
Irinyi József: Katona Réka
Szekrényessy városkapitány: Kiss
Gergő
Fuchs nyomozó: Gallai Péter
Landerer Lajos nyomdatulajdonos:
Csizmadia Máté Noel
Pilvaxosok: Bontovics Vanda, Király
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Csenge, Péter Janka, Fülep Blanka, Tóth
Bálint Kristóf, Nagy Kornél, Botos Bence
Titkosrendőrök (később pilvaxosok):
Radvánszki Máté, Molnár Botond,
Farkas Angéla, Csikós Anna
Zenei közreműködők: Erős Áron, Erős
Regő, Helmrich Márton, Schuller
Vivien, Verő Johanna
Koreográfus: Tátrai Réka
Társrendező: Nyári Ádám
Animáció: Falvay Miklós
Zenei vezető: Cserta Balázs
Írta és rendezte: Matuz János

Az utcaszínházi előadás mellett
programok sora várja az érdeklődőket. Már tizennegyedikén,
csütörtökön számos megemlékezés
lesz városszerte iskolák és más
városi intézmények szervezésében
– sajnos közülük évek óta több
egyidőben kezdődik, ez az idén
sincs másként. Ugyancsak csütörtökön, fél kettőkor kezdődik a
Penna Regia díj ünnepélyes átadása
a színházban.
Március tizenötödikén a Palotavárosban délelőtt kilenc és fél

tizenegy között működik a gyerekek nagy kedvence, a Huszártábor,
lópatkolással, mozsárágyú-bemutatóval, lovagoltatással és ágyúsimogatóval a Fehérvári Huszárok
Egyesülete valamint az I. András
Király Lovagrend szervezésében a
Rác utca és a Halász utca közötti
füves területen. A belvárosban
pedig József-napi vásári forgatag
közepette ünnepelhetünk. Vándorjátszóház, kézműves bemutatók és
óriás társasjáték is színesíti a napot
a megemlékezések mellett.

Fotó: Skobrák Dénes

Feladatszabó értekezlet a parancsnokságon Hamarosan elkezdődik a zöldhulladék gyűjtése
Első alkalommal
tartottak évértékelő és
feladatszabó értekezletet a Magyar Honvédség
Parancsnokságán
Székesfehérváron. „Az
elmúlt csaknem fél
évszázad legnagyobb
szabású haderőfejlesztése folyik jelenleg a
Magyar Honvédségben.” – hangsúlyozta
Benkő Tibor honvédelmi
miniszter. A Honvédelmi
és Haderőfejlesztési
Program folytatásáról is
szólt a miniszter az idei
év fő irányvonalainak
ismertetése során. L. V.

Március tizenötödikén kezdi meg a Depónia Nonprofit
Kft. a zöldhulladék begyűjtését, amit év végéig
kéthetente végez Székesfehérváron. A növényi eredetű
hulladékok szeparáltan történő gyűjtésének célja a
természetes anyagok hasznosítása.

Március tizenötödikével nemcsak a
tavasz köszönt be, hanem elkezdődik
Székesfehérváron a zöldhulladék
elszállítása is. A gyűjtés során száztíz
liter űrtartalmú, érvényes matricával
ellátott áttetsző zsákokba kell tenni a
lombhulladékot, a kisebb ágakat pedig
maximum hetven centi hosszú és ötven
centi átmérőjű köteg formájában kell a
szállításhoz kihelyezni.
A Depónia a családi házak körül keletkező, kisebb mennyiségű zöldhulladék
elszállításában segít ügyfeleinek. Czentár
Ottó üzemeltetési osztályvezető a közérthetőség érdekében elmondta, hogy
zöldhulladék az, ami a bokrok metszése
során keletkezik, az év későbbi szakaszában pedig a fűnyírásból származó
maradék illetve az elhullott zöld növényi
részek. Ezeket szállítja el a Depónia.

A cég ügyfelei a nekik járó díjmentes
zöldhulladék-matricákat postán kapják meg az adott évre. Ez Székesfehérváron harminc darab matrica. Azok,
akik további zöldhulladék elszállítására feljogosító matricát szeretnének
vásárolni, a kijelölt ügyfélszolgálatokon tehetik meg. Az eddigi tapasztalatok alapján a program kivételesen
népszerű, mert a begyűjtési ciklusok
alatt több száz tonna lombhulladék
kerül később hasznosításra. Ennek
kapcsán Czentár Ottó azt is megjegyezte, hogy a zöldhulladékot a
Depónia hulladékkezelő telepére
szállítják, ott komposztálják, tehát
eladható termék készül belőle, így
hasznosítják. Ez mind zsákos, mind
ömlesztett formában megvásárolható
a telephelyen.
A zöldhulladék kommunális szeméttől
elkülönített gyűjtése egyfajta társadalmi felelősségvállalás is, hiszen a lakosság által termelt maradék mintegy
harminc százaléka komposztálható
szerves anyag, amiből előállítható a
növények számára fontos „mesterséges
humusz” is.

Erasmus+ sportprogramban vesz részt a Tóvárosi Általános Iskola, a finn testvérváros, Kemi
iskolája valamint a litván Gargždai Krantas általános iskolája. Ennek keretében nyolc finn és
tíz litván pedagógus ismerkedett a magyar iskola testnevelési programjával. A tanárokat a
városházán Mészáros Attila alpolgármester fogadta.
K. T.

Fotó: Kiss László

Fotó: Molnár Artúr

Finn és litván testnevelők Fehérváron

Dienes Petra

Az elkülönítve gyűjtött zöldhulladék nem vész kárba, komposztálásra kerül
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Egy különös utazás részletei

László-Takács Krisztina
Ha összeadható és újrahasznosítható lenne az
a rengeteg energia, amit az elmúlt hónapokban középiskolások százai fektettek bele az
Odüsszeia színpadra vitelébe, jó ideig ingyen
lenne a város közvilágítása. S bár az innováció
még nem tart itt, a tizennégy iskola közös
produkciója sokak lelkébe fényt hozott. Idén is
az iskolásoké volt néhány napig a Vörösmarty
Színház nagyszínpada, mi pedig ott jártunk a
bemutatón, hogy kiderítsük, hogyan készültek
a fiatalok és mentoraik.

2019.03.07.

mű nem tartozik éppen a diákok
kedvencei közé. „Nem túl népszerű,
ennek egyik oka az archaikus nyelvezet, a másik a téma.” – magyarázza
Ferenczy Noémi. A ciszteresek
felkészítő tanára szerint mégis vannak hálás oldalai, mert a néző figyelmét ébren tarthatja a kalandos
cselekmény és az egyes csoportok
sokszínűsége. – „Én megküzdöttem
a jelenetünkkel, Odüsszeusz kíméletlen bosszújával. A főhős Ithakára
visszaérve válogatás nélkül lemészárol

Több száz diák, tizennégy koncepció, egyetlen nagy közös játék! Jövőre magyar népmesékre
számíthatunk, a produkció címe: Kavicsokból gyémánthegyek.

A színfalak mögött: Kerkay Rita tengert gyárt nejlonból

Nem is unalmas az Odüsszeia?
„Azzal együtt, hogy én javasoltam,
hogy idén az Odüsszeia legyen, mondhatjuk, hogy nem kifejezetten kisgyerekbarát történet.” – véli Kozáry
Ferenc, a Kossuth Lajos Általános
Iskola és az Árpád szakképző iskola színjátszócsoportjának mentora.
A színművész azonban gyorsan
hozzáteszi, hogy a történet szituációi viszont nagyon is emberiek,
amit egy iskolás is ért: „Leszámítva
persze azt, hogy a kossuthosok éppen
a szirénes jelenetet kapták. Általános
iskolás fiúknak a női csábításnak való
ellenállás nem olyan mélyről jövő,
ezzel együtt szeretik játszani.”
Már csak azért is érdekes választás volt az Odüsszeia, mert ez a

férfit, nőt, aki ellene fordult távolléte
alatt. Természetes ösztön ez is, de
olyan, amivel nem szívesen nézünk
szembe. Egy kedves végzős diákunk,
aki megnézte a nyilvános főpróbát,
azt mondta, hogy az előadás felülírta
az unalmas Odüsszeiáról alkotott
emlékképét.”

nem beszéltünk a felkészítők és a
mentorok egyéniségéről, mert annak is volt lenyomata egy-egy megfogalmazásban. A kérők jelenetét a
vasvárisok nem hivalkodóan, mégis
erotikus felhanggal és ennek megfelelő energikussággal vitték színpadra, nem nélkülözve a humort sem. A
Kossuth iskola diákjainak jelenetében viszont a sziréneket alakító
kislányok hulahoppkarikás táncjelenetet adtak elő, latinos, tengerparti
nyaralást idéző slágerzenére. Mert
ugye kinek mi a csábító?
S mivel drámáról van szó, a komolyabb események is hangsúlyosak.
A telekisek azt a nem éppen vidám
részt kapták, amikor Odüsszeusz

letisztult formában, mozgásszínházi
elemekkel, kórusra hangolva. – „Az
például, hogy van egy csellós fiú, aki
végig a színpadon játszik és a ritmusát is
megadja a kórusnak, nagyon sokat számít. Keller János, színházi mentorunk jó
ötleteket adott, az ő segítségével sikerült
lekerekíteni az egészet.”

Hexameterben az élet
A szöveget Matuz János, a színház
korábbi intendánsa írta, de kikötés
nem volt, azt kezdtek vele a színjátszók, amit akartak.
„Mi nem húztunk a szövegből, minden
szót elmondattam velük. Nagyon ügyesek a gyerekek!” – állapítja meg Ko-

Mi a sok, mi a kevés
Színben, hangulatban, megfogalmazásban is gazdag képet kaptunk, talán éppen a lehetőségek, adottságok
meghatározottsága okán. Negyven
fővel egészen mást lehet kihozni
egy jelenetből, mint tízzel, kisiskolásokkal egészen más hangon lehet
tolmácsolni valamit, mint végzős
középiskolásokkal, és akkor még

Athéné és kara a Kodolányiból

A vasvárisok szenvtelen kérői Pénelopé kezéért vetélkednek

egyedül, partra vetetten, nincstelenül, már-már a legyőzöttség látszatát
mutatva évtizedek után végre hazaérkezik. „A tavalyi színjátszócsapat szinte
teljesen kicserélődött, az újak viszont
kevesen vannak, összesen tíz gyerek
maradt, köztük többen alig rendelkeznek
színpadi tapasztalattal.” – mondja
Somos Ákos, a telekisek felkészítője. Egyértelmű volt, hogy nem
egy nagy tablójelentere készülnek,
inkább a megérkezés drámaiságát, a
főhős kiszolgáltatottságát ábrázolják

záry Ferenc. – „Egy ilyen munkában
látszik, hogy nem is olyan nagy kunszt
színészkedni, lekötni a figyelmet!
Egy kisgyerek is ráérez a lényegre,
ha ügyesen mondják neki a fontos
szempontokat, azt, hogy intenzívnek
kell lenni, belül mást kell gondolni,
mint amit az ember a szájával mond,
bátran kell szünetet tartani, nagy
levegőket kell venni a nagy gondolatok
előtt. Ha ezeket a technikai dolgokat
elmondja nekik az ember, akkor született tehetségnek sem kell lenni ahhoz,
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hogy valakit hosszabb-rövidebb ideig
szívesen nézzünk a színpadon.”
A szövegmondás amúgy is kulcskérdés, mindez színpadon, adott

annyira meghatározó, hogy nem lehet
levegővétellel megszakítani, mert akkor
borul a rendszer. Ehhez társul még a
mozgás, aminek szintén tűpontosan
kell működnie, hogy egységben maradjon az előadás.” – magyarázza Szigeti
Anna, az iskola ötfős felkészítő
csapatának tagja.

Fotók: Simon Erika

Összművészet, összetartás,
közösség
Szinte minden csapat törekedett
az eredetiségre, arra, hogy valamit magukból is belecsempésszenek jeleneteikbe. Az árpádosok
például egy filmbetéttel tették
még izgalmasabbá az előadásukat. Ezt a videót maguk tervezték
meg, forgatták le, vágták meg,
erre fűzték fel az Odüsszeuszban
leírt cselekmények rájuk eső
jelenetét.
A Comenius színjátszói pedig egy
egészen különleges művészeti
összefonódást valósítottak meg: „Az
iskolában működik egy zenei műhely,
ahol elindult az ötletelés a hexameter
Lenyűgöző színek, jól megkreált látványvilág jellemzi a jeleneteket

viszi a dalokat, afféle narrációként
ehhez kapcsolódik egy mozgásszínházi formanyelv egy sötétebb tónusú
alaphangulattal. Nagy munka volt, de
már évek óta érett a gondolat, hogy
az iskola színköre és a zenei műhelye
kooperatív módon összedolgozzon.
Kisebb együttműködések már előtte
is voltak, de igazán most ért össze
a két alkotóműhely.” – teszi hozzá
Kapócs Balázs, a jelenet zenei
rendezője.

„A gyerekeknek már önmagában
hatalmas élmény a színházi berkekben
megfordulni, ezért tudatosan viszek
több gyereket, mint ahánnyal általában
dolgozom. Aki jönni szeretne, az jöhet,
ha betartja a játékszabályokat. Akit én
szeretnék vinni, azt pedig viszem – ha
hagyja magát.” – mondja Ferenczy
Noémi.
Somos Ákos szerint egy ilyen
produkció igazi közösségteremtő
esemény: „Nagyon büszke vagyok rá,

A Széchenyi Odüsszeusza nem ismer félelmet

ritmusra, mozgással, színészi
játékkal kihívás volt minden
diáknak. A Comenius csapatánál
például külön szakember foglalkozott a beszédtechnikával: „Nem
volt egyszerű munka, mert külön
figyelnünk kellett például arra, hogy
a fiatalok bírják levegővel. A ritmus

ritmusára, és összeállt belőle egy hangulat, ami aztán zeneműként funkcionál és a hátterét, a ritmikáját adja az
előadásnak.” – magyarázza Szigeti
Anna.
„A jelenetünk ugyan nem sokszereplős, viszont van kórus, ami az antik
tragédiák formavilágát idézi. A kar

A Teleki kapta A legjobb előadás díját

A ciszteresek A legjobb látványkép díjat hozták el

Bár tudvalevő, hogy az iskolák
összjátéka egyben vetélkedő is,
melynek végén a zsűri díjakat oszt,
mégsem ez az, ami motiválja a
fiatalokat. Sőt a többségük nem is
ragaszkodik az előadás megmérettetés-jellegéhez.

hogy a gyerekek komolyan veszik: maguktól gyakorolnak, próbálnak, akarják,
hogy jobb legyen az előadás. Nem
kell, hogy ezek a gyerekek színészek
legyenek, nem kell mindenkinek ezzel
foglalkozni, ez egyszerűen egy diákélmény, annak viszont fantasztikus!”
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Fehérvárra kerültek Jankovics Marcell képei
A HETILAP

Látrányi Viktória, Lugosi Balázs

Jankovics Marcellt rajzfilmrendezőként ismerte meg a
világ, de pályája során mindig
is meghatározó volt grafikusi,
könyvillusztrátori, művelődéstörténészi tevékenysége. Készített rajzplakátokat, tervezett
emblémákat, emellett rendszeresen közreműködött rádiós és
televíziós műsorokban. A Duna
TV egyik alapítója. Munkásságát
többek között Balázs Béla-,
Kossuth-, Leonardo Da Vincidíjjal és a Nemzet Művésze címmel ismerték el.
Trianon máig vérző seb. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy
kétharmadát. Első alkalommal
Székesfehérváron, a Csók
István Képtárban mutatták be
a művész Trianon című kiállí-

Fotók: Simon Erika

Finisszázs címmel Jankovics Marcell Trianon
című kiállításának ünnepélyes záróeseményére várták a fehérvári közönséget
vasárnap a Szent István Király Múzeum
Csók István Képtárába. A záróesten az
alkotó arról is beszélt, hogy a hamarosan
induló országjárás után városunk lesz a
Trianon-tárlat grafikáinak otthona. Az erről
szóló adományozó okiratot az eseményen
írta alá.

A Trianon című kiállítás anyaga Székesfehérvár tulajdonába került. Az erről szóló adományozási oklevelet Brájer éva alpolgármester vette át
Jankovics Marcelltól.

veti, vagyis piros, sárga, kék, zöld,
fekete és fehér színeket használ.
A történész-lektor Szakács Sándor
volt. Egy ki-kicsoda is lesz majd a
kötetben, mert mindegyik képhez
nem lehetett odaírni a szereplőket.
Mivel alapvetően kedélyes ember
vagyok, fontos szerepet kap a
rajzokban az ironikus megközelítés,
és ha ez jól sikerült, az elégedettséggel töltött el: jól odakoppintottam!
A történteket mindenesetre ki kell
beszélni, a kibeszélés megkönnyebbüléssel jár.” – zárta gondolatait
Jankovics Marcell.
Az este során Jankovics Marcell
és Brájer Éva, Székesfehérvár
alpolgármestere adományozási okiratot írtak alá, melynek
értelmében a kiállítás anyaga

Székesfehérvár tulajdonába,
a Szent István Király Múzeum
gondozásába került.
„Nem lévén leszármazottam, nem
lenne szerencsés, ha otthon birtokolnám azt, amiről szeretném, ha a
köz tulajdona lenne. Imponáló volt
számomra, hogy Fehérvár elsőként
fogadta be a kiállítást. A város a
szívem csücskét képező magyar
középkorban az ország fővárosa
volt.” – emelte ki az adományozó, Jankovics Marcell.

A tárlatzáró rendezvényen levetítették a Fehérvár Televízió kiállításról szóló filmjét, melynek
szerkesztője és rendezője Látrányi Viktória.
A filmet és azt megelőzően a Finisszázson
rögzített beszélgetést március 11-én 20.15-től
a Fehérvár Televízióban is megtekinthetik.

Sok ezren látogattak el a kiállításra az elmúlt hónapokban

tását. 1526-tól a 2000-es évek
elejéig jelennek meg a magyar
történelem eseményei, a trianoni
békediktátummal való összefüggéseiket megragadva. A kiállítás
az első bemutatkozása annak a
reprezentatív művészeti és kultúrtörténeti jelentőségű anyagnak, melyet egy nagyszabású,
sok tekintetben újszerű, innovatív installáció foglal keretbe.
„Trianon százéves évfordulójára
készítettem el a tárlat anyagát –
összesen 265 képet – mely könyvben is meg fog jelenni. A történet
kiindulópontja 1526 – a folyamat,
mely Trianonnal tetőződött be,
Mohácsnál vette kezdetét. A képek
műfaja politikai gúnyrajz, melyhez

egyfajta mintát a nagyapámtól
megörökölt bajor Simplicissimus
című élclap vagy karikatúra-újság
1906 és 1919 közötti lapszámai
adtak. Ez egy kétéves munka volt:
először kínlódtam kompozíciókkal, vázlatokkal, és menet közben
alakult, fejlődött. Tóth Norbert – a
tárlat kurátora – mondta, hogy ez
olyan, mintha egy karikaturistának,
aki speciel politikai gúnyrajzokra
szakosodott, egy több éves vagy
évtizedes munkásságából egy
válogatás lenne.” – hangsúlyozta
Jankovics Marcell, hozzátéve,
hogy a képek kísérőszövegei is
a saját munkái. – „A színezés –
noha másodlagos és számítógéppel
készült – a heraldika szabályait kö-

Különleges installáció foglalta keretbe Jankovics Marcell képeit

Tehetünk lelki egészségünkért!
Látrányi Viktória
Ha az egészségünkre gondolunk, hajlamosak vagyunk
csak a testi egészségre koncentrálni. A prevenció
kapcsán is többségünk elsősorban a testi betegségek
megelőzésére fókuszál, s háttérbe szorul a lelki
harmónia. Annak ellenére, hogy sokszor éppen a
mentális egészség óvná meg az embert súlyos, akár
gyógyíthatatlan betegségektől. Az ideális az lenne,
ha testünkkel és lelkünkkel egyaránt eleget tudnánk
törődni. Ezért is szerepelnek a mentális egészséget
középpontba állító programok az Egészségfejlesztő
Iroda bárki által igénybe vehető foglakozásai között.

A HETILAP

szám alatt található irodába azokat, akik
valamilyen lelki problémával küszködnek. A beszélgetések segítenek többek
között a személyes krízishelyzetek megértésében és feldolgozásában. Támaszt
adhatnak a szorongásos párkapcsolati
problémák vagy az érzelmileg megterhelő események feldolgozásában, valamint
életvezetési tanácsokat nyújthatnak és
segíthetnek a koncentrációs képesség és
jelenlétélmény gyakorlásában is. A találkozások kétszemélyesek, és zavartalan
légkörben zajlanak. Az ötvenperces tanácsadási folyamatok során asszociációs
kártyatechnika segítségével mélyednek
el a résztvevők a problémákban. A foglalkozások ingyenesek, és célszerű már
egy héttel korábban bejelentkezni a
70 458 6068-as telefonszámon az időpont egyeztetése érdekében!

Fotó: Molnár Artúr

A lelki egészségetfejlesztő kezdeményezések a legkisebbektől idős korig,
egyéni és csoportos órákat is magukban
foglalnak Huszár Anna pszichológus
foglalkozásain. Csütörtökön mentálhigiénés tanácsadásra várják a Jancsár utca 1.
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Egyéni mentálhigiénés tanácsadásokat is tartanak az Egészségfejlesztési Irodában

Vese világnapi betegfórumra várják az érintetteket a Dialízisközpontba jövő kedden. A
nyilvános programon az egészséges életmódnak azokról a tényezőiről beszélnek, melyek
a vese egészségét segítenek megőrizni. A nyitóelőadást Zakar Gábor orvosigazgató tartja.

A Fejér Megyei Család-, Esélyteremtő
és Önkéntesház családügyi érzékenyítése
A család a társadalom építőköve, minden folyamatnak, kezdeményezésnek a bölcsője. A szocializáció
rendszerének elsődleges éstalán legmeghatározóbb tagja. Éppen ezért a Fejér Megyei Család-,
Esélyteremtő és Önkéntesház prioritásként
kezeli a családügyi érzékenyítést. Célunk, hogy
megismertessük Székesfehérvár és Fejér megye
lakosságával, hogy milyen fontosak a családi
értékek és az összetartozás. Fontosnak tartjuk,
hogy a társadalmunk tagjai már kisgyermekkortól
meg- és felismerjék az összetartozás érzését és
a családi értékeket (a feltétel nélküli szeretetet,
a szülői gondoskodást, a biztonság megteremtését, stb.), valamint a két fogalom kapcsolatának
jelentőségét.

A család egy védelmet és erőt adó
„hátország”, mely csak akkor tud
egységként működni, ha a szülők
olyan értékeket közvetítenek, melyek
által a gyermek épül és a társadalmi
beilleszkedéssel járó konfliktusos
szituációkban, érdekütköztetésekben
szilárd meggyőződést tud képviselni.
Emellett állampolgárként és leendő
vagy „gyakorló” szülőként felelősséggel tartozunk azért is, hogy hogyan
és milyen csatornákon keresztül
közvetítjük gyermekeink számára a
szocializációs, a kulturális és társadalmi értékeket.
Helyi szinten olyan programokat,
közös szabadidő eltöltésére alkalmas lehetőségeket kínálunk, melyek
során az értékközvetítést kulturális

és családügyi érzékenyítésben jártas
szakemberek segítségével hajtjuk
végre. A tevékenységeink során
kreatív alkotótechnikák segítségével
a gyermekek kifejezhetik érzéseiket a
társadalom kultúrájáról és szüleikkel
való kapcsolatukról.
Ezzel párhuzamosan a tehetségnek, a
kreativitásnak és az alkotótevékenységnek a családi összetartozásban, az
egyéni és társas érzelmek egyensúlyának fenntartásában való jelentős
szerepére is felhívjuk a lakosság
figyelmét. Külön figyelmet fordítunk a
hátrányos helyzetű településekre és az
olyan társadalmi csoportokra is, akik
a lakóhelyük vagy rossz élethelyzetük
miatt a depriváltság (a társadalmi és
kulturális javaktól való megfosztottság) valamilyen formáját megélik.
A CSEÖH-ök (Család-, Esélyteremtő
és Önkéntesházak) országos hatókörű
hálózatként működnek, ugyanakkor
az egyes szervezetek törekednek arra,
hogy megyei szinten is megfelelő
kapcsolati hálót alakítsanak ki önkormányzatokkal, intézményekkel és a
társadalmi érzékenyítésre nyitott, esetleg abban tevékenykedő szakemberekkel. Ezeknek az együttműködéseknek
szignifikáns szerepe van a célcsoport
eléréseben.

9

FEHÉRVÁR

10
A HETILAP

Kultúra

Carne vale – hús, ég veled!

2019.03.07.

Kurucz Tünde

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Jelmezes felvonulással, operával, tyúkveréssel és rengeteg porcukros fánkkal ért véget az idei,
meglehetősen hosszúra nyúlt farsang. A hagyomány szerint az igazi karneválokat mindig az utolsó
napokban tartják. Fehérváron és a környéken sem volt ez másként.

Az Igézőben álarckészítéssel várták a legkisebbeket, ezután indult a tarka menet az
Országalmához

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A Szabad Színház társulata a Fejér Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntesházzal közösen
idén is hagyományos farsangi felvonulásra várta március másodikán, szombaton délután a
családokat

Némelyik maskarás a velencei karneválok hangulatát idézte meg

Fotó: Kiss László

A legbátrabbak nemcsak kitáncolták, hanem meg is kergették a telet

Fotó: Simon Erika

Farsangi operaparádéval búcsúztatta a telet a Vox Mirabilis Kamarakórus a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A koncerten Kertesi Ingrid operaénekes és tanítványa, Zemlényi
Eszter is fellépett.

Az úriasszonyok kisöpörték a hideget a fehérvári utcákról

Kezdődik a böjt!
Farsang után a keresztény kultúrkörben hamvazószerdával kezdetét veszi a húsvét
előtti böjti időszak. Ehhez kapcsolódik a karnevál szó is, mely a latin carnem levare,
vagyis „húst elhagyni” kifejezésből származik. A bolondozó farsangolók tréfából
csak annyit mondtak: Carne, vale! – azaz Hús, ég veled!

Közéleti hetilap
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A mohai maskarások minden házba betérnek, hogy összegyűjtsék a tyúkólakból a tojást.
Cserébe a bohócok a furkósbotjukkal jelképesen megütik a tyúkok hátsóját, hogy elősegítsék a
jószág termékenységét.

A tikverőzők korommal kenik be a lányok, asszonyok és a látogatók arcát, ezáltal mindenki
részese lesz a varázslatnak

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.

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Horváth Renáta

Igazi kuriózumnak számít minden évben a mohai tikverőzés, melynek keretében húshagyókedden a fiatal legények rongyszalagos bohócnak, szalmatöröknek, kéményseprőnek és lánynak
öltöznek be

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Horváth Renáta

A HETILAP

A farsangi fánkból Mohán sem lehetett eleget enni

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

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

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!

FEHÉRVÁR
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Látogatható kiállítások
Dura Elemér kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
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 patchworkkiállítása. Megtekinthető március 14-ig.
A munka dicsérete
Művészetek Háza
A kiállítás Párniczky Józsefné hímző, népi
iparművész 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.

Nyit a katonai emlékpark

programajánló

Boribon és a kvalitatív kutatás módszertana
Programok március 8-tól 17-ig

Szabó Petra
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.
Az evangélium és Afrika – gasztronómiai és
lelki kalandozások a Hetednapi Adventista
Egyház szervezésében.
11:00-16:00 Helyszín: Kégl György u. 5.
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 nem maradhat el a koncert utáni közös fotózkodás sem.

Jubileumi, tizedik évadát nyitja meg március
9-én, szombaton a Katonai Emlékpark Pákozdon.
A megnyitón Magyarország NATO-csatlakozásának huszadik évfordulójáról is megemlékeznek.
Az ünnepi rendezvényen emlékfutás, megemlékezés és NATO-kiállítás is várja a látogatókat, de
a résztvevők sétát tehetnek a parkban is.

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.

Tündérszó meseíró pályázat

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

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 egyikének e-mail-címét vagy
telefonszámát. A neves írókból álló zsűri döntését
követően május végén vagy június elején lesz a
verseny eredményhirdetése Székesfehérváron.
Erről május 10-ig értesítik a gyerekeket, illetve a
győztesek névsorát a www.ggmuvhaz.hu honlapon
is közzéteszik. A legjobb írásokat egy későbbi
időpontban meg is jelentetik.
Horoszkóp
március 7. – március 13.

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

Hexina jósnő

Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Fekete hattyú című filmet
tekinthetik meg.
Március 11.
A kvalitatívkutatás-módszertan aktuális
trendjei
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtára
Előadó Sántha Kálmán, a Pannon Egyetem
Neveléstudományi Intézetének igazgatója.
Március 12.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők textil játékbabát készíthetnek.
A foglalkozást Kalmár Lászlóné vezeti.

Március 14.
A Penna Regia díj átadása
13.30, Vörösmarty Színház kávézója
Köszöntőt mond és a díjat átadja CserPalkovics András polgármester.
Csakazértis!
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
A Szomszédnéni Produkciós Iroda és Felméri
Péter közös estje.
Március 15.
Huszártábor
9 óra, Rác utca és Halász utca közti füves terület
A huszárok tábori életével ismerkedhetnek az
ünnepre érkezők. A Palotavárosban táborozó
Fehérvári Huszárok Egyesületének és az I.
András Király Lovagrend tagjainak bemutatója

Makrofotók a Velencei-hegység ásványairól
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
A 2018-as év ásványa a fluorit. Kiállítás Tóth
László és Kupil László fotóiból. A kiállítás
megtekinthető április 13-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.
Március 13.
A spanyol festészet aranykora
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtára
Ludmann Mihály művészettörténész előadása.
Beszélgetés Pap Csilla vezetésével
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Beszélgetés Pap Csilla life coach, motivációs
tréner, személyes fejlesztő, párkapcsolati
mediátor vezetésével.
Alba Fehérvár – Telekom Baskets Bonn
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
FIBA-Európa-kupa-mérkőzés.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az autósbolt mellett.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

Idegenek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.
Compact Disco-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Március 10.
Pici piac
9 óra, Sóstói rendezvényközpont
Baba-mama-gyermek dizájner vásár.

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

XIII. Velencei Évadnyitó Hondatalálkozó
9 óra, Agárd, Szabadstrand
Danny mesél: A fán lakó gyermek
11 óra, Igéző
Az afrikai történetet hangszerrel kíséri a mesélő.

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

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Hirtelen éri a felismerés, hogy több dolgot is hagyott
kicsúszni a kezei közül. Talán figyelmetlen volt, esetleg
elodázta a dolgokat, de most ott tart, hogy élete minden
területén problémák jelennek meg, amiket azonnal orvosolnia kell. Próbálja meg a döntéseket nem elkapkodni!

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

2019.03.07.

Ha már nem működik a kapcsolata és elmúltak az
érzések, illetve már mindent megtettek azért, hogy
megpróbálják feléleszteni a szerelmet, akkor talán itt
lenne az ideje, hogy kimondja a végszót. Vizsgálja meg
érzéseit és legyen őszinte magával és a kedvesével is!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Pozitív változással számolhat a karrierjében, ami ráadásul anyagi
vonzattal is jár. Kifejezetten azt érezheti, hogy megfogta az Isten
lábát. De azért legyen óvatos azzal, hogy hirtelen gőzerővel kezd
el dolgozni! Ne feledkezzen meg az egészséges egyensúlyról, és
szeretteit se hanyagolja el, csak mert annyira belelkesül.

Ha fontos Önnek a kedvese, akkor itt lenne az ideje, hogy
rendet tegyenek a kapcsolatukban! Vegye figyelembe kéréseit, vágyait! Amennyiben valóban az derül ki, hogy sokszor Ön a hibás, akkor változtatnia kellene a viselkedésén
ahelyett, hogy megpróbálja a párjára hárítani a felelősséget.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Folyton amiatt aggódik, hogy ki hogy gondolkodik
Önről. Ez már csak azért is felesleges, mert nem
mindenki azt mutatja, amit őszintén érez az Ön
irányába. Jó volna, ha másképpen próbálná megerősíteni az önbizalmát!

Óriási előrelépést sikerül tennie a héten. Végre belátja
a hibáit és képes ki is mondani őket illetve bocsánatot
kérni azoktól, akiket korábban megbántatott. Képessé
válik arra, hogy igazat adjon olyannak, akivel korábban
összeveszett amiatt, hogy nem Önnek adott igazat.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap
során lesz lópatkolás, mozsárágyú-bemutató,
lovagoltatás és ágyúsimogató is.

zás lesz a Fekete Sas Szállónál az Ady Endre
utcában.

József-napi vásár
10 óra, Városház tér
Kézművesek, őstermelők mellett játékokkal,
nyomdatörténeti bemutatóval, családi kreatív
faműves programmal is várják a családokat.

Ünnepi programok a belvárosban
11.30, Városház tér
Fekete Dávid élőszavas népmesemondását 12
órakor Varró János hangszerbemutatója követi.

Márciusi ifjak
10.15 és 15 óra, Városház tér
A Vasvári Pál Gimnázium diákjainak utcaszínházi előadása, melyet Matuz János írt és rendezett.
Ünnepi megemlékezés
11 óra, Városház tér, Ady E. utca
Beszédet mond Molnár Krisztián, a Fejér
Megyei Közgyűlés elnöke és Cser-Palkovics
András polgármester. Ezt követően koszorú-

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!

Novotel Hotel Székesfehérvár, Ady E. u. 19.

Március 13., 27., április 17., május 08.
Szerda 13-17 óráig.
Törtarany-fazonarany, briliáns ékszer,
karóra-zsebóra, ezüst, műtárgy, festmény,
antik bútor, hagyaték, forgalomból kivont valuta,
régi lakástextília (horgolás, csipke, hímzés).

www.louisgaleria.hu • +36/30 944-7935
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A Barátság mozi műsora
Rossz versek
Március 8. 16 óra
Magyar film.
A kedvenc
Március 8. 18 óra
Ír-angol-amerikai életrajzi film,
történelmi film.

Európa Kiadó
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Március 16.
Jótékonysági akusztikus minifesztivál
16.30, A Szabadművelődés Háza
Jótékonysági koncert a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány javára. Fellépők: Gyánó Hub,
Hangover Porch Zombies (HoPZ), Hungarikum, Kaczander Nóra, Még egy kört!, Ohnody
Akusztik, Passz, Poa Pratensis.

Alelnök
Március 8. 20 óra
Amerikai életrajzi dráma, vígjáték.
Egy kutya hazatér
Március 9. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai családi
kalandfilm.

Alba Fehérvár – Kaposvári KK
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés.

A Lego-kaland 2.
Március 9. 16 óra
Amerikai-ausztrál-dán-kanadai-norvég animációs kalandfilm,
akciófilm.

Dorothy – kiemelt vendég: Magor
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Bohém rapszódia
Március 9. 18 óra, március 14. 17.30
Amerikai-angol zenés életrajzi
dráma.

Március 17.
Mágikus és mulatságos – Edu-Show
11 óra, Igéző
Bűvészműsor kicsiknek és nagyoknak.

Remélem, legközelebb sikerül
meghalnod
Március 9. 20.15
Magyar dráma.
Kafarnaum – A remény útja
Március 11. 17 óra
Libanoni dráma.

Claire Darling utolsó húzása
Március 13. 18 óra
Francia dráma.
Életem értelmei
Március 13. 20 óra
Francia dráma.

Csillag születik
Március 11. 19 óra
Amerikai zenés film, filmdráma.

BÚÉK
Március 14. 20 óra, március
16. 18 óra
Magyar dráma, vígjáték.

Hidegháború
Március 12. 18 óra
Feliratos lengyel-francia-angol
romantikus dráma.

A királynő kutyája
Március 16. 10 óra
Belga animációs film.
Így neveld a sárkányodat 3.
Március 16. 16 óra
Animációs film.

Zöld könyv – Útmutató az
élethez
Március 12. 20 óra
Amerikai dráma.
Csak a baj van veled!
Március 13. 16 óra
Francia krimi-vígjáték, dráma.

Apró mesék
Március 16. 20 óra
Magyar romantikus thriller,
történelmi film.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316

Március 1-jétől a Balatoni úti üzletünkben vasárnap is várjuk szeretettel 8:00-14:00 óráig!
DOG kutyaeledel
konzerv 1240 g

JÁR 0,9 l mosogatószer
többféle

279 Ft (225 Ft/kg)

479 Ft

Ariel 28 db-os mosószer kapszula többféle

1.999 Ft (71,4 Ft/db)

(532 Ft/l)

Lenor 1,9 l öblítő
többféle

999 Ft (526 Ft/l)
Nature Box termékek

1.299 Ft (3.374 Ft/l)
hajbalzsam 385 ml 1.299 Ft (3.374 Ft/l)
hajpakolás 150 ml 1.299 Ft (8.660 Ft/l)
sampon 385 ml

Baba tusfürdő
400 ml többféle

459 Ft (1.148 Ft/l)

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2019. március 7-16 -ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Rettentően érzékeny lesz a napokban. Minden ellenkezést,
negatív megjegyzést személyes sértésként könyvel el. Egészen
apró dolgok miatt is képes lesz vitázni. Képtelen magában
tartani az érzéseit és gondolkodás nélkül kimondja őket.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Párja nehezen viseli, hogy folyton ok nélkül aggódik,
pedig csak az elméjében létezik az, amit gondol. Az
sem segít a kapcsolatukon, hogy gyakran a párját
hibáztatja a kudarcaiért. Ha hajlandó lenne vele
nyugodtan beszélni és elmondani, mi bántja, rendeződhetnének a problémáik.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mostanában többet álmodozik, mint cselekszik. Fél belevágni az új dolgokba, mert már eleve tart a kudarctól.
Ezért minden létező más dologgal elfoglalja magát. Új
hobbikat talál ki, az otthonát rendezgeti vagy szabad
perceit a barátaival tölti, ha nem éppen sportolással.

Úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy valóra váltsa vágyait. Ez
esetben ne is habozzon, hanem ugorjon fejest a a megvalósításba! Ám arra figyeljen, hogy reálisan lássa helyzetét és a
lehetőségeit, hogy ne érhesse csalódás! Ha valaki tanácsot
adna Önnek, legalább hallgassa meg, ne legyen elutasító!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Manapság egy kissé visszahúzódó lehet. Amúgy is halk
szavú, de manapság még csendesebb lesz, és a környezete
azt hiheti, hogy problémája van. Tény és való, lelkileg
most nincs annyira rendben. Kísérti Önt a múlt, zavarják
a függőben lévő ügyei, kicsit úgy érzi, minden összejött.

Akármennyire is kerülget egy ideje egy fontos döntést vagy
hogy valakinek választ adjon valamire, nem húzhatja tovább!
Essen túl rajta! Ugyanakkor azok a kapcsolatai, amelyekben
régóta dúlnak konfliktusok, áttörés előtt állnak: végre kibékülhetnek, megoldhatják a problémáikat.
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Premier a Fehérvár Televízióban

2019.03.07.

Diákok lepik el a várost

A HETILAP

Látrányi Viktória

Fotó: Simon Erika

Burján Zsigmond rendező, a Fehérvár
Médiacentrum munkatársa a Fehéredő
múlt című sorozat negyedik részével a
két éve elhunyt Siklósi Gyula régészprofesszornak is emléket állít, de a
legfrissebb régészeti szenzációkról is
beszámol, melyek további elemekkel
igazolják városunk kiemelkedő történelmi jelentőségét

de a jövő héten a Fehérvár TV
nézői is megtekinthetik. Burján
Zsigmond a március tizenharmadikai tévés premier előtt a
Fehérvári Beszélgetések Extra
című műsor vendége lesz 20 óra
15 perctől, s számos érdekességet árul el a filmmel kapcsolatban, ami aztán 20 óra 40 perckor
kerül műsorra.

Olvasójegy a „kosárban”
Olvasni jó! – vallják a
fehérvári sportolók, akik
múlt héten váltották ki
olvasójegyüket a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. Az utóbbi években
kisebb mértékben ugyan,
de emelkedett az olvasói
létszám. Egyre több fiatal
érkezik a könyvtárba,
köszönhetően az ide szervezett rendezvényeknek
is. Számuk remélhetőleg
tovább nő az idén! Ezt
szeretnék ösztönözni a
város neves sportólói is
figyelemfelhívó akciójukkal.
Sz. M. B.

Fotó: Simon Erika

Siklósi Gyula régészprofesszor
harminckét éven keresztül kutatta Székesfehérvár múltját, számtalan helyen végzett ásatásokat
a város területén. A filmben
a régészeti munkán keresztül
Fülöp Gyula, Biczó Piroska is
emlékezett Siklósi Gyulára, a
bazilika előtti és a templomban
folyó tavalyi ásatásokról pedig
Reich Szabina régész mesél a
filmben.
Bartos György művészettörténész elmondja, hogy a nyáron
a bazilika mellett előkerült
pillérek és falak egy korabeli
fejedelmi vár részei lehettek.
Szabados György történész
István koronázásáról, a korabeli
Fehérvár szerepéről értekezik,
de a film végén Siklósi Gyula is
megszólal.
A filmet február 16-án láthatták első ízben az érdeklődők
a Városháza Dísztermében,

Fotó: Simon Erika archív

Március tizenharmadikán láthatják a
Fehéredő múlt IV. – Az utolsó szó jogán
(Siklósi Gyula emlékére) című filmet a
Fehérvár Televízióban. A Burján Zsigmond
rendezésében készült film Székesfehérvár
szerepét mutatja be az Árpád-korban,
mellette a két éve elhunyt Siklósi Gyula
régészprofesszornak is emléket állít, de
a legújabb régészeti kutatások rendkívüli
eredményeiről is beszámol!

Legutóbb két éve tartották
Fehérváron a Fejér Megyei
Diáknapokat – a páros években Dunaújváros a házigazda. Április 12. és 14. között
azonban ismét fiatalok lepik
majd el városunk utcáit,
kulturális intézményeit. A
háromnapos rendezvényen
évről évre mintegy ezer diák
vesz részt. Tavaly óta már hét
színpadi és öt egyéb kategóriában mutatkozhatnak be a
versenyzők társaik és a zsűri
előtt.
Sz. M. B.

A Vörösmarty Rádió műsora március 9-től március 15-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 3. 9. SZOMBAT
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
10.10 Horgász – vadász
magazin Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
11.10 Művésztársalgó –
színházi magazin
Szerkesztő: Bóna Éva
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17:10 Szombaton 5-kor
ugyanott – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Major István
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

2019. 3. 10. VASÁRNAP

2019. 3. 11. HÉTFŐ

2019. 3. 12. KEDD

2019. 3. 13. SZERDA

2019. 3. 14. CSÜTÖRTÖK

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 – A
reform konyha alapvető
élelmiszerei Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk
az ASKA Menhely
lakóinak Vendég:
Molnár Tamásné
11:10 A család Vendég: Pap
Csilla, Tornyai Gábor
12:10 Családháló díjasok
Vendég: Dr. Hagymásy
László, Németh Istvánné
13:10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
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:
Germán Márton
18:10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
19:10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikerre hangolva
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
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 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: Ficsóri Erika
20:10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Barangoló
20:10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila

2019. 3. 15. PÉNTEK
01.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Bóna Éva
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
10.10 Ünnepi irodalmi
műsor Vendég: Dr.
Bakonyi István
13.00 Műsorvezető:
Kiss György
Témák: aktualitások,
érdekességek
18:10 Ünnepi megemlékezés
Szerkesztő:
Sasvári Csilla
Benne: 18:10
A forradalom
háttere Vendég:
Hermann Róbert
19:10 Kossuth Lajos előtt
tisztelgünk Vendég:
Hermann Róbert
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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

Székely bál negyedszer
Szabó Miklós Bence

Csaba testvér gyermekei
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes úgy hírlik, manapság a
Kárpát-medence legnépszerűbb személyisége. A napokban
töltötte be hatvanadik életévét. Az erdélyi egyháztörténelem
nagy formátumú, úgynevezett látó emberei közé tartozik:
egyszerre látja a múltat, a jelent és az ebből következő, a megmaradás reményében szükséges tennivalókat. Gondoljunk
csak Márton Áron katolikus vagy Ravasz László református
püspökök életútjára! Csaba testvér népszerűségének titka
abban rejlik, hogy megnyilatkozásaiban sajátosan elegyíti
a szakrálisat a hétköznapival, úgy, hogy a társadalmat nem
megosztja, hanem egyesíti az embereket. Hallgatólagosan azok
is egyetértenek vele, akik soha nem ejtik ki a nevét.
A kilencvenes években létrejött dévai központú gyermekmentő szervezetekben, a napközi és családi otthonokban huszonöt
év alatt több mint hatezer gyermeket neveltek és segítettek
valamilyen szakképesítés megszerzéséhez – köztük több száz
cigány származásút – mindezt nyolcvanhárom helységben,
háromszáz alkalmazott segítségével. Ma kétezer gyermeket
gondoznak.
Néhány éve az intézményrendszert felügyelő Dévai Szent
Ferenc Alapítvány egy jótékonysági kezdeményezés révén
elnyert jelentős összegből – hálából – az anyaországban is épített négy házat nagycsaládosok részére. Az alapítvány részt
vett a székesfehérvári Szent Imre Iskolaház létrehozásában.
„Ha én lennék Magyarország orvosa, a receptre egyetlen szót
írnék: gyermek.” – mondta Csaba testvér. Mikor megkérdezték, miért ezt az életutat választotta, imígyen felelt: ”Voltak
és vannak, akik elmennek. Vannak, akik azt mondják, nem is
olyan rossz ez a világ, és elvegyülnek a középszerűségben. Én
a harmadik utat választottam!” Vagyis másokért, a peremlét
sáncaiból kimentett gyermekekért élni, így szolgálva népét,
szebbé és jobbá téve a körülötte lévő világot.

Április végén rendezik az idei Székely bált. A
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba
várják a határon túli magyarság ünnepére a bálozókat. A program idén is jótékony célt szolgál.

Már negyedik alkalommal várják a
Székely bálba határon innen és túlról az érdeklődőket. A jótékonysági
rendezvényt április 27-én tartják a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Belépő- és támogatójegyeket pedig március elseje
óta lehet váltani a programra, ahol

ízletes vacsorával és különleges
programmal készülnek a szervezők:
Kautzky Armand várja házigazdaként a bálozókat, a jó hangulatért
pedig Kézdivásárhely szülötte,
László Attila valamint az Asterix
zenekar felel majd.
A bál bevételét az idei alkalommal
is jótékony célra fordítják. Kárpátaljai és erdélyi gyerekeknek ajánlják
fel az összeget, valamint fehérvári
középiskolásoknak biztosítanak
lehetőséget a következő tanévben
a Várpalotai Trianon-múzeum
látogatására.

Fotó: Kiss László archív

Lukácsy József
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A tavalyi Székely bál sikere alapján az idén is magas színvonalú társasági eseményre számíthatunk

Vakler Lajos

Ábris bácsi, a számadó
juhász meséje
Nőnapra, kicsit másként
„A kicsi lánkák tündérként jönnek a világra, csak
az emberek megrontják őket, s elvesztik bájukat.
De mindeniknek ott lakozik a lelke mélyén a
kacér táncot járó szípleány. Mikoron kedvesen
beszélsz hozzá, virágot tűzöl a hajába, újra tündökölni kezd. Ha tovább cirógatod, csókógatod,
öledbe kapod, egy-kettőre tündérré lészen. Elébb
még szabódik, de ezt nem kell komolyan venned.
Csak annyit jelent: „Olyan jó most veled, szeretgessél még egy kicsinykét!” S ha tudod a módját,
elvarázsol, megbabonáz s boldoggá tesz.
A boldogság azonban múlandó. Ahogy a pusztán a perzselő napsütést a forgószél és égiháború
váltja fel, vagy ahogy a délibáb semmivé lesz,
úgy tűnik távoli emlékké a leány ölelése is. Jönnek napok, mikor szertefoszol a jósága. Mindenben hibát lel. Bármit tegyél is, az összes bajnak
te leszel az okozója. Neked mégis kedvesnek kell
maradnod! Bármily gonosz dolgokat is vágjon
a fejedhez, ne halljad meg! Naponta éreztessed
vele, hogy a te szereteted kiapadhatatlan, s
időnek múltával ezerszeresen kapod ismét vissza
őtüle. S ez így ismétlődik minden holdfordulóval. Ahogy a tündérek pillanatonként váltják
arcukat, úgy változik naponta a te kedvesed is.
Legyél hát megértő hozzá! Egyedül csak terajtad
múlik, hogy éveknek múltával a Boldogasszon�nyal vagy egy megkeseredett boszorkánnyal
osztod meg hajlékodat.”

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon
főként azokat a közérdekű információkat szolgáltatja,
melyek Székesfehérvár és a rádió adáskörzetébe
tartozó települések mindennapjaival kapcsolatosak.
Munkatársaink nap mint nap azon dolgoznak, hogy a
hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek
a vételkörzet politikai, közéleti, gazdasági, oktatási,
kulturális, sport és egészségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk közelebbről
is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott
dolgozó munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó
rendszeres témákat. Ezúttal a hírszerkesztők mesélnek munkájukról.

A HÍResek csapata a hét minden napján számít a
hallgatók figyelmére. A Vörösmarty Rádióban félóránként szolgálunk friss és hasznos információkkal,
még hétvégén is. Nálunk különös figyelmet kapnak a
fehérvári és megyei információk, de természetesen
minden fontos hazai történésről, külföldi eseményről
beszámolunk, sőt a tudomány, a művészet hírei is teret kapnak. A megyeszékhely, a Velencei-tó környéke
és a megye minden eseményéről beszámolunk, és
igyekszünk megszólítani az adott téma szakembereit. Hírösszefoglalóval többször is jelentkezünk a nap
folyamán, 12, 15, 17.30 és 23 órától.
Romhányi Anikó: Lényegretörő, gyors, személyhez
szóló – ezért szeretem a
rádiós hírszerkesztést! Több
mint húsz éve dolgozom a
Vörösmarty Rádióban, jelenleg vezető hírszerkesztőként. Emellett a tévézést is
kipróbálhattam, illetve arra is módom nyílt, hogy a

szakmai alapokat a következő újságírói nemzedékkel
is megismertessem, így igazán szerencsésnek mondhatom magam! A hallgatónak, mivel csupán hangot
hall, nehezebb felkelteni és fenntartani a figyelmét,
de rádiós csapatunk minden nap azon dolgozik, hogy
ez sikerüljön.
Bóna Éva: Esztergomi lányként
helyben kezdtem rádiózni.
Elsőként hírolvasóként, majd
hírszerkesztőként, végül
műsorvezetőként sajátítottam
el az alapokat. Bár azóta több
év eltelt, a szakma szeretete
megmaradt. Köszönhetem ezt azoknak a nálamnál
sokkal tapasztaltabb egykori kollégáknak, akik nem
csupán segítettek, hanem arra is megtanítottak, hogy
az események korrekt megfogalmazása segít a világ
megismerésében. Számomra ezt jelenti a hírszerkesztés.
Ficsóri Erika: Színészi munkám
után a média világába kerültem.
Szakmai utamat a Fehérvár
Rádióban kezdtem, majd a
kereskedelmi műsorszolgáltatótól áttértem a közszolgálatra.
Tizenöt évig dolgoztam a régi
Vörösmarty Rádióban szerkesztő-műsorvezetőként.
Az állandó munkám mellett több országos elektronikus média és írott sajtó tevékenységében is részt
vettem. Miután a Lapu Lap és Könyvkiadó szerkesztői állást ajánlott, egy időre felfüggesztettem a rádiós
munkáim. Mikrofon elé 2013-ban kerültem újra. A

könyvkiadóban végzett munkám mellett a Vörösmarty Rádióban a hírszerkesztés a fő feladatom.
Germán Márton: Azt mondják,
életünk történései nem véletlenül
alakulnak úgy, ahogy. A tizenöt
évvel ezelőtti főiskolai gyakorlat
számomra mindent meghatározott. A Vörösmarty Rádióban, a
kodolányis évek alatt sajátítottam
el a szakma alapjait, hol riporterként, hol műsorvezetőként vagy éppen hírszerkesztőként tapasztalatokat
szerezve. Az első „utcaembere-interjú”, időjárás-jelentés,
lapszemle és Aktuális máig meghatározó „első élmények”. Talán ezeknek is köszönhető az azóta sem szűnő
szakmai szerelem. Bár hírszerkesztő-hírolvasóként több
rádióban is megfordultam, az itt szerzett tapasztalatok,
élmények máig meghatározók. Örülök, hogy ismét tagja
lehetek a Vörösmarty Rádió csapatának!
Szöllősi Attila: Mondhatjuk azt,
hogy visszatérő munkatársa
vagyok a Fehérvár Médiacentrum csapatának. Éppen
tíz évvel ezelőtt kezdtem
dolgozni rádiós és televíziós
szerkesztőként. Három évvel
később másfelé sodort az élet, de bő egy évvel
ezelőtt visszatértem a Vörösmarty Rádió stábjához.
Szerencsésnek vallom magam, mert olyan munkát
végezhetek, ami igazán közel áll a szívemhez,
ráadásul nagyszerű munkatársak vesznek körül.
Jó érzés ilyen körülmények között a hallgatókhoz
szólni, bízom benne, hogy ezt ők is érzékelik!
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Online iskolai beiratkozás? Lehetséges!
A HETILAP

Szabó Petra

A szülők áprilisban már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az
online ügyintézés lehetőségét,
melynek során az adatokat a
KRÉTA-rendszer felületén vagy
az eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció
után otthonról is kitölthetik.
„Az online kérdőív már kitölthető. Arra kell különösen figyelni,
hogy valamennyi adatlapot töltsék
ki, ami ott megjelenik. Különös
tekintettel a hit- és erkölcstan választására vagy az étkezésre. De a
16 óra előtti távozást is jelölhetik
a szülők már előzetesen, helyben
személyesen pedig aláírásukkal
igazolják, hogy ezt ők tényleg
így gondolták.” – hangsúlyozta
Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ
igazgatója.
Igyekeztünk megkérdezni az
érintetteket is. Tar Tímea biztosítások közvetítésével foglalkozik, így a nap nagy részét

Fotó: Kiss László archív

Elektronikussá válik számos általános és középiskolai tanulmányi ügy intézése, így többek között a beiratkozás is. Bár a személyes
megjelenést nem váltja ki, az ügyintézés
hosszát megrövidítheti a fejlesztés.

A szeptemberben első osztályt kezdők iskolai beíratkozása április tizenegyedikén és tizenkettedikén lesz

számítógép előtt vagy telefonnal a kezében tölti. Munkája
közben szakított időt arra,
hogy válaszoljon kérdésünkre.
Két gyerkőc édesanyja, a kisebbik bölcsis, a nagyobbik pedig
most szeptemberben kezdi
az iskolát. A fiatal édesanya
szerint a mai világban szinte
elvárható, hogy az interneten is
nyomon követhesse gyermeke
iskolai teljesítményét. A KRÉTA-rendszerben pedig egyre
több információ elérhető: „Ez
egy jó és hasznos fejlesztés, főleg
így, hogy én is két kisgyermek
édesanyja vagyok. Nem minden
szülő teheti meg, hogy bejárjon
az iskolába és kapcsolatot tartson
mind az igazgatóval, mind a tanárokkal. Így a jegyeket is nyomon
lehet követni, a különböző fejleményeket, valamint megkönnyíti
az iskolába való beiratkozást is.”
A beiratkozás idén április 11én és 12-én lesz, ekkor mindkét szülőnek meg kell jelennie
a választott intézményben.
Fontos, hogy a gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája és tajkártyája ott legyen,
valamint be kell mutatni az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító
igazolást is.
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Hogyan növeljük a teret kis lakásban?
A HETILAP

a teret, míg a világos színek a
tágasság érzetét keltik. Vegyük
ezt figyelembe a bútorzat kiválasztásánál, a falak, függönyök
színének eldöntésekor! Ha pedig
ezután választjuk ki leendő
otthonunkat, keressünk nagy
ablakos lakást, mert a beáramló
fény is javítja a térérzetet!

Kovács V. Orsolya
Egy aprócska lakásban is elérhetjük a
tágasság érzetét, a levegős, letisztult terek
komfortját. Néhány egyszerű praktika
segítségével elérhetjük, hogy nagyobbnak
tűnjön az otthonunk!

Rend a lelke mindennek

Csaljunk csíkokkal!

A tényekkel nem lehet vitatkozni: ahol kicsi a hely, ott kevés
holmi fér el. Az első lépés tehát
az, hogy a gondolkodásunkat
alakítsuk ennek megfelelően,
vagyis tanuljunk meg megszabadulni a fölösleges tárgyaktól,
amik csak a zsúfoltságot növelik.
Lomtalanítsunk rendszeresen és
válasszunk praktikus bútorokat,
melyek kisebbek, többfunkciósak vagy összecsukhatók. Amit
csak lehet, tegyünk el szem elől:
szekrényekbe, dobozokba, tárolóedényekbe. Ez nemcsak azért
hasznos, mert a sok kis porfogó eltüntetésével a takarítás is
gyorsabb lesz, de egy rendezett,
letisztult belsőjű szoba tágasabbnak tűnik!

A vízszintesen festett csíkoktól
szélesebbnek tűnik a helyiség, a
függőlegesek pedig magasabbnak mutatják. Így egy csíkos fallal sokat csalhatunk optikailag,
a kívánt irányba nagyíthatjuk a
teret. Persze ha mind a négy falat
csíkosra festjük egy helyiségben,
az már nyomasztó túlzásként
is hathat, ezért elég csak egyet
kiválasztani, például amelyiket a
legkevesebb bútor fedi.

Fotók: Horváth Renáta

Dobjuk fel élénk színekkel!

Használjunk világos színeket!
A sötét színek, a nagy, sötét
felületek inkább összenyomják

Tükrökkel is növelhetjük a teret

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

TETŐCENTRUM Fehérvár Kft.

Minden
fürdőszobai termékre
most

ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

019

2009-2

Jubileumunk alkalmából
minden hónapban
más-más termékre
biztosítunk árengedményt.

15% kedvezmény!

Márciusban:

Tetőfóliák árából 10% kedvezmény!
Az ajánlat 2019.03.01-31-ig érvényes. Részletek az üzletben.

Szakértelem • Minőség • Garancia
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok)

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162
www.tetocentrum.hu
tetocentrum.fehervar@gmail.com

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

llander-2000

Kft.

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

WEBSHOP: www.hollander.hu

20% készletkisöprő akció

az áruházunkban kiállított
akciós címkével ellátott
Vedd
és
vidd!

ülőgarnitúrák és
komódok árából.

A kedvezmény 2019. március 7-től a készlet erejéig tart.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

A világos, pasztell árnyalatok,
a sok fehér mellett a harsány
színek is a társaink lehetnek
az optikai csalásban. Persze
ne árasszuk el velük az egész
lakást, mert azzal az ellenkező
hatást érnénk el! Inkább helyezzünk el egy-egy jól megvá-

MESZ-TOR
KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

Az akció keretein belül megtalálhatók
a széles bordás kivitelű kapuk is,
9 színben és planár (sima) felülettel.

Vásároljon megbízható terméket,
megbízható helyről!
Az ajánlat 2019.03.01-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu
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lasztott helyre valamilyen rikító
színű tárgyat, például egy nagy
vázát, díszpárnákat, lámpabúrát
vagy terítőt az asztalra. Ezek
magukhoz vonzzák a tekintetet,
és kevésbé lesz feltűnő a lakás
szűkössége.

Trükközzünk tükrökkel!
A legnyilvánvalóbb térnövelő a
tükör, melynek segítségével egy
mozdulattal nyerhetünk kétszer
akkora teret. Persze egyúttal
azzal is meg kell barátkoznunk,
hogy ha nagy tükröt helyezünk
el egy helyiségben, akkor folyton
szemben találjuk magunkat a
tükörképünkkel. Akit ez zavar,
ne borítsa be a nappali teljes
falát ily módon! A szűk előszobát
viszont hasznosan feldobhatjuk
így, és a tükrös ajtajú gardróbszekrény a szobában sem árt.

A világítás sem mindegy!
Arról már ejtettünk szót, hogy
milyen sokat „növel” a téren az
ablakokon beáramló természetes fény és a világos, letisztult
bútorzat vagy a fehér falak. Ezek
mellett a mesterséges fények
szerepe sem elhanyagolható: ha
például magasabb érzetet szeretnénk a szobában, világítsuk meg
falikarokkal a mennyezetet! Ha
a falakra irányítunk több kisebb
lámpát, azzal is fokozhatjuk a
tágasság érzetét.

Rend és világosság a tágasság érdekében

Márciusi feladatok a kertben
Az igazán enyhe télvége után egy
száraz langyos március köszöntött
ránk. Bár az éjszakák még hűvösek,
a nappali felmelegedés jelentős. A
kis- és nagykerti munkák ideje elérkezett.
Kezdjük rögtön a lemosó permetezéssel. Minden évben hangsúlyozom, hogy ennek a permetezésnek
az a lényege, hogy a gyümölcs- és díszfáink, a bokraink, szőlőtőkéink, rózsáink egy megtisztító „fürdetésben” részesüljenek. Ne spóroljunk a permetlével,
teljes borítással kell permetezni, hogy a kéregrepedések közé is bejusson a permetszer. A lemosó permetezéshez több készítmény is rendelkezésre áll,
mint például a Bordói lé+kén, a Rézkén, a Nevikén, az
Agrokén, vagy a mindhárom komponenst (réz, kén,
olaj) tartalmazó Olajos rézkén, vagy a Vegesol eReS.
Visszatérő kérdés, hogy kell-e bele egyéb rovarölő.
Véleményem szerint, a rovarölő szerek hozzáadása nem csak felesleges pénzkidobás, hanem környezetszennyezés is. A helyesen elvégzett lemosó
permetezéskor az olaj kontakt módon elpusztítja a
kártevőket, tehát a kontakt rovarölőszer hozzáadása
felesleges. A felszívódó szerek viszont csak lombról
szívódnának fel, ami még hiányzik.
A csapadékhiány az örökzöldeket viseli meg a legjobban. Sok helyen látni elbarnult, szürkült ágakat,
ami nem feltétlenül betegség jele, lehet a száraz tél,
az útszóró só, vagy tápanyaghiány jele is. Fontos a
rendszeres öntözésük, és a tápanyaggal való ellá-

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

tásuk. A lehetőségek tárháza itt is széles. Vannak
hosszú hatástartamú 6 hónapos trágyák, mint például a Substral Osmocote műtrágyák. Ezek egyszer
kijuttatva szeptember végéig folyamatosan táplálják
növényeinket. 2-3 hónapos hatást lehet elérni a Florimo fenyőtrágyájával. Az ASB Flüssig Bittersalz folyékony beöntöző trágyát havi rendszerességgel kell
kijuttatni, míg a Vitaflóra, vagy a Damisol örökzöld
tápoldatait 1-2 hetente. A választást Önökre bízzuk,
ki milyen gyakorisággal tud időt szánni a tápanyagok
utánpótlására.
Az enyhe időben előmerészkednek a körtelevélbolha
áttelelő egyedei is. Az olajos lemosás őket is gyéríti,
azonban fontos, hogy időben kezdjük ellenük az aktív
védekezést is. Új biológiai védekezésként használható a Surround WP, amelynek hatóanyaga, vízoldhatóan formulázott kaolin por. Ez a növények felületén
filmszerű védőréteget képez, ami amellett, hogy
akadályozza a tojásrakást, az esetleges napégéstől
is végi a fiatal leveleket, miközben a fotoszintézishez
szükséges fénysugarakat átengedi.
A lassan melegedő talaj alkalmas a borsó, retek, saláta, hagyma, fokhagyma, pasztinák vetésére. Fontos,
hogy a túlságosan hideg talajba vetett magok nem,
vagy csak vontatottan, rosszul kelnek, ezét figyeljünk
a tasakokon feltüntetett talajhőmérsékleti értékekre
is. Bármennyire is vonzó, hogy a kellemes 20 fokos
délutáni napsütésben például zöldbabot vessünk,
nem érdemes, hiszen a talaj még hideg. Március második felében az időjárás függvényében már burgonyát is vethetünk. Érdemes a jó minőségű fémzárolt

gumókat megvásárolni, hiszen a megfelelő tápanyagellátás mellett, ez az egyik biztosítéka a bőséges
termésnek. Sajnos a vetőburgonya készletek végesek, ne hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást. Dughagymából még széles választék áll rendelkezésre,
mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő fajtát:
Makói CR (felmagzásra hajlamos), Sturon (makói jellegű), Herkules (nagyra növő), Karmen (lila), Rosana
(édeskés rózsaszín), Snowball (fehér főzőhagyma),
Birnförmige (sonka), Stuttgarti (lapított).
A vetéssel egyidejűleg a talajlakó kártevők ellen is
védekezhetünk talajfertőtlenítéssel. A legtöbb esetben ezzel elkerülhető például a hagyma, a retek, a
sárgarépa, vagy a petrezselyem kukacosodása. A
talajban gázosodó Force 1,5 G mellett, évek óta sikeresen alkalmazhatjuk az Artis, vagy a Bora készítményeket is. Mindkettő bio készítmény, mely kiválóan
alkalmas akár a fonálférgek ellen is.
A gyepfelületek gondozása is elkezdődhet. A vasgálic, vagy a vastartalmú műtrágyák kiválóan irtják,
vagy gyérítik a mohát. Az ezt követő gyepszellőztetés pedig segíti a tömörödött talaj lazítását, levegőhöz juttatva a gyökereket. Locsolás, vagy eső
nélkül azonban kerüljük az erős trágyázást, mert a
műtrágya nem tud oldódni a talajban, és könnyen a
növényzet kiégését okozhatja.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, hallgassák minden pénteken kertészeti műsorunkat a
Vörösmarty Rádión 15 és 16 óra között.
Örömmel teli kertészkedést kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com
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A HETILAP

Legutóbbi rejtvényünk első feladványa egy olyan emléknap volt, 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
kivégez, börtönbe zár, ellehetetlenít embereket, családokat. Milyen
emléknap február 25-e? A helyes megfejtés: kommunizmus áldozatainak
emléknapja.
Második feladványunk megfejtése az a vetélkedő volt, amit idén elsőként
rendeznek meg Fehérváron, és amelynek középpontjában a helyes kommunikáció és a meggyőzés képessége áll. A jó megoldás: Szóval győzni.

Végül Fókuszban rovatunk témájára hívtuk fel a figyelmet: hol épül parkolóház a közeljövőben Fehérváron? A helyes válasz a harmadik megfejtésben
volt: a Palotai úton.
E heti rejtvényünk is három, a mostani számunkban megjelent cikkhez kapcsolódik. Az elsőből kiderül, hogy a diákszínjátszók a Vörösmarty Színházban
kinek a művét adták elő.
A második megoldás egy húshagyókeddhez kötődő Fejér megyei népszokást rejt.
A harmadik megoldás arra keresi a választ, hogy mikortól lépett életbe az új
buszmenetrend Fehérváron.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Történelem

Kiss Ferenc, az esendő színészkirály
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A HETILAP

Városunkból indulva hódította meg a Nemzeti
Színház közönségét és ide tért vissza vágóhídi
munkásként a börtönben töltött évek után. Ez
a város volt az alfa és az omega a színészkirály
életében. Ha emlékeim nem csalnak, a Géza
nagyfejedelem tér 2. szám alatti, Szent Annakápolnával szemközti lakóház falán jelezte
hajdan egy szerény tábla, hogy itt állt a híres
Kiss Ferenc színész háza. A korai királyi vár és
palota területén, a szobor mögött. A táblát ma
hiába kerestem.

A francia főváros autóbusz-pályaudvarán várakozva olyan jelenetnek
voltam szemtanúja, mely mélyen
beleivódott az emlékezetembe. Egy
manökenalkatú és -szépségű – talán
kínai – lány állt a mosdó csapja előtt,
meredten a tükröt bámulva. Eleinte
csendesen, majd egyre izgatottabban,
gyötrő mormolást hallatva habzó
szappannal sikálta szépséges arcát. A
látvány ijesztő volt. Valamit le akart
mosni magáról. Mit? A szépséget, a
kínaiságot, esetleg a kudarcot, mely
Párizsban érte? Hosszú percekig
bámultam tapintatlanul, majd elengedtem a látványt. Mennem kellett.
Vajon mikor talált megnyugvásra?
Ez a kép sejlett fel előttem Kiss
Ferenc színészkirályra emlékezve.
Hasonlóan Páger Antalhoz és Jávor
Pálhoz, a boldog békeidőkben született és cseperedett fel. A székesfehérvári felsőkereskedelmi iskolában tett érettségi után az első
világháború frontjain vált felnőtté, a
két világháború közötti időszakban
ünnepelt színésszé, sőt színészkirál�lyá. A harmincas évek szélsőséges
politikai áramlata azonban magával
ragadta, ebben hasonlított Páger Antalhoz – és különbözött Jávor Páltól.
Felkínált és megragadott hatalmánál
fogva önként felvállalta színésztársainak kirekesztését, meghurcoltatását,
sőt kiszolgáltatta őket az életüktől
való megfosztás lehetőségének. Irigységből? Bosszúból? Meggyőződésből?
Mindegy ma már. Megbánta, megbűnhődött. Egy láthatatlan tükörbe
nézve lesikálta magáról a múltját.
Ragyogó színészi teljesítményt nyújtott, méltán tisztelte meg a közönség
és a szakma a „színészkirály” névvel.
Rajongó kritikák jelentek meg játékáról. Eljátszotta a Nemzeti Színház
főszerepeit. Volt Cyrano, Liliom, III.
Richárd, Macbeth, Othello, Bánk,
Ádám és Lucifer. Baltával faragott,
magyar-kun-ázsiai arcvonásai, ferde
vágású szemei alapján hitelesen
alakított ősmagyart a Pogányok című
filmben. Molnár Ferenc író társaságában megkapta a Corvin-koszorút,
a Horthy-korszak Kossuth-díját, a
legmagasabb művészeti elismerést.
Minden fontos pozíció őt illette. 1933tól a Színművészeti Akadémia tanára
lett. Többek között Gobbi Hildát,
Major Tamást, Várkonyi Zoltánt, Csákányi Lászlót tanította és Bessenyei
Ferencet oltalmazta, amikor a katonai
behívó elől a Nemzeti Színházhoz
szerződtette. Néhány év múlva már
az Akadémia igazgatója, 1939-ben
a Színművészeti és Filmművészeti
Kamara elnöke, 1940-ben a filmügyek
miniszteri biztosa. A színészkirály a
Gömbös-, Imrédy- és a Teleki-kormá-

nyok alatt is halmozta az állásokat
és elismeréseket. A kinevezésekhez
jelentős díjazás és a „méltóságos”
cím járt. Villája már felépült az
Orbán-hegyen, Páger Antal villájának
közelében. Személye megkerülhetetlen kulturális tényező, nélküle nem
tartanak „hazafias” ünnepségeket.
A tízgyermekes székesfehérvári
református borbély gyermeke Horthy
Miklós kormányzó díszvendége a
várbéli „garden party-n”.

elvált, kétgyermekes zsidó nőt, Landessman Olgát vette feleségül abban
az időben, amikor ez a frigy életveszélyes kalandot jelentett mindkettőjük számára. Ragaszkodása, szeretete, hűsége kitartott élete végéig, kiállt
minden próbát. Kiss Ferenc sebtében
elvált zsidó feleségétől, Duschnitz
Piroskától, amikor felmérte, hogy a
frigy veszélyeztetheti előmenetelét.
A Nemzeti Színházban közös
öltözője volt Jávor Pállal. 1944-ben a

Fotó: hangosfilm.hu

Séllei Erzsébet

Részlet az 1938-as Magyar feltámadás című filmből: Joób Bálint a csehek börtönében bátran
kiáll magyarságáért (Misoga László és Kiss Ferenc)

1944 májusában hősünk az Egyedül
vagyunk című lap antibolsevista matinéján együtt játszott Páger Antallal,
a külön a számukra írt egyfelvonásos
agitációs darabban. Kiss Ferenc egy
magyar származású szovjet parancsnokot, Páger Antal a fogságba esett
magyar őrvezetőt alakította. Gobbi
Hilda mentegeti: Kiss Ferenc aligha
értette, hogy mibe sodródik. Végzetes
hiúsága miatt eszköz volt és „silán�nyá vált.” Major Tamás dühösen
kikelt ellene: műveletlen, deklamáló, buta színésznek nevezte, aki
állandóan Németh Antalt, a Nemzeti Színház akkori igazgatóját fúrta
Imrédy Béla miniszterelnöknél, majd
Szálasi Ferencnél. 1944. október
15-én a nyilasok átvették a hatalmat. Négy nap múlva Kiss Ferenc
elnyerte áhított jutalmát: a Nemzeti
Színház igazgatója, kevéssel ezután
a színészügyek kormánybiztosa lett.
1944 novemberében Szálasi a várban
gyűlést rendezett, ahol a hungarizmusról szónokolt. Kiss Ferenc
Páger Antal társaságában elfogadta a
meghívást. Egyre többet hangoztatta,
hogy „a magyar színművészetet, a
színházak művészi munkáját csakis
az építő nemzetiszocializmus hathatja át”. Ekkorra már a vezetése alatt
álló Színművészeti és Filmművészeti
Kamara végrehajtotta „a társadalmi
és gazdasági élet egyensúlyának
hatályosabb biztosításáról” szóló
1938. évi XV. törvénycikk alapján a
színészszakma zsidótlanítását.
Egy kis pletyka még a harmincas
évekből: Jávor Pál, a „fenegyerek” egy

vehemens Jávor Pál magából kikelve
verte az asztalt a színészkamarában.
Így tiltakozott a letartóztatások, az
elhurcolások miatt. Az öltözőben
összetörte Kiss Ferenc mellszobrát.
„Takarodj innen, sötét fekély Thália
testén!” – ordította. Aztán az akadémisták előtt szidalmazta, akik jelentették az esetet. Jávor Pált fél évre
eltiltották. A tizenkilenc éves Inke
László akadémista párbajra hívta ki
Jávor Pált. Raksányi Gellért viszont
még a Jávor elleni jegyzőkönyvet sem
volt hajlandó aláírni.
Közeledett a front. Amikor bezárult
Budapest körül az orosz ostromgyűrű, Kiss Ferenc a kormánnyal és a
koronával együtt előbb NyugatMagyarországra, majd Németországba menekült. Második felesége,
egy erdélyi származású kisnemes
nő helyett a fiatal színésznőt, Fülöp
Katót vitte magával. 1945 májusában
még Németországban bujkált. Az
angol megszállási övezetben fogták
el az amerikaiak. A magyar származású hadnagy, George Gerbner
hozta haza, aki Páger Antalnak is a
nyomába eredt, és részt vett Imrédy
Béla elfogásában. Fedák Sárit is megtalálták, aznap fogták el, amikor Kiss
Ferencet hazahozták.
A felelősségre vonás reggelén a
Zeneakadémia nagyterme zsúfolásig megtelt. A hallgatóság soraiban
képviseltette magát az egész színházi
szakma. A politikai ügyész, aki nem
volt más, mint Kiss Ferenc egykori
színész-tanár kollégája, Nagy Adorján, a vádat nyolc pontban foglalta

össze. A teljesség igénye nélkül
felidézve: Kiss Ferenc az újpesti
színházavatáskor uszító beszédet
mondott, örült a német megszállásnak, októbertől csak „kitartás”-sal
köszönt, antiszemita darabokat
íratott Kádár Lajossal, elhurcoltatta
Jávor Pált, Karády Katalint, a színpadon merészen tréfálkozó Békeffy
Lászlót. Vétkes volt Horváth Árpád
színházigazgató halálában. A magyar
színészetet kiszolgáltatta a nyilas
eszméknek, a fasiszta uralomnak.
1945 januárjában a Donausender rádióban felolvasta a Nyilas miatyánk
című, Szálasit dicsőítő verset. Az
ügyész halált kért rá, a bíróság nyolc
évre ítélte.
Kiss Ferenc Fedák Sárival, Hóman
Bálinttal, gróf Festetics Ernővel raboskodott a Maglódi utcai gyűjtőfogházban. A lapok szanatóriumi kényelemről, cellai dáridózásról, börtönbeli
kaszinóéletről írtak. Kiss Ferenc, a
börtönkórház örökös díszbetege a
vasárnapi református misén pazar
városi bundájában pompázott. Fedák
Sári Nyáregyházára került, Kiss
Ferenc a váci fegyházba, ahonnan
1953-ban, hatvanévesen szabadult.
Szabadulása után a székesfehérvári
vágóhídon kapott munkát. 1955-ben
Latabár Kálmán jött le érte kocsival,
hogy leróják kegyeletüket Fedák Sári
budapesti temetésén.
Az 1956-os forradalom alatt nem
mutatkozott. Lassan megbocsátottak neki. Közel egyidőben Páger
hazahívásával, Kiss Ferencet is vis�szaengedték a színpadra, sőt néhány
filmszerep is várt még rá. Ismét megcsillogtatta színészi képességeit. A
Pacsirta című filmben bankigazgatót,
A kőszívű ember fiaiban táblabírót
alakított. 1960-ban a Légy jó mindhalálig című filmben Pósalaky urat
játszotta. 1963-ban megkapta az
Érdemes művész kitüntető címet.
Még 1936-ban jelentkezett a színiakadémiára egy Appel Henrik nevű diák.
Szegény volt, mint a templom egere,
télikabátra sem futotta. Az épület
előtt taxira váró Kiss Ferenc ráterítette a fagyban didergő diák vállára
a saját kabátját. Egyúttal azt tanácsolta, hogy változtassa meg a nevét,
ha színészi karriert akar csinálni. A
diák később Aczél György néven lett
a Kádár-korszak kulturális életének
teljhatalmú ura. Vajon összefüggésben van ez a kis történet Kiss Ferenc
rehabilitálásával?
Ha már a névmódosításra vonatkozó
javaslatokról ejtünk szót, Krampner Ferencet is meggyőzte arról,
hogy karrierjének érdekében Kállai
Ferencre változtassa nevét. Csak
megjegyezném rosszmájúan, hogy
a Kiss Ferenc név is szorult volna
némi frissítésre, hogy karakteresebb
legyen a nem mindennapi karrier
érdekében.
A székesfehérvári születésű színészkirály 1978-ban, nyolcvanöt
évesen hunyt el. A Farkasréti temetőben immáron együtt nyugszik
az égi társulatban Páger Antallal,
Jávor Pállal, Karády Katalinnal,
Fedák Sárival, Gobbi Hildával,
Bessenyei Ferenccel, Kállai Ferenccel és a kulturális élet teljhatalmú
urával, Aczél Györggyel.
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A remény napjai

Itthon tartották a három pontot
A HETILAP

Megfordította a Kisvárda elleni bajnokit a Vidi,
így 2-1-es győzelmével továbbra is tapad az
éllovas Ferencvárosra. Hétvégén Pakson kell hozni
a kötelezőt!

Folytatódik a mentorprogram a Vidinél:
a klub több mint húsz korosztályos
játékosának – köztük két lánynak – a
felkészülését a felnőtt csapat játékosai
is segítik, akik elméleti és gyakorlati
tanácsaikkal, nem utolsósorban jelenlétükkel inspirálják az ifjú futballistákat.

Somos Zoltán
A bajnokságban rangadót nyert, a nemzetközi
kupában pedig minimális vereséget szenvedett
az Alba Fehérvár, megőrizve esélyét a továbbjutásra. Igaz, az utóbbi meccsen komoly
előnyről kapott ki a csapat Bonnban.

A Falco ellen a háromhetes bajnoki
szünet után és egy új igazolással
a fedélzeten játszott az Alba. A
fehérvári kosarasok elsősorban
küzdőképességüknek köszönhették a 80-75-ös győzelmet, hiszen
tízpontos hátrányt ledolgozva,
javuló védekezéssel kerekedtek a
szombathelyiek fölé. Ezzel tett egy
lépést a csapat a célok elérése felé,
vagyis hogy a középszakaszban versenyben legyen a rájátszásért.

A bajnokin nem villogott Jordan Heath, ellenben szerda este
Bonnban, a FIBA-Európa-kupa
nyolcaddöntőjének első mérkőzésén két negyeden át alig hibázott
az amerikai center. Lóránt Péterrel
közösen csaknem negyven pontért
feleltek abból az ötvenből, amivel
az első félidőben meglepte német
ellenfelét az Alba. A negyedik
negyed elején már tizenöttel(!) járt
előrébb a magyar csapat, csakhogy
ekkor lefagyott a „lejátszó”. Az
utolsó percig egyszer sem találtak
be Cabezasék, így még annak is
örülni kellett, hogy ilyen előny után
csak eggyel kaptak ki, 85-84-re.
Visszavágó jövő héten Fehérváron,
addig még Szolnokon vár újabb
nehéz meccs a mieinkre.

Fotó: molvidi.hu

Marko Nikolics vezetőedző nem győzte dicsérni a múlt szombatra rendelt
ellenfelet, mely rászolgált a pozitív
jelzőkre: a Kisvárda – háta mögött hét
betli nélkül lehozott meccsel – fél órányi játék után előnybe került Sóstón.
Azonban a szerb mester az övéit is „fényezhette”, hiszen a szünet után Kovács és Hodžić góljának köszönhetően
megfordította a meccset a címvédő.
Immáron sorozatban öt sikerrel
megvívott tétmeccs áll a Vidi mögött.
Reméljük, a Várda elleni feltámadás
azt is jelenti, hogy végképp lerázták

magukról a piros-kékek az év elején
tapasztalható sikertelenséget!
Szombaton Pakson kell begyűjteni
az újabb három pontot a csapatnak!
Nyáron 1-1 lett ennek a párosításnak a
vége, ősszel 4-0-ra nyertek a fehérváriak idegenben.
Fiola Attila játékára továbbra sem
számíthat Marko Nikolics, a válogatott
védőnek korábbi térdproblémája miatt
fizikoterápiás kezelésen kell átesnie,
majd a rehabilitációs időszak után, néhány hét múlva térhet vissza a pályára.

Fotó: Simon Erika

Németh Krisztián

Három pontot ért Armin Hodžić (középen) harmadik bajnoki találata

Egységes csapatként játszott a bajnokin és a kupában is az Alba Fehérvár

A matek még a Volánnal van
Kaiser Tamás
Besűrűsödött az EBEL középszakaszának programja: pénteken, vasárnap és kedden is jégre
lépett a Fehérvár AV19. A hétvége nem sikerült
jól, a Bolzanót azonban legyőzte a Volán.

A Bolzano elleni 4-2-es siker
valamint a Red Bull Salzburg hazai
veresége azt jelenti, hogy maradt
még matematikai esélye a fehérvári
csapatnak, hogy odaérjen a rájátszásban pályaelőnyt jelentő negyedik pozícióba. A negyedik helyen jelenleg a Salzburg áll tíz ponttal, két
fordulóval a középszakasz zárása
előtt, míg az ötödik Bolzanónak hét,
a hatodik Fehérvárnak hat pontja
van. A hárompontos rendszerben
nem behozhatatlan a hátrány, de
mind a Graz ellen pénteken, mind
pedig a Klagenfurt ellen nyerni kell,
méghozzá rendes játékidőben!

Fotó: Kiss László

Két vereség, a Salzburg elleni hazai
2-3 és a bécsi 2-6 után fogadta kedden a címvédő Bolzanót a Fehérvár
AV19. Egy harmad után nem volt
túl rózsás a helyzet: 2-0-ra vezettek
a Rókák. A középső harmadban
azonban egyenlített a Volán, a záró
periódusban pedig megnyerte a
meccset!

Győzelem a megyei rangadón

A Salzburgot (is) meg kell előzni!

Németh Krisztián
Sorozatban negyedik mérkőzését is
megnyerte a MÁV Előre SC a férfi röplabdabajnokság alsóházában. Németh
Ödön tanítványai ráadásul a megyei
rangadón arattak hősies diadalt, így
három fordulóval a szezon vége előtt
vezetik a 7-12. helyek sorsát eldöntő
ligát.

Nem volt éppen álomszerű
a kezdés a hazaiak számára
a Dunaferr ellen, ugyanis a
Jáky középiskolában a vendégek szoros csatában megnyerték az első két szettet.
Sebaj – gondolhatták a
fehérvári röpisek, volt már
hasonlóra példa az újvárosiak ellen: egy évvel ezelőtt
is így alakult a derbi. Nem
is adták fel, óriási csatában
megfordították a párharcot
és 3:2-re győztek.
„Feljavult a labdafogásunk, és a
lelkesedésünk is megnőtt a két
vesztett játszma után.” – értékelt Németh Ödön vezetőedző, akinek nem is lehet
más célja, mint megtartani
az alsóház első helyét.
A MÁV Előrét egyedül
a Pécs tudta legyőzni az
alsóházban, a vereségért a
hétvégén idegenben vehetnek revansot a fehérváriak,
akik jövő héten Szolnokra
látogatnak, majd március
24-én itthon a Sümeg elleni
Hősies csatában győzte le a MÁV Előre (fehérben) a
meccsel zárják a bajnokságot.
Dunaferrt

Fotó: Kiss László
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Somos Zoltán

A Hiemer-házban tartott eseményen két új amerikai játékos foglalt helyet Pál Tibor Kornél elnök
és Jim Ward vezetőedző mellett:
Ryan Tuiasoa és Mike Wallace
egyaránt első idényét kezdi meg
a magyar ligában, s vele párhuzamosan az osztrák III. divízióban, ahová az előző szezonban
feljutottak a fehérváriak.
Cser-Palkovics András polgármester emlékeztetett rá: évek
óta tartó, folyamatos építkezés
eredményeképpen léphet mindig
egy lépcsőfokkal feljebb az Enthroners.
Pál Tibor Kornél elmondta, hogy
nagy változások történtek a klubnál. Elindult az U-15-ös képzés,
már tízéves kortól várják a gyerekeket. A város szereti az egyesületet, támogatásban, biztatásban
sincs hiány, így pedig szakmai
téren is folyamatosan előre lehet
lépni: „Ilyen előrelépés Ward vezetőedző érkezése is – minden edzésen

Fotó: Simon Erika

Hamarosan kezdődik a szezon a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata
számára. Ennek apropóján sajtótájékoztatón
mutatkozott be a klub két új légiósa, és szó
esett a Koronázókra váró idei feladatokról
is.

Mike Wallace és Ryan Tuiasoa kulcsember lesz, de a csapat többségét magyar fiatalok alkotják

rengeteget tanulunk tőle. A játékosok sokat fejlődnek. Antonio távozása érzékeny veszteség, de reméljük,
sikerül megfelelően pótolni. Mike
és Ryan is kiváló játékosok és olyan
személyiségek, akik beleillenek a

közösségünkbe. Magyar keretünk
is tovább erősödött, ezért a célok
is egyre nagyobbak. Az osztrák
ligát meg kell nyernünk, és itthon
is komoly tényezők akarunk lenni,
közönségvonzó játékot mutatva.”

Marsi terep Gánton
Közel hatszáz induló vágott neki a III. Gánt Trail
terepfutóverseny két távjának vasárnap délelőtt. A bátrabbak huszonöt kilométeren tették
próbára magukat, de a tizenhárom kilométeres
távon rajthoz állókra is komoly erőpróba várt a
gánti bauxitbánya területén.

Az uraknál a rövidebbik távon
tulajdonképpen hazai siker
született, hiszen a rendező Alba
Triatlon SE válogatott triatlonistája, Dévay Zsombor volt a
leggyorsabb, aki annak ellenére
repesztett ötvenhárom perces
időt, hogy a végén a bokája is
kiment.
A huszonöt kilométeres számot
a címvédő Nedjalkov Balázs
nyerte egy óra negyvenhét
perces idővel, míg a hölgyeknél
Dósai-Molnár Szilvia volt a leggyorsabb.

Somos Zoltán
Idén is Székesfehérvár legfittebb napjának
ígérkezik a Mozdulj, Fehérvár! elnevezésű
tematikus sportnap, melyet március 23-án
rendeznek a sóstói stadion rendezvényközpontjában.

A Mozdulj, Fehérvár!-t tavaly
januárban rendezték meg első
alkalommal, óriási érdeklődés
mellett az MKOSZ-csarnokban, és
a rendezvényre ezúttal is ezerötszáz-kétezer érdeklődőt várnak.
Tóth Marianna, a kezdeményezés
főszervezője elmondta, hogy a
rendezvényközpontban két szinten, összesen kétezer négyzetméternyi területen várják a spor-

tolni vágyókat a legkülönfélébb
programokkal.
A rendezvény nemcsak helyi és
megyei résztvevőket vonz, hiszen
tavaly jöttek az ország más pontjairól is. A szervezők ügyeltek arra,
hogy a fellépők ismert, motiváló
személyiségek legyenek, akik
többféle mozgásformát mutatnak
be. Itt lesz többek között Rubint
Réka, Csapó Nóra, Katus Attila
és Czanik Balázs. A Mozdulj,
Fehérvár! március 23-án ingyenes, közösségi futással indul és
17 órakor szintén futással zárul.
A stadionban zajló programokra
belépőket lehet váltani elővételben illetve a rendezvény napján a
helyszínen is.

Fotó: Alba Triatlon SE

A hölgyeknél tizenhárom kilométeren Csomor Erika győzött – a
százhalombattai duatlon-világbajnok ráadásul nemcsak a női aranyéremnek örülhetett: abszolútban
is a harmadik legjobb időt futotta.

Mozdulj ismét, Fehérvár!

Fotó: Simon Erika archív

Kaiser Tamás

Jim Ward határozottan fogalmazott a célkitűzésekkel kapcsolatban: „A felkészülés már a
pihenőidőszakban megkezdődött,
a szakmai stáb azon dolgozott,
hogy gördülékeny legyen a januári,
februári munka. Az új igazolásoknak nagyon örülök, minőségi a
keretünk. Két területen is helyt kell
állnunk, de a cél egyértelmű: csak a
győzelem, nincs más lehetőség, más
nem érdekel minket! Persze más
csapatoknál is megfogalmazzák ezt,
a pályán kell bizonyítanunk, hogy
mi tényleg megteszünk mindent a
sikerért.”
A hawaii származású Ryan Tuiasoa csatlakozott a vezetőedzőhöz:
„Egyetlen dologra kell koncentrálnunk, a győzelemre. Minden feltétel
adott, az edzések tökéletesen szervezettek, készen állunk a feladatra!”
Ugyanezt erősítette meg Mike
Wallace is, és mindkét amerikai
elmondta: nagyon kellemes környezetbe, szép városba és profi
körülmények közé kerültek.
A Fehérvár Enthroners március
23-án, a Danube Dragons elleni
osztrák bajnoki mérkőzéssel
kezdi a szezont hazai pályán. A
Takarodó úti First Fealden idén is
igazi családi programot kínálnak a szurkolóknak. A belépés
továbbra is ingyenes lesz.

Különleges környezetben futottak Gánton

Tavaly is sokan mozogtak Rubint Réka foglalkozásán
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A Fehérvár Televízió műsora március 9-től március 15-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2019. 3. 9. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
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, akik 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! 1718. 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. 10. VASárnAp
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, akik a katonai
életpályáról mesélnek
15:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Szent László nyomában
Erdélyben
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

2019. 3. 11. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Generációnk –
nyugdíjas magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Dávid
Renáta. Vendég: Kovács
Kata ceremóniamester
16:40 Generációnk – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Radics Éva
és Major István. Téma:
megalakul a szimfonikus
zenekar Oratórium Kórusa
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Finisszázs
A A Trianon című kiállítás
záróbeszélgetése Jankovics
Marcell grafikusművészfilmrendezővel.
Beszélgetőpartnere Látrányi
Viktória, a Fehérvár
Médiacentrum hírigazgatója
21:25 Gorsium Együttes –
vendég: D. Nagy Lajos
és Horváth Charlie
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 12. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Radics
Éva és Major István
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Szabó
Dániel és Szabó László.
Téma: hetvenéves az Alba
Regia Táncegyüttes
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 In Memoriam Dezső István
20:35 Aqvital Csákvár –
Nyíregyháza labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 13. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Szabó
Dániel és Szabó László
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Horváth
Éva, Pelczéder Orsolya
és Peringer Balázs
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre 21-22.,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Fehérvári beszélgetések
extra
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Burján Zsigmond
20:40 Fehéredő múlt 4. rész –
Az utolsó szó jogán
21:40 A Bakony szikláin –
hegymászás mindenkinek
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 14. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Egészségünkre! 2122. 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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Alba Fehérvár –
Telekom Baskets Bonn
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Horváth
Éva, Pelczéder Orsolya
és Peringer Balázs
17:00 Egészségünkre! 2122. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kű
Lajos, az Aranycsapat
Alapítvány elnöke
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 FTC – MOL Vidi
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: március 15. 19:20 Márciusi ifjak – Egy forradalom születése

2019. 3. 15. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kű Lajos
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Sinka Jenő. Téma: A
kommunizmus áldozataira
emlékezünk 2. rész
18:30 Nyergestető 1849 –
dokumentumfilm
19:00 Ünnepi Híradó
19:20 Márciusi ifjak – Egy
forradalom születése
Ünnepi megemlékezés
Székesfehérváron
20:20 X. Fehérvári Versünnep
elődöntő 1. rész
21:45 Léptei nyomában virágok
nyíljanak – portréfilm
Csomortáni Gál László
székelyföldi képzőművészről
22:00 Ünnepi Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor az Ünnepi
Híradó ismétlése

