Indul az
Árpád-ház-program

Az embernek tudnia kell,
mit jelent a színpadon

Legkedveltebb külföldi
úti célok

FEHÉRVÁR
Közéleti hetilap

A HETILAP

Föl, föl vitézek!

Fotó: Simon Erika

A köpenicki kapitány

2019.03.14.

A HETILAP

Időjárás-állomás
a város szívében

Közélet

Ifjabb Balsay nemet mond az ellenzéki szövetségre
Indulhat az újabb polgármesterjelölt-casting

Szabó Petra
Már ki sem kell lépni a lakásból, hogy
pontosan tudjuk, milyen idő van odakint.
Időjárás-állomást hozott létre a Titkok
Háza Tudományos Élményközpont az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kara F épületének udvarára, így most
már a belvárosi klímával is képben
lehetünk – szó szerint, mert webkamerát
is telepítettek.

Az adatokat bárki, a nap bármely szakában ellenőrizheti. Ez
az információ nemcsak kutatási
szempontból lényeges, de a felnövekvő generáció oktatásában
is fontos szerepe lesz.
„Az érdeklődők megismerkedhetnek a meteorológia alapjaival,
hogy hogyan működik az időjárás,
milyen informatikai eszközök
szükségesek a vizsgálatához,
milyen adatokat tudunk tárolni és
akár több évre visszamenőleg is
ezekből következtetéseket levonni.
A környezettudatos gondolkodást
is megpróbáljuk ezzel a gyerekekben kialakítani.” – mondta
Jancsó Tamás, a Titkok Háza
szakmai vezetője.
Hőmérséklet, csapadékmen�nyiség, szélerősség – a mérőállomás szinte minden időjárással kapcsolatos információt
megmutat.

2019.03.14.

Látrányi Viktória
Szerdán délelőtt ifjabb Balsay István hivatalosan bejelentette: nem ő lesz a székesfehérvári ellenzéki összefogásként aposztrofált csoport polgármesterjelöltje.

Sem erkölcsileg, sem szakmailag,
sem emberileg a továbbiakban nem
tudja és nem is akarja felvállalni a
székesfehérvári ellenzéki összefogásnak nevezett csoport tevékenységét – ezt jelentette be ifjabb
Balsay István közösségi oldalán.
Az ellenzéki összefogás így polgármesterjelölt nélkül maradt, bár
többször is hangsúlyozták: hivatalosan nem jelölték ifjabb Balsayt.
Tavaly ősszel sajtóértesülések
szóltak arról, hogy a városban a
jobboldali körökben jól csengő
Balsay név mögé rendeződne az
ellenzék. Ifjabb Balsay István
a DK, az MSZP, a JOBBIK és a
Momentum helyi szervezeteinek
képviselőivel több rendezvényen,
közös megmozduláson vett részt.
Majd arról is egyre egyértelműbben nyilatkoztak a politikusok,
hogy ifjabb Balsay István lehet a
polgármesterjelölt. Ő maga sem
cáfolta ezt.
Szerdán délelőtt azonban ifjabb
Balsay István hivatalosan bejelen-

Újabb színfolt a belvárosban

Kép: Körtvélyes Tivadar
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Ifjabb Balsay István bejelentette: nem ő lesz
az ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje

tette: nem ő lesz a székesfehérvári
ellenzéki összefogásként aposztrofált csoport polgármesterjelöltje. Döntésének okairól megkeresésünkre elmondta: „Most
jutottunk el egy olyan pontra, amikor
ki kell állnom azok mellett az elvek

mellett, amiket nem szeretnék feladni, és sajnos ez ezzel a döntéssel jár
együtt. Ami nemcsak az én döntésem,
hanem az eddig együttműködőnek
tűnő ellenzéki pártok döntése is.”
A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott levelében ifjabb Balsay István
úgy fogalmaz: összeegyeztethetetlennek bizonyult a pártok és
képviselőik magatartása miatt
két fő céljának a megvalósítása,
miszerint az ellenzék kohézióját,
összetartását szeretné megszemélyesíteni demokratikus keretek között, illetve ezzel párhuzamosan emberként hiteles kíván
maradni. Továbbra is úgy véli,
hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan növekedési, fejlődési
filozófiák mentén a félelemre és
kiszolgáltatottságra épül, hazug
és igazságtalan. Kiegészítve azzal, hogy sajnos bebizonyosodott:
minden politikai oldal, minden
párt érdeke ennek változatlansága.
„Milyen közös munkáról beszélünk?
Eddig én megtettem mindent, az a
közösség, akire ön is utalt, az nem!
Egy együttműködésnek pedig az az
alapfeltétele, hogy mindenki megtegye azt, amit megígért, amiben megállapodott.” – mondta kérdésünkre
ifjabb Balsay István.

Közösségi tér a bazilika körül
Stettler Zsuzsanna
Az Arany János utca felújítása a Szent II. János
Pál pápa térrel válik teljessé, hiszen ezt a
területet a Szent István-székesegyház külső
felújítása valamint a belső felújítás megkezdése miatt későbbre időzítették a szakemberek.
Most azonban már az utolsó simításokat végzik
a kivitelezők, ennek eredményeként hamarosan
újabb közösségi térrel gazdagodik Székesfehérvár.

Újabb közösségi helyszín újul meg Székesfehérváron: hamarosan kezdődik a Bartók
Béla tér teljes körű átépítése. Az önkormányzat minden belvároshoz kötődő illetve a
város közösségi életében fontos szerepet játszó teret megújítana. A város több mint
kétszázhatvanmillió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a munkára. A
teljes költség több mint háromszázhuszonkétmillió forint, a különbözetet az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A munka a közművek rekonstrukciójával kezdődik,
majd átalakítják az épület előtti medencét, újraburkolják a teret és megújítják a zöldfelületeket, végül kialakítják az Oskola utca végleges burkolatát is. A tér alkalmas lesz
közösségi programok, rendezvények megtartására. A befejezés tervezett határideje
2020. szeptember 30.
D. R.

Fotó: Molnár Artúr

Illusztráció: szekesfehervar.hu

Egybefüggő térköves kialakítás
készült a téren és a Szent Istvánszékesegyház oldalában, ahol az egykori sírokat, falakat is jelzi a kövezet.
A burkolat építése a teljes közműcserét és a lehető legrészletesebb

régészeti feltárást követően kezdődött.
A belvárosban zajló felújítási program
újabb állomása ez, aminek eredményeként az egykori négykaréjos
templom alaprajza valamint a feltárt
középkori sírok helye is kővel kirakott
mintázattal bemutathatóvá vált.
A területre még ládákban virágok és
cserjék kerülnek, de tájékoztató táblákat is terveznek a szakemberek,
melyek az egykori bazilikáról és az
ásatások eredményeiről számolnak
be. Ezt követően teljesen bejárható
lesz a tér és környéke. A terület
teljes megújulása 2022-re várható,
hiszen a Géza nagyfejedelem tér a
bazilika belső felújítását követően
készül majd el.

A tér a magyar nemzet történelmének egyik legfontosabb helyszíne

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

3

Indul az Árpád-ház-program első eleme
A HETILAP

Rába Henrietta

A Nemzeti Emlékhelytől induló
sétaút várhatóan már nyár közepén
elkészül. Az Árpád-ház-program
elindítását, melynek első eleme
valósulhat meg, évekkel ezelőtt
kezdeményezte a város. Vargha
Tamás, a program kormánybiztosa
elmondta: „2013 Szent István-emlékév
volt, amikor a kormány meghallotta
kéréseinket és javaslatainkat, hogy itt az
ideje méltóképpen, nemcsak a történelemkönyvekben, hanem a valóságban is
emléket állítani az Árpádok művének.”
A Nemzeti Emlékhely-sétaúton az
egykori városfalakon belül barangolva ismerhetjük majd meg történelmünk jeles királyait. Cser-Palkovics András polgármester szerint a
városi séta a történelemtanulásban
is sokat segíthet: „Ez gyakorlatilag
egy belvárosi körsétának adja meg a
keretét, olyan jelekkel, olyan információs táblákkal, ahol tájékoztatást kapunk
arról, mely uralkodók kötődtek ehhez a
városhoz, kiket koronáztak itt, kiket te-

Illusztráció: szekesfehervar.hu

Nyáron már lehetőségünk lesz kirándulni a
múltba a Nemzeti Emlékhely-sétaúton. Az
Árpád-ház-program első eleme ugyanis néhány
hónapon belül megvalósul. Történelmi sétáink
alkalmával a városban megkoronázott királyokkal találkozhatunk, az emlékezőpontoknál pedig a jelentős eseményekről tájékozódhatunk.

A Nemzeti Emlékhelytől indul majd a barangolás, melynek során a városunkban koronázott, temetett királyokat ismerheti meg a sétáló. Az
épületeken éjszaka is jól látható, kivilágított feliratokon olvashatjuk a meghatározó neveket, évszámokat.

mettek itt, miben állt a város történelmi
jelentősége.”
A fejlesztés első üteme ötvenmilliós
kormányzati forrásból épül meg,
mely a Várkörúton a városkaputól
a tervezett kőtárig, a volt Köztársaság moziig tart. Lantay Attila városi
főépítész elmondta, hogy az épületeken messziről látható lesz a királyok

Tisztelt Munkatársaink, Tisztelt Székesfehérváriak!
A Videoton Dolgozókért Alapítvány 1998. decemberben létesült azzal a céllal, hogy elsősor-ban a VIDEOTON dolgozóinak és nyugdíjasainak, másodsorban bármely természetes vagy jogi személyiségnek nyújtson támogatást oktatási, jóléti, sport, kulturális, szociális
és család-segítő tevékenységében.
Az Alapítvány évről-évre bővíti támogatásainak körét, akcióit.
Rendszeres programok, támogatások a VIDEOTON dolgozói és nyugdíjasai számára:
- szociális támogatások rászorultság alapján,
- nőgyógyászati, reumatológiai, szemészeti szakrendelés a székesfehérvári orvosi
rendelőben,
- betegségmegelőző, egészségmegőrző szűrőprogramok a Videotonban működő Alba
Szűrő-központban,
- egészségmegőrző tornák és kondicionáló terem támogatása a VOK-ban,
- gyermektáborok, gyermeküdültetés támogatása rászorultság alapján,
- felnőtt üdültetés támogatása,
- iskolakezdési támogatás,
- felsőoktatási intézményben tanuló tehetséges gyermekek támogatása pályázati úton,
- színházbérletek biztosítása,
- kétévente nyugdíjas találkozók szervezése Székesfehérváron, támogatása Kaposváron,
- sportrendezvények szervezése (asztalitenisz -, teremfoci bajnokság),
- Mikulás napi program kisgyermekesek részére,
- támogatás egészségügyi szervezeteknek feladataik ellátásához,
- székesfehérvári kulturális intézmények, programok támogatása,
- katasztrófa áldozatainak segítése.
Alapítványunk várja más cégek támogatását is, hogy adományozóink dolgozóit is bevonhassuk a Videoton dolgozók és nyugdíjasok számára biztosított programokba.
Kérjük, keressék meg az Alapítványt, legyenek segítségünkre közérdekű ötleteikkel, javasla-taikkal (email címünk: vda@vda.videoton.hu).
Ha Önnek nincsen internet hozzáférési lehetősége, hívja Alapítványunkat (tel:22/533450).
Kérjük, támogassa céljainkat és személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse
az Alapítvány munkáját és kövesse figyelemmel céljaink megvalósítását.
ADÓSZÁMUNK: 18489286-1-07
VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍT
Kuratóriuma

neve, évszáma: „A kőrovátkák egy
időutazás jelképeként történelmi másodpercmutatóknak is felfoghatók. Ezen kőrovátkák mentén az épületek homlokzatán fogjuk elhelyezni a Székesfehérváron
koronázott és temetett királyaink nevét –
ezek gyönyörű, megvilágított kovácsoltvas felületeken fognak megjelenni.”
Az Árpád-ház-program következő

eleme a Köztársasági mozi épületének a megmentése lesz. A tervek
szerint itt alakítják ki a Nemzeti
Emlékhely látogató- és kutatóközpontját. A tervek már elkészültek,
a közbeszerzési eljárást tavasszal
írják ki. Az Aranybulla-emlékhely
átalakítását is még az idén szeretnék
elkezdeni állami forrásból.

Járdák, utak, intézmények újulnak meg
Bácskai Gergely
Lakossági fórumon várta a városrészben élőket
Mészáros Attila, az 5. számú választókörzet
önkormányzati képviselője. Az idei tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a Tóvárosi Óvodában és
a Hosszúsétatéri Óvodában is lesznek fejlesztések,
de megannyi járda is megújul idén a Tóvárosban.

A fórumon Cser-Palkovics András
polgármester a város idei költségvetésével kapcsolatban elmondta,
hogy hatvanhatmilliárdos büdzséből
gazdálkodik Székesfehérvár, melynek
mintegy fele intézményfenntartásra
és városüzemeltetésre megy, a másik
felét városfejlesztésre költik. Elhangzott, hogy a Városgondnokságon
keresztül nagyon sok út-, járda- és
parkolófelújítás lesz idén városszerte. Kiemelte, hogy nincs tartozása a városnak, ellenben több mint
hárommilliárdos megtakarítása van
tartalékként.
Mészáros Attila önkormányzati
képviselő a 2018-as körzetbeli fejlesztések közül kiemelte, hogy a Tóvárosban a Széchenyi út 33-51. előtt a járda
és a parkolók is megújultak. A másik
nagy fejlesztés pedig a teljes város
közlekedésére is nagy hatással volt:
a Széchenyi utca és a Horvát István
utca kereszteződésében a negyedik
sáv kialakítása jelentősen csökkentette a csomópont zsúfoltságát.
Kiemelte, hogy a Sóstó rehabilitációs
programjához kapcsolódó út- és járdafelújítások kiemelt jelentőségűek
voltak a környéken.
Az idei tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a Tóvárosi Óvodában
vizesblokkokat újítanak fel, cserélik

az álmennyezeti lapokat és az ereszcsatornákat, továbbá a fűtésrendszert is felújítják. A Hosszúsétatéri
Óvodában a nyílászárókat cserélik ki,
és elindul a közbeszerzése egy multifunkcionális sportpálya építésének az
óvoda udvarán.
A Tóvárosi lakónegyed 53. és 58.
szám között, a Széchenyi utca 27. és
29. illetve 39. és 43. között valamint a
Halom utca páros oldalán is járdafelújítás és építés lesz az idén. A
Hosszú sétatér 17-21. mögött parkolót
bővítenek, felújítják a Homok sort
és mintegy száz parkolót építenek a
református temető mellett. A déli ös�szekötőúttal kapcsolatban elhangzott:
ennek tervei elkészültek, és idén indulhat a közbeszerzési eljárás. Ezzel a
fejlesztéssel kapcsolatban a környező
utcák burkolat- és járdafelújítását is
előkészítik.
Sokan kérdeztek a szelektív szemétgyűjtéssel kapcsolatban. A Depónia
igazgatója, Steigerwald Tibor elmondta, hogy hamarosan jelentősen
bővítik a szelektív hulladékgyűjtők
számát Székesfehérváron.
Lakossági kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy egy lakó a negyedik
emeleten szeretne klímát felszerelni,
de nem kapott engedélyt. Válaszként
elhangzott, hogy a homlokzatra azért
nem lehet felszerelni, mert katasztrofális lenne a városkép, ha mindenki a
homlokzatra szerelné a klimaberendezést. A tetőkre viszont a társasház
döntése alapján felszerelhetik azokat.
Mészáros Attila lapunknak elmondta,
hogy hamarosan az Alsóvárosban és
az Őrhalmi szőlőkben is tart külön
lakossági fórumot az ott élőknek.

A Vörösmarty Rádió műsora március 16-tól 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 3. 16. SZOMBAT
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Bokányi Zsolt
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:
Szipola Antal
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. 17. VASÁRNAP

2019. 3. 18. HÉTFŐ

2019. 3. 19. KEDD

2019. 3. 20. SZERDA

2019. 3. 21. CSÜTÖRTÖK

2019. 3. 22. PÉNTEK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Refom
édesítés Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11:10 Barkács műsor Vendég:
Veres István Boni
12:10 Tavasz a Dinnyési Fertőn
Vendég: Fenyvesi László
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:
Ficsóri Erika
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:
Sasvári Csilla
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila
18:10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
19:10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
11.10 Párbaj Vendég:
Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty
Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
18:10 Tanulószoba –
oktatási magazin
20:10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi
műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15:10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

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

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

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

A Fehérvár Televízió műsora március 16-tól 22-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 3. 16. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor az
Ünnepi Híradó ismétlése
07:00 Ünnepi Híradó – ismétlés
07:20 Márciusi ifjak – Egy
forradalom születése
– ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor az
Ünnepi Híradó ismétlése
10:20 Bajnokok városa – ismétlés
10:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Radics
Éva és Major István
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Szabó
Dániel és Szabó László
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Horváth
Éva, Pelczéder Orsolya
és Peringer Balázs
12:40 Ünnepi Híradó – ismétlés
13:00 Márciusi ifjak – Egy
forradalom születése
– ismétlés
14:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kű Lajos
14:25 Egészségünkre! 2122. rész – ismétlés
14:40 Honvéd7 – ismétlés
14:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Sinka Jenő, téma: A
kommunizmus áldozataira
emlékezünk 2. rész
15:20 Fehérvári beszélgetések
extra – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Burján Zsigmond
15:45 Fehéredő múlt 4. rész – Az
utolsó szó jogán – ismétlés
16:45 Koronázási szertartásjáték
2018 – II. András
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Tihanyi
Tamás, téma: Missziós
szolgálat Peruban
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 X. Fehérvári Versünnep
elődöntő 2. rész
21:30 Bazilika 250 –
dokumentumfilm
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 17. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tihanyi Tamás
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Radics
Éva és Major István
11:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Szabó
Dániel és Szabó László
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Márciusi Ifjak – Egy
forradalom születése
– ismétlés
14:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Horváth
Éva, Pelczéder Orsolya
és Peringer Balázs
15:15 Stadion Nyitány
Népszerű filmzenék az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar előadásában, a
sóstói stadion új épületének
átadása alkalmából
16:45 Alba Fehérvár – MTK
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Törteli
Zoltán dzsúdóedző
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Farsangi operaparádé 2019 –
a Vox Mirabilis Kamarakórus
farsangi operakoncertje
21:05 Alba Fehérvár – Kaposvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:35 A hét hírei – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2019. 3. 18. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Márciusi ifjak – Egy
forradalom születése
– ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Márciusi ifjak – Egy
forradalom születése
– ismétlés
11:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:20 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Törteli
Zoltán dzsúdóedző
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Fehérvári beszélgetések
extra – „Mi egy vérből
valók vagyunk!”
Beszélgetés Galambos
Nándorral, az Ismerős
Arcok zenekar alapítójával
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Warvasovszky
Tihamér, az Állami
Számvevőszék alelnöke
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Fehérvár AV19 – Salzburg
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 19. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Warvasovszky Tihamér
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Tombor
Beáta és Molnár Gábor
művészeti munkatársak,
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 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Dienes Petra.
Vendégek: Kowa és Jimmy,
a Kowalsky meg a Vega
énekese és basszusgitárosa
20:50 Farsangi operaparádé 2019
22:05 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 20. 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: Tombor
Beáta és Molnár Gábor
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Lascsik Mátyás és Varga
Bence katonazenészek
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre 23-24.,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Keresd a nőt! – amerikai
romantikus vígjáték (12)
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 21. 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! 2324. rész – ismétlés
10:55 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Lascsik Mátyás és Varga
17:00 Egészségünkre! 2324. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ferenczy
Noémi tanár, a Fejér
Holló Diákszínpad
művészeti vezetője
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Atomerőmű SE – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 22. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ferenczy Noémi
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Sinka Jenő, téma: A
kommunizmus áldozataira
emlékezünk 3. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfo és Hírek
20:35 Fehérvári beszélgetések
extra – ismétlés
Műsorvezető: Dienes Petra.
Vendégek: Kowa és Jimmy,
a Kowalsky meg a Vega
énekese és basszusgitárosa
21:10 Béres József: Szép
magyar ének
Beszélgetések erdélyi
adatközlőkkel, a hozzá
tartozó népdalok eredeti,
hiteles tolmácsolása mellett
22:10 Híradó és Köztér – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: március 17. 21:05 Alba Fehérvár – Kaposvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

Közéleti hetilap

Kultúra

Szóval is lehet győzni!
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A HETILAP

László-Takács Krisztina

A lényeg ugyanis az, hogy a sikeres
jövő elengedhetetlen jó kommunikáció nélkül: „A kommunikáció az, ami a
legfontosabb a jövőben. Hiszen a robot
sok mindent tud, de beszélgetni, önálló
gondolatokat megfogalmazni egyelőre
csak az ember képes.” – mondta el
lapunknak Aczél Petra, a zsűri elnöke.
A Corvinus Egyetem professzora
szerint tanulságos volt az elmúlt
néhány hét, melynek során a fiatalok
mentoraik segítségével készültek a
döntőre. – „Az például kiderült, hogy
beszélgetésben talán kicsit jobbak, mint

Fotók: Simon Erika

Múlt pénteken lehettünk tanúi a Szóval győzni
elnevezésű kommunikációs vetélkedő döntőjének
a Hiemer-házban. Először, de mint kiderült, nem
utoljára. A tizenkét középiskolás részvételével tartott
döntő annyira sikeres volt, hogy Cser-Palkovics András polgármester elhatározta: helyi hagyomány lesz
ez is, akárcsak a Versünnep vagy a Fehérvár Hangja.
Olyan jó beszédkészségű, okosan érvelő, talpraesett
fiatalokat láthattunk, akik e képességüket bármely
területen sikeresen tudják majd kamatoztatni.

A tizenkét döntős

értelmeztek. Volt, aki radikálisabb
véleményt vallott egy-egy témáról, és
volt, aki figyelembe vette a közönség összetételét és inkább egyfajta
elvárásnak próbált megfelelni. Arról,
hogy mi a jó irány, a zsűri tagjainak
véleménye is különbözött.

„Én az arányérzék híve vagyok.” – teszi
hozzá Aczél Petra. – „A tiszteletet
mindig adjuk meg a másiknak. Azt a
kényelmet, hogy ne legyen se túl radikális
a véleményünk, se túl elnyomó. Mindig
úgy beszéljünk, hogy a másik gondolhassa
az ellenkezőjét is, és a végén mégiscsak
találkozzunk egy ponton. A verseny során
is kiderült: ez az arányérzék kell ahhoz,
hogy valakinek sikeres legyen a jövője.”
A jó arányérzék megtalálásában is
segítették a versenyzőket felkészítő
mentoraik: „Nekem az volt a feladatom,
hogy a retorikára készítsem fel őket, de
emellett sok mindennel foglalkoztunk.
Például állásinterjúkat készítettem velük,
amiben sok életszerű dolog volt. A döntő
feladatai is életszerűek voltak, melyekhez
jól tudtak alkalmazkodni a fiatalok”. –
véli Bakonyi István irodalmár, aki

szerint érdekes tapasztalat, hogy a
fiúk erősek voltak, pedig erre a műfajra ebben a nemzedékben inkább a
lányok dominanciája jellemző.
Azurák Csaba volt az egyetlen
résztvevő, aki annak ellenére, hogy
nem versenyzett, kívülről és belülről
egyaránt ismeri a vetélkedőt, hiszen
házigazdaként és mentorként is végig
jelen volt. A médiaszakember szerint
rengeteget lehet, sőt kell is a fiataloktól tanulni, mert a technika fejlődésével ma már akkora a generációs
szakadék, amit nem lehet másképpen
áthidalni. A tanulás persze fordítva
is működik: „El kellett mondani nekik
olyan dolgokat, amik nekem természetesek voltak, de nekik már nem az.
Például amikor megjelenünk valahol, a
legfontosabb mindig az első benyomás, az
első megjelenés, az első megszólalás. Azt
nem lehet pótolni! Vagy hogy ők ugyan
nagyon jól kommunikálnak a telefonon
keresztük GIF-ekkel, emojikkal, kisvideókkal, de nagyon nehezen megy az, hogy
a szemembe nézzenek és úgy mondják
el a gondolataikat. Ez a bajnokság azért
volt jó, mert itt olyan fiatalok voltak, akik
ebben is jobbak. A generációjuk egyébként
sokkal jobb az írott kommunikációban,
frappánsabbak, pontosabbak, viccesebbek,
mint élőben. Meg kell nekik mutatni, hogy
figyelj, te vicces vagy amúgy is, mondd el
a poént, lássam az arcodon a gesztikulációt! Bármennyire is sokat tapasztaltam a
média világában, de az, amit a fiataloktól
kaptam megközelítésben, stílusban, az
nekem mind tanulás: talán érteni fogom
ezáltal az ő generációjukat, így ez a néhány hét nagyon tanulságos volt.”

„A valódi tartalmakat szeretem”
A zsűrinek, a mentoroknak és a városvezetésnek is az a véleménye, hogy ebből a tehetségkutatóból érdemes hagyományt teremteni

önálló beszédben, és talán egy kicsit jobbak véleményformálásban, mint kritikában, de mindez egyszerre valamennyiünk
számára hatalmas kaland volt!”
A Szóval győzni döntője három
részből állt. A diákok először beszédet
tartottak arról, számukra mit jelent a
siker, később helytálltak, mint interjúalanyok, ezt követően pedig rögtönözve reagáltak médiatudatosságról szóló
kisfilmekre.
Helyet kapott a kritikai hozzászólás
is, amit a diákok különféleképpen

Amíg a zsűri tanakodott, a Blahalouisiana zenélt

„Ez egy örök dilemma azok számára,
akik közönség elé lépnek: önmagunkat
mutassuk vagy egy szerepet, amit
adott szituációban el kell játszanunk.
Itt a zsűriben is eltérőek voltak a
vélemények erről. Nem hiszem, hogy
igazságot lehet tenni. Ennek ellenére
jó döntést hoztunk, mert olyan fiatalt
választottunk győztesnek, aki öszszességében a legjobb teljesítményt
nyújtotta.” – véli Hagymásy András
zsűritag, a Fehérvár Médiacentrum
igazgatója.

A Szóval győzni kommunikációs bajnokság
tizenkét döntőse közül a zsűri Szipola Antalt, a
Ciszterci Szent István Gimnázium tanulóját ítélte
a legjobbnak. Antal ugyan nem kommunikációs
szakembernek készül, mégis fontosnak tartja a
hatékony, szellemes kommunikációt.

A győztes mindent visz – mondták, amikor kihirdették az eredményt. Mennyire
akartál mindent vinni?
Valójában véletlenül sodródtam bele
a vetélkedőbe, nem voltak olyan
terveim, hogy én nyerjek.
Lehet, hogy ez a titkod, a lazaság?
Először jópofának tűnt, aztán persze
úgy voltam vele, ha már bejutottam
a döntőbe, akkor azt illik komolyan
venni, és bennem is feléledt a versenyszellem.
Mennyire volt tanulságos a felkészülési
időszak?
Ez nem olyan tanulás volt, mint az
iskolában: annál sokkal szórakoztatóbb és sokkal értelmesebb. Hogy
szakmabeliektől tapasztalatokat,
praktikákat, tanácsokat kaphatunk,
az pótolhatatlan, más forrásból ezt
nem lehet megszerezni.
Volt a feladatok között beszéd, volt párbeszéd, vagyis interjú és volt kritika.
Neked melyik műfaj a kedvenced?
A kritika! Ez egy nagyon fontos
műfaj, amit manapság szeretnek az
emberek félreértelmezni. Sokan úgy
gondolják, hogy a kritikusok mindent csak lehúznak, leszólnak, ez
azonban nem így van. A jó kritika
mindig épít, olyan, amiből tanulhat

Szipola Antal nemcsak a Szóval győzni vetélkedőben indult, hanem a Székesfehérvári
Versünnepen is. Legközelebb ott szurkolhatunk neki, hiszen bekerült a döntősök közé.
A ciszteres diák felkészítő tanára Ferenczy
Noémi.

a kritizált alkotó. Követek több
filmkritikai csatornát a Youtube-on,
és én is aktívan alkotok véleményt
bizonyos témákról.
Neked is van saját csatornád?
Nincs, mert nálam sokkal jobb
kritikusok vannak az interneten.
Csak azért, hogy szerepeljek, nem
szeretnék csatornát indítani. Sokan
vannak, akik elhalmozzák az instagramot napi több képpel például
arról, hogy mit ettek aznap vagy
milyen viccesen kócos volt a hajuk,
amikor felébredtek, de szerintem
ennek semmi értelme. A valódi
tartalmakat szeretem!
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A polgárosodás forradalma

Kurucz Tünde
Pilvax Kávéház, Nemzeti dal, Táncsics kiszabadítása – a márciusi 15-i pesti forradalom
eseményei szinte minden óvodai, iskolai és
városi megemlékezésen elhangzanak. Azonban
arról jóval kevesebb szó esik, hogy a forradalom lángja néhány héttel korábban Párizsból
indult – és Fehérvárra is átterjedt.

Hogy tisztán lássunk, érdemes az
előzményeket alaposan megvizsgálnunk. Hermann Róbert történész
a Vörösmarty Rádiónak elmondta,
hogy március idusával kapcsolatban a korabeli nemzetközi viszonyokat nem szabad figyelmen kívül
hagyni: „1846-47-ben volt Európában
egy nagyon komoly gazdasági válság,
mely az egész kontinenst megrázta.
Voltak olyan területek, ahol éhínség
pusztított, máshol tömegesen bocsátották el a munkásokat. Minden adott
volt ahhoz, hogy a néptömegek elégedetlenek legyenek. 1848 januárjában a
szicíliai Palermóban, aztán Nápolyban
lázadtak fel. Ez még nem lett volna
olyan nagy baj, de 1848. február 22-e
és 24-e között Párizsban is kirobbant
a forradalom. A franciák elűzték a
polgárkirályt, Lajos Fülöpöt, és kikiáltották a köztársaságot. A forradalom
lángja néhány hét alatt végigszaladt a
kontinensen: Bécsben, Pesten, Münchenben, Milánóban és Berlinben is
kitört a felkelés.”
A történész kiemelte, hogy itthon
1847 novembere óta ülésezett a rendi országgyűlés. A liberális reformellenzék az alsótáblán többségben
volt. A felsőtáblán is kialakult
egy viszonylag fajsúlyos ellenzéki
csoportosulás Batthyány Lajos és
Teleki László vezetésével.

Fotó: Kiss László

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

A Fekete Sas Kávéház volt a negyvennyolcas radikálisok törzshelye

„A liberális ellenzéknek volt egy
komoly programja, az 1847 júniusában
elfogadott ellenzéki nyilatkozat, amit
gyakorlatilag polgárosodási útmutatóként tartottak számon. A követelései
között szerepelt többek között az
örökváltság, a jobbágyfelszabadítás, a
törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés, a sajtószabadság. Csírájában
tartalmazta a független kormányzatot
is, de nem abban a formában, ahogy a
későbbiekben megvalósult.”

Aláírásgyűjtés helyett forradalom
Hermann Róbert hozzátette: 1848.
március 13-án kitört a bécsi forradalom, amihez a magyaroknak
is volt némi köze. A Kossuth-féle
március 3-i felirati javaslatban

ez olyan visszhangot váltott ki,
ami végül felkeléshez vezetett.
Március 14-én a pozsonyi országgyűlés elfogadta a felirati javaslatot, melynek fő célja a független,
felelős kormányzat megalakítása
volt.
A pesti forradalom azzal indult,
hogy a Kossuth-féle felirati javaslatot meg akarták támogatni egy
országos aláírásgyűjtő akcióval. Az
ellenzéki kör vezetői illetve a márciusi ifjak úgy gondolták, hogy ezt a
kezdeményezést a fővárosban kell
elkezdeni. Nagyon jó időpontnak
látszott március 19-e, a József-napi
vásár, amikor tömegével érkeznek
az emberek vidékről. Azonban
amikor 14-én este megérkezett a
bécsi forradalom híre, Petőfiék arra
a következtetésre jutottak, hogy
aláírásgyűjtés helyett a követeléseiket – melyek nagyjából követik
a felirati javaslat fő elemeit – leegyszerűsítve, pontokba szedve
sokszorosítják, és tettlegesen is felszabadítják a sajtót. Nem törődtek
az ellenzéki pártok vezetőivel, saját
kezükbe vették az irányítást.

Föl, föl v

Erőt, egészséget! – köszöntek kórusban a
Felsővárosi Óvoda óvodásai a március 12-i
vitézi próbán, majd sípszóra – ha kellett, egy
kis segítséggel – hegyet másztak, árokban
gurultak, és kivont karddal megszerezték a
zászlót.

Kovács Jánosné óvodaigazgató
elmondta, hogy a gyerekek kéthetes tematikus programmal
készültek a nemzeti ünnepre,
melynek keretében megismerkedhettek a katonák életével
és az 1848-49-es szabadságharc
eseményeivel: „Egy óvodás számára
a tevékenységek által hozhatjuk közelebb az ünnepet. A gyerekek az előző
héten toboroztak, zászlókat festettek,
kokárdát készítettek, lovakat járattak.
Jártak borbélynál és huszárbajuszt
is festettek. Március 11-én pedig a
laktanyába látogattak el, ahol katonazenekari kísérettel részt vettek az
alaki kiképzésen, megismerkedhettek
a történelmi zászlókkal és láthatták,
hogyan gyakorolnak a katonák.”
A március 12-i vitézi próbára
a pákozdi Mészeg-hegyi csata

A kis vitézek kivont karddal egyensúlyoztak a hegygerin

Fotó: Horváth Miklós

Díjat kapott Sasvári Csilla

szerepelt, hogy a birodalom többi
népe hozzánk hasonlóan kapjon
alkotmányt. A császárvárosban

A pákozdi katonai emlékpark az 1848. szeptember 29-i pákozdi csatától kezdve mutatja be a magyar
hadtörténelem eseményeit. A március 9-i évadnyitón Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi beszédében kiemelte: azért jelentős az intézmény, mert fontos, hogy ismerjük, tiszteljük a múltat ahhoz,
hogy munkálkodhassunk a jövőn. A rendezvényen emlékplaketteket, el- ismeréseket is átadtak azoknak, akik a katonai emlékpark működésében tevékenyen szerepet vállaltak. Munkatársunkat, Sasvári
Csillát, a Vörösmarty Rádió szerkesztő-műsorvezetőjét is díjazták.
R. H.

2019.03.14.

Ha arra volt szükség, négykézláb gurultak az árok mélyén
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Első ünnepi állománygyűlését tartotta Székesfehérváron a január elsején létrejött Magyar
Honvédség Parancsnoksága. Az eseményen előléptetéseket és kinevezéseket adtak át,
majd Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka beszélt a testület előtt
álló feladatokról.
G. P.

„Március 15-e kapcsán mindig csak
Pestet szoktuk emlegetni, pedig
ugyanolyan fontos helyszín Pozsony
és Bécs. A három városban lévő
magyar politikusok pedig nemcsak
15-én, hanem a következő napokban
is együttműködtek, ezért lett sikeres a
magyar forradalom.”

Fotók: Simon Erika

vitézek!

A budapesti hírek nagyon gyorsan
elértek Fehérvárra: „...március 16-án
elhagytuk Pestet ... Egyenesen a Fekete Sas Kávéházba siettünk, mert ez
volt a fiatalság gyűldéje. Itt döntöttük
az ország sorsát egy véleménnyel,
környezetét építették meg az
óvónénik és a dajkák zsámolyokból, padokból. A piros, fehér és
zöld pólós kis huszárok – ha a
helyzet úgy kívánta – leugrottak
a hegyről, gurultak az árokban
vagy köveken ugrálva próbáltak
átérni a túloldalra.
Erdős Botond Csaba nagyon
jól érezte magát a próbán, és
örült, hogy belekóstolhatott
a huszárok életébe. Palkovics
Eszternek is tetszettek a feladatok, majd hozzátette: március
15-e nemzeti ünnep, amikor a
huszárokat ünnepeljük. Ölbei
Janka Rebeka elmondta, hogy
az előző napokban is játszottak huszárosat, és ha csak a
csoportszobában is, de vívtak
Magyarországért.
A gyerekek az ünnepi hét zárásaként március 14-én műsort adnak
a Felsővárosi Közösségi Házban,
melynek keretében a nagyobbak
kivont kardos tiszteletadása
mellett a legkisebbeket egy igazi
huszár huszárrá avatja.

„Elmentem a pintzébe
borért”
Fehérvárra a tizenkét pontot Boross
Mihály és Hamvassy Imre hozta. A Szent
István Király Múzeumban őriznek belőle
néhány példányt. Az egyik meglehetősen
viharvert: gyűrött és vízfoltos. A tizenkettedik pont csak azt az egy szót tartalmazza, hogy unió. Viszont a sajtószabadság és
a cenzúra eltörlését követelő első passzus
fölött egy jóval hétköznapibb üzenet áll:
„Elmentem a pintzébe borért.”

Boross Mihályt nemcsak ügyvédként,
hanem újságíróként és népies íróként is
számontartják

Március 26-án pedig a békés polgári
átalakulásért ünnepélyes hálaadó
istentiszteletet tartottak a székesegyházban, sőt este az egész várost
kivilágították. Demeter Zsófia történész szerint ekkorra megteremtődtek
a törvényi feltételek a törvényhozási
és igazgatási rendszer átalakítására.
A népképviseleti elv alapján történő
választásokra ezután kerülhetett sor.

Fotó: Kiss László

ncen

Hálaadó szentmise és díszfények

mert jaj lett volna annak, aki ellenkező, pláne konzervatív véleményt mert
volna nyilvánítani. A hír megelőzött
bennünket, de mégsem tudtak an�nyit, mint mi beszéltünk...” – olvasható Boross Mihály ügyvéd, újságíró,
későbbi Fejér megyei másodalispán
Élményeim 1848-1861 című könyvében.
Boross március 14-én a fővárosban
tartózkodott. A Székesfehérvári
Első Magyar Költsönös Életbiztosító
Intézet egyik képviselőjeként az Első
Hazai Takarékpénztár közgyűlésén
tanácskozott. Egy nappal később
részt vett a pesti forradalomban,
majd utána a fehérvári eseményeknek is az egyik központi alakjává
vált. Ő és barátja, Hamvassy Imre
hozták magukkal a tizenkét pontot
és a Nemzeti dalt, amit fel is olvastak
az egyre növekvő, radikális hallgatóságnak. Demeter Zsófia történész A
derék város – Székesfehérvár anno
3. című könyvében úgy fogalmazott,
hogy a tömeg ezután a Városház térre
vonult, ahol a szónokok finoman
szólva is gyújtó hangulatú beszédekkel tüzelték az összesereglett népet.
A városi tisztségviselők közben
megérkeztek, és a rendkívüli eseményekre való tekintettel úgy döntöttek,
hogy a másnapi közgyűlést nem a
nagyteremben, hanem a városháza
udvarán tartják meg, és bárki részt
vehet rajta. A rend fenntartása
érdekében viszont rögtön elkezdték
szervezni a nemzetőrséget. Közben a
Pelikán Fogadó színháztermében is
a haza sorsával foglalkoztak. Haáder
Pál főbíró követjelentését itt tárgyalták meg az aznapi tanács- ülésen
megválasztott küldöttség tagjai.
A forradalom március 16-a után is
folytatódott. A fehérváriak a március
20-i népgyűlésen a Batthyány-kormány kinevezéséről, a március 25-én
tartott népgyűlésen a közteherviselésről, a papi tized és az úrbéri viszonyok
megszüntetéséről szereztek tudomást.

Kép:wikipedia.hu

Fotó: Gáspár Péter

Ünnepi állománygyűlés

A Pelikán Fogadó színháztermében is a haza sorsával foglalkoztak

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Néha azért jól jött az óvónéni segítsége!

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep alkalmából hetvenhét személyt
díjazott. Rácz Lajos fehérvári olimpiai ezüstérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok birkózó,
mesteredző a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter is állami elismeréseket adott át. Molnár Lajos, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályának nyugállományba vonuló főosztályvezetője és
Kloó Józsefné, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője is kitüntetést, elismerést kapott.
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egészség

A vese egészsége mindenkor fontos!
Szabó Petra
Ha a vesére vigyázunk, az életünkre vigyázunk!
– ezzel a hasznos tanáccsal kezdte előadását
Zakar Gábor nefrológus főorvos. A vese világnapja magyar ajánlásra létrejött kezdeményezés. A Nemzetközi Nefrológiai Társaság és
a Vesealapítványok Nemzetközi Szövetsége
2006-ban nyilvánította világnappá minden év
márciusának második csütörtökét.

pontban Zakar Gábor nefrológus
főorvos tartott előadást az érdeklődőknek és az érintetteknek: „A vesék
a keringési rendszer részei, így ugyanúgy kell rájuk vigyázni, mint a szívünkre és az ereinkre. Nagyon sérülékenyek,
ezért mindenféle károsító, toxikus és
egyéb anyagtól óvni kell őket!”
A főorvos arról is beszélt, hogy a
vese megbetegedését leginkább az
elhanyagolt és kezeletlen magas
vérnyomás és a cukorbetegség
okozza. A veséket megfelelő
táplálkozással és folyadékpótlással
valamint rendszeres testmozgással
lehet védeni.

Dávid Renáta
Egészségfejlesztés, aktív életmód, eredmények, évértékelés – 2011 óta folyamatos
munka folyik Székesfehérvár Egészségfejlesztési Tervének megvalósításáért. Múlt pénteken
azoknak mondott köszönetet a város, akik
ebben tevékenyen részt vállaltak a korábbi
évek folyamán.

A Sóstó Természetvédelmi Területen, majd a sóstói stadionban
szerveztek szabadidős programot
azoknak az egészségügyi szakembereknek, akik Székesfehérvárért,
az itt élők egészségéért dolgoznak.
A programon részt vettek többek
között a házi gyermekorvosok,

a Humán Szolgáltató Intézet, a
Család- és Nővédelmi Központ, a
Szent György Kórház, a mentőszolgálat és az Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai illetve a Multiszektorális Irányító Bizottság tagjai.
A vendégek túrán vettek részt a
természetvédelmi területen, majd
bejárást is tartottak számukra a
stadion rendezvényközpontjában.
Az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért Cser-Palkovics
András polgármester, Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok valamint Varga Márta, a
Humán Szolgáltató Intézet igazgatója fejezte ki köszönetét Székesfehérvár egész közössége nevében.

Fotó: Simon Erika

A világnap ezúttal arra hívja fel a
figyelmet: kellő odafigyeléssel és
megfelelő életmóddal elérhető, hogy
mindenki, mindenhol egészséges
vesékkel élhessen. A dialízisköz-
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Az egészségügyben dolgozóknak mondtak köszönetet

A HETILAP

Fotó: Bácskai Gergely
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Zakar főorvos szerint a magas vérnyomás és a cukorbetegség jelenti a legnagyobb veszélyt a
vesék egészségére

A tapasztalatok szerint a városlakók egyre inkább odafigyelnek az életmódjukra, a testmozgásra, a táplálkozásra, kihasználják a városi szervezésű szűrőprogramokat

Megújul a Pelikán udvar kapuja
Az ARTeatrum Alapítvány az
évforduló alkalmából összefogásra
kérte fel a városban élőket, hogy
a színháztörténeti szempontból
jelentős helyszín méltó lehessen
múltjához és a falai közt jelenleg
is zajló előadásokhoz. Az épület
kapuja és a színházterembe vezető
út újul meg.
„Ezek között a falak között játszott
Petőfi Sándor fiatal színészként, itt
kezdte pályáját Jászai Mari egészen fiatalon, de említhetném még
Dérynét és Kisfaludy Károlyt is,
utóbbi fiatal íróként számtalan új
darabjának bemutatóját tartotta itt.”
– mondta Szikora János, a színház
igazgatója.

Tervező: Horesnyi Balázs

1818-ban alakult meg a Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi
Társulat, melynek a Pelikán fogadó
színházterme adott otthont. Ezzel
Székesfehérvár az országban elsőként támogatta a magyar nyelvű
színjátszást.

A székely vértanúk emlékezete

Méltó bejáratot kaphat a nagymúltú színháztörténeti helyszín

Ismerkedés a robottechnológiával
Kurucz Tünde
Március 23-án, szombaton nyílt nap lesz az
Alba Innovárban, melynek keretében a látogatók interaktív formában ismerkedhetnek meg a
robottechnológiával, a 3D-s nyomtatással és a
programozással.

Az Alba Innovár humanoid
robotjai vezetik be a legmodernebb robotok világába azokat az
érdeklődőket, akik részt vesznek
március 23-án, szombaton a szervezet nyílt napján. Az eseményre
regisztráltak ingyenesen kipróbálhatják az Alba Innovár interaktív,
érintésre reagáló okospadlóját, a
Wizefloort.

Dávid Renáta
A százhatvanöt éve elhunyt székely vértanúkra emlékeztünk vasárnap. A maroshegyi
székelykapuhoz sokan kilátogattak a székely
szabadság napján.

Százhatvanöt éve ezen a napon végezték ki a Makk-féle összeesküvés
három tagját, akik az elbukott
magyar forradalom és szabadságharc lángját akarták újra fellobbantani. A székely vértanúkra

emlékeztek Székesfehérváron
vasárnap: „Drága székelyek, székely
magyarok, nem vagytok egyedül, ezt
üzenjük innen, Székesfehérvárról!” –
hangsúlyozta Boór Ferenc, a Fejér
Szövetség társelnöke.
Juhász László önkormányzati képviselő, a Székely bál alapítója úgy
fogalmazott az eseményen: „Szerencsére egyre több helyen emlékeznek,
egyre több emberhez eljutunk, ez az
út követendő, amiben tudunk, fogjunk
össze a nemes célok érdekében!”

Fotó: Dávid Renáta

Megújul a magyar színháztörténet egyik legjelentősebb helyszíne, az egykori Pelikán
fogadó kapuja – ezzel állítanak emléket a
kétszáz éves székesfehérvári színjátszásnak.
Nagyszabású társadalmi összefogásnak köszönhetően jött össze az összeg, melyből nemcsak a
kapu, hanem a kamaraszínházba vezető folyosó
is megszépül.
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A világ magyarsága 2013 óta emlékezik a székely szabadság napjára és az erdélyi autonómiakezdeményezésre. Székesfehérváron minden évben a maroshegyi Székelykapunál tartanak
megemlékezést.

Képeskönyv készül az emléktemplomról

A Leopoly 3D modellező szoftverrel
kipróbálható a 3D-s szobrászkodás
játékos formában, de lehetőség lesz
Lego Mindstorms EV3 robotokat is
különböző érdekes feladatokra programozni. Ezenkívül az Alba Innovár
szakemberei bemutatják, milyen
egyszerűen lehet különféle tárgyakat tervezni, alkotni és nyomtatni
3D-nyomtatóval. A szabadulószobában pedig egyedi és váratlan feladványokkal várják az érdeklődőket.
A foglalkozásokon csak tíz éven felüliek vehetnek részt. A kiskorúak
kísérője csak tizennyolc éven felüli
lehet, és neki is regisztrálni kell
az ingyenes nyílt napra az info@
albainnovar.hu e-mail-címen!

2095 kilót nyomott az az emelőkosaras gép, ami múlt csütörtökön különösebb nehézségek
nélkül előbb felkapaszkodott
a Prohászka-emléktemplom
lépcsőin, majd alig néhány perc
alatt elhelyezkedett a padsorok
között. A kosárban fotós kollégánk, Kiss László rendezkedett
be: tizennégy méter magasra
emelték, hogy tökéletes szögből
fényképezhesse le a falfestményeket. Korábban hasonlóra
még nem volt példa a jövőre
százéves templom történetében.
A fotók éppen az évforduló miatt készültek: az egyházközösség egy a templom történetét
feldolgozó képes kiadvánnyal
készül a jubileumra. Reményeik
szerint a kötet még az idén
megjelenhet.
F. G.

Fotó: Kiss László

Szabó Petra
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Mesélnek a kövek!
László-Takács Krisztina

Fotó: Bácskai Gergely archív

Irodalmi pályázatot hirdet a Ciszterci templom
Szent Candid Alapítványa. A felhívás témája: Mesélnek a kövek... Hallod őket? Neked mit mondanak?”

Az Alba Innovárban humanoid robotokkal is ismerkedhetnek az érdeklődők

„Több mint kétszáz éve néznek ránk
az angyalok, szentek a székesfehérvári ciszterci templomban. Ötven
híres ember írásaiból, tetteiből hallgatjuk üzenetüket. Hitet, reményt,
szeretetet súgtak, súgnak ma is.
Írj róla egy-öt oldal terjedelemben!
Kíváncsian várjuk gondolataidat,
érzéseidet! Írd le a felfedezett, alig
ismert titkokat! Nézz körül! Kutass

a pincétől a padlásig, a síroktól a
tornyokban lakó harangokig!” – szól
az alapítvány felhívása. A feltételek
megtalálók a cisztertemplom-szfv.
hu oldalon. Fődíj: utazás a csíksomlyói pápalátogatásra Nagyvárad,
Kolozsvár, Nagyszeben és Vajdahunyad megtekintésével.
A pályamunkák személyesen a
Ciszterci templom sekrestyéjében
adhatók le. Postai úton a Szent
Candid Alapítvány, 8000 Székesfehérvár, Szent János köz 1. címre
illetőleg online az info@cisztertemplom-szfv.hu e-mail-címre lehet
küldeni az írásokat.
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„Az embernek tudnia kell magáról, mit jelent a színpadon”
A HETILAP

László-Takács Krisztina

Váradi Eszter Sára, a Vörösmarty Színház színművésze

Ott derült ki, hogy jó hangod van?
Gimnazista voltam, amikor a színészetben szerettem volna kipróbálni magam.
A Rockszínház színiiskolája hirdetett

Fotó: Kiss László

Egy régi álom válik valóra?
Többször kérdezték, miért nincs zenekarom, miért nem csinálunk egy új
formációt. Vannak zenészek, akikkel
évek óta kapcsolatban vagyok, járjuk az
országot különböző alkalmi fellépésekkel. Most van ez az ügy, a Pelikán-kapu
felújítása: megkerestek a színházból,
hogy csináljak egy önálló estet. Ennek
ürügyén aktuálissá vált, hogy egy olyan
formációt hozzunk létre, amely újdonságnak számít és mindannyiunknak tetszik.

Fotó: Kiss László

„A nő: mindennel pajtás, eleven,/csak az aprózó észnek
idegen./A tétlen vizsgálótól összefagy;/mozogj és
mozgasd s már királya vagy” – írja Weöres Sándor
a Rongyszőnyeg 143. versében. Ez jutott eszembe, amikor szombat délután Váradi Eszter Sárával beszélgettem. És még az, hogy skatulyákból nem kicsapongással
lehet szabadulni, hanem a kiteljesedés vágyával. Ennek
sokféle útja van a színművésznő életében is. Most egy
olyan állomáshoz érkeztünk, amikor saját zenekarral
ad koncertet, olyan dalokkal, amelyek igazán közel
állnak hozzá.

és hamar összebarátkoztunk. Nem volt
nehéz, mert nagyon jó ember, én pedig
egy szeleburdi lány voltam, és nagyon jó
hatással volt rám. Jól tudunk együtt dolgozni, szeretnek minket, sok meghívásnak teszünk eleget a mai napig. Ez nem
is olyan nagy erőfeszítés, mert szeretjük
csinálni.
Az a szeleburdi lány tudott komoly is lenni:
végülis jó döntést hoztál, amikor ideszerződtél. Ezt abból gondolom, hogy azóta is a
Vörösmarty Színház társulatának tagja vagy.
A társulat alapítása után két évvel volt
egy nagy meghallgatás, iszonyú sok
ember volt itt, onnan halásztak ki. Ezzel
párhuzamosan Miskolcon is sikerült
egy meghallgatás, és oda is el akartak
csábítani, amiből lett egy huzavona, de
végül Fehérvárra szerződtem.
Neked kellett eldönteni?
Az ottani igazgató bujtogatott, hogy
bontsak itt szerződést, rögtön sokkal
nagyobb szerepeket ígért. Fehérvár
mellett az szólt, hogy itt akkor alakult
valami új dolog. A miskolci viszont egy
nagyon menő színház volt, azért lett
volna érdekes.
Irigylésre méltó pályakezdés!
Amikor benne van az ember, szinte fel
sem fogja, mennyire szerencsés, én sok-

szor utólag jövök rá dolgokra. Veszélyes
csapda, mert az élet úgyis helyre rak, ha
nem becsülöd meg magad, ha nem értékeled a jó helyzeteket. Hálásnak is kell
lenni, mert egy pillanat alatt elfújhatja
a szél. Fiatalon az ember evidenciának
vesz minden olyan jó dolgot, amit kap. A
családomban nem volt ilyen pálya, a szüleim is óva intettek tőle, mert két lábbal
a földön álló emberek, és rettenetesen
féltettek. Bennem azonban a változások mindig a kíváncsiságot hozták elő,
és nagyon hálás vagyok, hogy annyi
tehetséges ember vesz körül a mai napig,
olyanok, akik inspirálnak.
Ez egy népszerű szakma, sokan akarnak jók
lenni és rengeteget tesznek érte. A színészi
pálya ingoványos talaj. Nem féltél, hogy mi
lesz, ha nem jól választottál?
Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy
ha valaki ezt szeretné csinálni, az nem
egy tudatosan felépített dolog, nem előre
elrendezett pálya. Nem is tudod pontosan, hogy mit akarsz, csak nagy közlési
vágy van benned, és egyszerűen muszáj
ezt csinálnod! Én akkor csak azt tudtam,
hogy nem tudnék enélkül élni, muszáj
volt színházközelben lennem! Aztán a
Jóisten valahogy mindig ott volt, mert azt
például megfogadtam, hogy ha huszonöt
éves koromig nem játszom főszerepeket,
akkor abbahagyom.
Ehhez képest a miskolci főszerepekre nemet
mondtál már az elején.
Voltak csábítások, és ezek sohasem
könnyű döntések. Fehérváron az a
lehetőség adódott, hogy pályakezdőként
végigjárhatom a ranglétrát, és ez – bár
akkor nehéz volt elfogadni – jó lehetőség
volt a fejlődésre, önmagam megismerésére is. Mindemellett annyi szeretetet
kaptam ettől a várostól! És most nem
díjakról beszélek, hanem a napi szintű
dolgokról. Például az nagyon jó érzés,
hogy meghirdetünk egy koncertet, amire
másnap elfogynak a jegyek! Egyszerűen
megtalálnak a szerepek, és érzem, hogy
szeret a közönség. Ilyenkor mindig
elgondolkodom rajta, hogy vajon lehet-e
ezzel visszaélni? És valahogy az élet ezt
visszaadta, mert nem nekem kellett elmozdulnom, hanem körülöttem jelentek

Milyen műfajokban dolgoztok?
Ez egy dzsesszes, swinges világ, vintage
stílusban feldolgozva. De nem szeretnék
mindent elárulni róla, maradjon valami a
koncertre is! Az egésznek az a mozgatórugója, hogy szeretném megmutatni
azt, amit hallgatni is szeretek, ami az én
világom.
Ezek szerint nem operettet hallgatsz?
Én boldogan csinálok mindenféle feladatot, de arra ritkán adódik alkalom, hogy
az ember teljes mértékben azt csinálja,
ami neki kedves. Hosszú távra tervezem
ezt a formációt, ennek ez a mostani
koncert lesz az első állomása.
Akit egyszer megfertőz a zene, az nem tudja
elengedni. Azt viszont nem tudom eldönteni
– tekintve, hogy sok zenés produkcióban
veszel részt – hogy eredetileg musicalszínésznek indultál vagy prózainak.
Színész szerettem volna lenni, a műfajokat nem is határoltam be. Gimnazista
koromban a Katonába, a régi Új Színházba, a Vígszínházba és a Radnótiba
jártam. Viszont az élet úgy hozta, hogy
az Operettszínház iskolájában végeztem.

felvételit, a felvételin énekeltem először
egyedül, idegen emberek előtt. Versekkel
készültem, azokat elmondtam, aztán
mondták, hogy énekeljek valamit. Erre
nem is készültem, hirtelen egy népdalt
énekeltem – és fölvettek. Ott kezdtem el
zenével foglalkozni.
Milyen volt először mások előtt énekelni?
Rettenetes! A West Side Story-ból a Tonight-ot kellett megtanulnunk ott helyben
kottából, majd fel kellett mondani, el
kellett énekelni. Remegtem, szinte rosszul
voltam tőle! Ezzel sokáig gondom is volt.
Aztán nagyon sok szép zenével ismerkedtem meg, és kedvet is kaptam hozzá. Az
Operettben komoly dolgokkal foglalkoztunk, és azóta a zene meghatározza
az életemet. Nagyon sokat köszönhetek
neki, mert a zenés szerepek hozták meg
nekem igazán a népszerűséget, amiért nagyon hálás vagyok. A zene által könnyebb
beférkőzni az emberek lelkébe.
Ismert páros vagytok Keller Jánossal, emellett nagyon jó barátok is.
Jani pár évvel később szerződött ide,
összeosztottak bennünket szerepekbe,

Fotó: Kiss László

Március 18-án, hétfőn 19 órakor Váradi Eszter Sára és zenész barátai várják a közönséget a
Színház Kávézóban

Weöres Sándor: Psziché
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Black Comedy – tetőfokán a zűrzavar

becsülhetetlen. Ami a műfajokat illeti, a
zenés darabok talán könnyebben hatnak
a lélekre, nyilván népszerűbbek. Ugyanakkor saját magam is tapasztaltam, hogy
vannak nézők, akik kifejezetten zenés
darabokra járnak, aztán megnéznek komolyabb darabokat is egy színész miatt,
és utána ki se lehet őket robbantani a
prózai színházból.
Az utóbbi években nagyot változott a
Vörösmarty Színház. Személyes életedben,
színészi feladataidban ez mennyire hozott új
dolgokat?
A jó rendező meghatározó egy színész
teljesítményében, és hálás vagyok, hogy
lehetőségem van nagyon jó rendezők-

kel együtt dolgozni. Gondolok akár a
színház vezető rendezőire vagy például
olyan vendégrendezőkre, mint Mohácsi
János, akihez már volt szerencsém a
Csárdáskirálynőben, most pedig a Black
Comedy-ben, amit nagyon szeretek,
pedig a karakteremtől egészen eltérő,
idős nőt játszom benne. Nemcsak
szakmailag, de emberileg is nagyon
jó az ő közelében lenni. Számomra a
humor nagyon fontos, és fenntartásokkal vagyok azokkal az emberekkel, akik
mindig megmondják a tutit. Egyszerűen
soha nem lehetsz biztos semmiben, muszáj az élethez alázattal közelíteni, kell
a játékosság! Számomra Mohácsi János
ezért is nagyon meghatározó ember.
Mennyire szigorú a saját magadról alkotott
képed?
Egy idő után az embernek tudnia kell,
hogy ő maga mit jelent a színpadon.
Mert ha nem, akkor rettenetesen boldogtalan lesz, mert nem azok a feladatok
fogják megtalálni. A másik pedig, hogy a
rendezők néha sokkal jobban tudják, mi
mocorog benned. Sokszor meglepődöm,
hogy amit én nem tudok, azt valaki más
meglátja bennem, és örömet, élményt

leten kipróbáljam magam. A nyugalmi
állapotot nem nekem találták ki.
Ezt a beszélgetést sem volt könnyű tető alá
hozni...
Tegnap elvittem a kocsit a szervízbe,
aztán elmentem fotózásra, majd vissza
kellett menni a kocsiért, utána szövegösszemondó próba volt, este egy
előadás. Ma megfőztem egy ebédet a
kisfiammal, utána volt egy szövegösszemondó, most itt ülök veled, mindjárt jön
hozzám a zenekar gitárosa, Máté, hogy
egy-két dalt átnézzünk, este pedig előadás. Én így élek, de ilyenkor vagyok jól.
Az ember így talán el is tudna billenni. Mi
tartja benned az egyensúlyt?
A napi szintű egyensúly kivitelezhetetlen. Az élet egészét tekintve a család
nagyon fontos dolog, amiért igazán hálás
vagyok. Egy olyan bázist jelentenek,
amihez képest aztán lehet mindenfélét
csinálni.
A férjed is színházi berkekben mozog, a
Vígszínház világítástervezője. Nyilván ő sem
nyolctól négyig dolgozik. Találkoztok azért?
Néha nagyon nehéz! De talán éppen
ettől jobban meg tudunk becsülni
minden olyan időt, amit sikerül együtt
tölteni. Van egy csodálatos fiam is! Egy
gyermek nyilván más dolgokat hoz be
egy nő életébe, nekem ő az, aki a földön
tart, mert amúgy hajlamos lennék röpködni, és még tízszer ennyit vállalni. Ő
azonban kiköveteli magának a jelenlétet,
nagyon helyesen. Amíg Marci kicsi volt,
anyósomék, akik Fehérváron laknak, nagyon sok segítséget adtak, gyakorlatilag
itt ültünk a nyakukon, szinte itt laktunk.
Aztán szépen lassan újra budapestiek
lettünk, hiszen az ovi, majd az iskola
már nagyobb helyhez kötöttséget jelent,
többet kell alkalmazkodni, mert szeretném, hogy ne szenvedjen semmilyen
hátrányt.
Nem a színházban nő fel?
Nem szeretném, bár valamilyen szinten
óhatatlan, mégis úgy gondolom, nem
gyereknek való világ. Nyilván az én
kisfiam is töltötte már az iskola utáni
időt a Vígszínházban, volt velem itt a
Vörösmartyban hétvégén, de nem ez
az általános. Kizárni nem szeretnénk,

Fotó:Váradi Eszter Sára

meg olyan emberek, akikkel szakmailag,
emberileg is nagyon jól érzem magam,
mert inspirálnak. Akkor meg miért
menjek? Eddig nem volt olyan helyzet,
ami ezt felülírta volna. Fiatalon az ember
egy kicsit önzőbben gondol önmagára,
aztán kialakul a felelősségtudat, az, hogy
mi itt valamiképpen ízlést formálunk.
Vannak, akik rajtad nőnek fel! Nekem
annál nincs csodálatosabb, mint amikor
egy fiatal lány azt mondja, hogy látott
Bagiraként A dzsungel könyvében,
és én vagyok a kedvence, ezért azóta
minden darabot megnéz, amiben benne
vagyok. Azt mondom, ha Weöres Sándor
Pszichéjét ezért megnézte, akkor nem
éltem hiába.
Azért a műfajok között nagy különbség van,
és te sok műfajt képviselsz a könnyed nyáresti zenés daraboktól a nehéz drámákig.
A lényeg az, hogy hatással legyünk a
nézőkre, érzelmeket, gondolatokat váltsunk ki belőlük. Keller Janival van egy
közös produkciónk, amit Hargitai Iván
rendezett, a címe Jövőre veled ugyanitt.
Ez az előadás a férfi és a nő viszonyáról szól, különböző megvilágításban.
A színész játék közben mindig érzi a
közönség rezdüléseit, ezek a nonverbális
visszajelzések nekem nagyon fontosak.
Az egyik előadáson az első sorban ült
egy férfi a feleségével. Végig mintha
jégszobor lett volna, teljesen bezárkózva
nézte az előadást, szinte irritált az a
passzivitás, ami áradt belőle. Vége lett
az előadásnak, taps, majd a következő
jelenet tárult elém: ez a jégszobor férfi
és a felesége egymás kezét szorítja, és
mindkettő arcán könnyek csorognak.
Valami történt bennük, és ez az, ami fel-

Fotó: Simon Erika
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Az egyensúlyt a család jelenti: Balázzsal és Marcival

tud szerezni, mert rádöbbenek, hogy
tényleg, az is én vagyok.
Könnyű elfogadni, ha valaki másnak lát,
mint ahogy te magadat?
Van bennem egy rettenetes kíváncsiság,
szeretek nyitottan hozzáállni dolgokhoz,
mindig keresem a miérteket. Nem szeretek csak úgy tengeni-lengeni. Nyilván ez
azért van bennem, hogy még több terü-

hiszen fontos, hogy tudja, mivel foglalkozunk, így megnézi azokat a darabokat, amelyek az ő korosztálya számára is
érthetők, élvezhetők. Az is fontos, hogy
a gyerekünk lássa: szenvedéllyel éljük
az életünket, a munkánk nem egy szükséges rossz, amit le kell tudni. Kívánom
neki, hogy bármivel is foglalkozzon, azt
hasonlóan élje meg!

FEHÉRVÁR

programajánló

A Barátság mozi műsora

Így neveld a sárkányodat 3.
Március 16. 16 óra, március 23. 10 óra
Animációs film.
BÚÉK
Március 16. és 23. 18 óra
Magyar dráma, vígjáték.
Apró mesék
Március 16. 20 óra, március 21. 20 óra
Magyar romantikus thriller, történelmi
film.
Bohém rapszódia
Március 18. 17.30
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.

Programok március 15-től 24-ig

Szabó Petra
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 során lesz lópatkolás, mozsárágyú-bemutató, lovagoltatás és ágyúsimogató is.
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.

KE

Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Lolita című filmet tekinthetik meg.
Swing és más
19 óra, Színház Kávézó

OZGÁSS
T
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TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!

Csajos est: ReStart
Március 20. 18 óra
Izgalmas témát fejteget a Barátság
mozi Csajos estje március 20-án: az
újrakezdést. A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés során a nehéz
helyzetekből való felállás témáját
járja körbe Ilyés-Dubecz Dorottya
coach, szupervizor, gyógypedagógus.
A 18 órakor kezdődő beszélgetés
után a Szavak nélkül című, a dráma
és a vígjáték határán egyensúlyozó
francia filmet vetíti a város mozija.

Novotel Hotel Székesfehérvár, Ady E. u. 19.
Március 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

Raktárhelyiség
kiadó
(max. 170 m2)

A Maria Callas-sztori
Március 21. 18 óra
Francia életrajzi dráma.

a

NEXT STOP

Üzletközpontban

Dogman – a kutyák királya
Március 22. 16 óra
Olasz krimi-dráma, thriller.

(Székesfehérvár, Holland fasor 1.)
Érdeklődni a

Colette
Március 22. 18 óra
Angol-amerikai életrajzi dráma, történelmi film.

+36 1 484 31 00 telefonszámon
vagy az info@nextstop.hu
e-mail címen lehet.

Kölcsönlakás
Március 22. 20 óra
Magyar romantikus vígjáték.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Érdemes hallgatnia a megérzéseire a következő
napokban, ugyanis elvezethetik a megoldáshoz,
vagy akár egy bizonyos személyhez. De akkor is
ajánlatos hallgatnia rájuk, ha választ szeretne találni
egy kérdésére.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

ZÉ

Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Krisztus Király Plébánia Közösségi Ház
Vetítéssel egybekötött beszélgetés. A program
címe: El Camino – Egy út, két történet. Vendégek:
Fersch Renáta és Berta Gábor. Beszélgetőtárs: Palkó
Zsuzsanna, a Vörösmarty Rádió szerkesztő-műsorvezetője.

Európa Kiadó
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Kafarnaum – A remény útja
Március 19. 20 óra
Libanoni dráma.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

M
ES

Március 18.
Életreceptek
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai
Szakkönyvtára
Az előadássorozat házigazdája: Fischer Imre pszichológus, kineziológus.

IÓ
ÚD

A kedvenc
Március 19. 18 óra
Ír-angol-amerikai életrajzi film, történelmi film.

március 14. – március 20.

Dorothy – kiemelt vendég: Magor
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

S

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 koszorúzás lesz a Fekete Sas Szállónál
az Ady Endre utcában.

Horoszkóp

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

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

Márciusi ifjak
10.15 és 15 óra, Városház tér
A Vasvári Pál Gimnázium diákjainak utcaszínházi
előadása, melyet Matuz János írt és rendezett.

Csak a baj van veled!
Március 18. 20 óra
Francia krimi-vígjáték, dráma.

Bazi nagy francia lagzik 2.
Március 23. 20 óra
Francia vígjáték, dráma.

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.

R

A királynő kutyája
Március 16. 10 óra, március 23. 16 óra
Belga animációs film.

2019.03.14.

Brumi Maci és Bach Mindenkinek
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Végre ráébred arra, hogy akármit megtehet. Tovább is
tanulhat, saját vállalkozást indíthat, igazából bármit megtehet, ha elég bátor és kitartó. Mindjárt számos ötlet az
eszébe is jut, hogy mi mindent kezdhetne. Egyelőre csak
gondolja át lehetőségeit, és hogy mi az, ami igazán érdekli!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban többször is felülmúlja önmagát. Egyre
jobban feszegeti a határait, készen áll arra, hogy elhagyja
komfortzónáját és változtasson. De kerülje a drasztikus
műveleteket, előbb mindent alaposan gondoljon át, mert
hajlamos lehet néha hirtelen felindulásból cselekedni!

Végre igazán ki meri nyitni a szívét és kimutatja
szeretetét, amire a környezete még több szeretettel
válaszol. Csodálatos napok elé néz, mert a szeretet
erőt, hitet, önbizalmat ad Önnek. Sokkal pozitívabban látja a helyzetét is, mer remélni és bizakodni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanában egy kissé magába zárkózott, nem hajlandó
kimutatni érzéseit. Kifejezetten távolságtartó a kedvesével, ami őt érthető módon aggasztja. Akár vele kapcsolatos a problémája, akár nem, érdemes lenne vele beszélnie,
mert így ő is szenved!

Öntől kissé szokatlan, de manapság nem hajlandó szembenézni
az igazsággal, a tényekkel, és makacsul ragaszkodik elképzeléseihez. Olyan dolgokba kapaszkodik, amik már elúsztak. Muszáj
lenne szembenéznie azzal, hogy olyasmit üldöz, ami nem lehet
az Öné, és hogy bizonyos dolgok felett nincs hatalma.

Az esten a swing, az örökzöld dzsesszdalok és a filmslágerek világába kalauzolják az érdeklődőket, miközben
Váradi Eszter Sáráról is többet tudhat meg a közönség.
Március 19.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők a játékbabaruha készítését ismerhetik
meg. A foglalkozást vezeti: Kalmár Lászlóné.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bakos Batu: A Szent Korona szerepe a végső időkben
című előadása.
Március 20.
Irodalmi szerelmek
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Moderátor: Czinki Ferenc.
Aradi–Varga-humorest!
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Aradi Tibor és Varga Ferenc József előadása kétszer
ötven percben.
Március 21.
Szenior örömtánc
9.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Ötventől százéves korig várnak minden mozogni vágyót
minden csütörtök délelőtt. Nincs szükség partnerre,
előzetes tánctudásra, csak ritmusérzékre és váltócipőre.
Bach Mindenkinek Fesztivál
17 óra, Városház tér
A nemzetközi programot egy New York-i csellista

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten a kapcsolatai kerülnek előtérbe, aminek
következtében vitákra és nézeteltérésekre kell számítania.
Több alkalommal is összerúghatja a port a családjával. Ön
úgy érzi, elnyomják, érzelmileg zsarolják és igazságtalanul
bánnak Önnel, de ők is tudnak majd mit a szemére vetni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nehéz időszakra számíthat a munkahelyén. Összetűzésbe keveredhet a feletteseivel. Ráadásul akadályokba is ütközhet, miközben próbálja megvalósítani céljait
vagy elvégezni a feladatait. Olyan érzése lehet, mintha
mindenki összefogott volna Ön ellen.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

2010-ben azzal a céllal indította, hogy növelje
a klasszikus zene iránti általános érdeklődést.
Minden év márciusában, Johann Sebastian Bach
születésnapja környékén világszerte kiváló muzsikusok ünneplik a mestert, ingyenes koncerteket
adva. Délután ötkor a városháza mellett várja az
Ökumenikus Kórus mindazokat, akik szeretik Bach
koráljait.
Görföl Tibor egyetemi tanár előadása
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Görföl Tibor Klaus von Stosch Az iszlám, mint
kihívás című könyvét mutatja be a fehérvári közönségnek. Az előadó a Pécsi Hittudományi Főiskola
docense, egyetemi tanár.
Hungarikum-klubkoncert
19.30, A Szabadművelődés Háza
A belépés díjtalan.
Március 22.
Arche
18 óra, Pelikán Galéria
Székács Zoltán festő tárlata. Megtekinthető április
18-ig.
Jónás Vera Experiment + Odett
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Arany János: Toldi – színpadi játék
19 óra, Igéző
A legismertebb magyar elbeszélő költemény,
nemcsak elbeszélve. Minden szava Arany,
közben pedig játék. Közreműködik Szabó Dani
cimbalmon.

Március 23.
Tavaszi kopogtatókészítés
14 óra, Koronás Park
Bővebb információ: 22 202 252, info@koronaspark.hu,
www.koronaspark.hu.
Tibiton klub
16 óra, VOKE Művelődési Ház
Zenés-táncos rendezvény.
Alba Fehérvár – Zalakerámia ZTE KK
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés.
John Mighton–Nagy Judit: Fél élet
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Kaukázus-lemezbemutató – Vendég: Jóvilágvan
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Taverna görög táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Koncert és táncház.
Ken Vandermark’s Marker
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A zenekar tagjai tipikus posztmodern muzsikusok, saját
bandáikban rockot, dzsesszt és kortárs zenét is játszanak.
Március 24.
Brumi Maci születésnapja
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.

Látogatható kiállítások
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.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten mások többször is megpróbálnak beleszólni az életébe, és megmondani, hogy mit tegyen. Sőt
olyan is lesz, aki kimondottan igyekszik majd akadályt
gördíteni Ön elé. Ne hagyja magát befolyásolni, ragaszkodjon céljaihoz!

Ne vállaljon többet annál, mint amennyit elbír!
A pénz vagy éppen az előléptetés reményében
hajlamos manapság túlvállalni magát. Pedig nincs
oka izgulni, anyagi helyzete is kielégítő, és érik már
az előléptetés is.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában a munkahelyi gondok teljesen kimerítik
és lefoglalják, nem marad elég ideje arra, hogy
szerelmi életet éljen. Az egyedülállók így elesnek egy
egyébként remek kapcsolat lehetőségétől. A párban
élők viszonya pedig megromolhat.
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Sokkal többet kellene törődnie a lelki életével. A napokban ne hozzon fontos döntéseket, előbb tisztítsa
meg elméjét és gondolja át, mit is akar igazán! Fogadja el, ha valami felett nincs hatalma, és ne akarjon
mindenáron kierőszakolni bizonyos dolgokat!

FEHÉRVÁR
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Múlt heti rejtvényünk három, az előző számunkban megjelent cikkhez kapcsolódott. Az elsőből
kiderült, hogy a diákszínjátszók a Vörösmarty
Színházban kinek a művét adták elő: Homérosz.
A második megoldás egy húshagyókeddhez
kötődő Fejér megyei népszokást rejtett: mohai
tikverőzés.
A harmadik megoldás arra kereste a választ,
hogy mikortól lépett életbe az új buszmenetrend
Fehérváron: március elsejétől.

Ezúttal feladványaink az 1848-as forradalomhoz kapcsolódnak. A budapesti
események után egy nappal, március 16án Fehérváron is kirobbant a forradalom.
Első feladványunk annak a másodalispánnak a neve, aki nagy szerepet
játszott ebben.
Második feladványunk az a két helyszín,
ahol a fehérvári forradalom legfontosabb
mozzanatai zajlottak.

Újra lesz Kedvenc Kupa
Jó hír a rejtvényfejtőknek, hogy ezúttal is megmérettethetik tudásukat a Kedvenc Kupán. Székesfehérváron március 23-én és 24-én
rendezik meg a versenyt a Szabadművelődés Házában.
Március 23-án szombaton 14 órakor kezdődik az egyéni verseny,
melyre kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriában lehet
nevezni. 24-én, vasárnap 10 órakor kezdődik a csapatverseny
haladó, mesterjelölt és mester kategóriában. Nevezési díj nincs!
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Gáspár Péter

A Budapesti Corvinus Egyetem
Székesfehérvári Campusán Palotai
Dániel, a Magyar Nemzeti Bank
ügyvezetője tartott előadást, majd
Rab Árpád, az egyetem docense az
okosváros-fejlesztési trendekről,
nehézségekről szólt. Előadásában
olyan kérdésekre kereste a választ,
mint hogy mit kell tenni Magyarországon ahhoz, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, milyen stratégiát kell
folytatni, milyen versenyképességi
reformokra van szükség ahhoz,
hogy dinamikus növekedési pályán
maradhassunk.
Palotai Dániel felidézte: a magyar
gazdaságot rendkívüli mértékben
súlytotta a 2009-es pénzügyi válság,
hiszen nagyon sebezhető ország
voltunk, az egyik leggyengébb
gazdaság az unión belül, és csak
egy markáns stabilizációs programot követően sikerült 2010. után
egyensúlyba hozni a gazdaságot,
megteremtve a növekedés alapjait.
2010. és 2013. között fontos adóreformon ment keresztül az ország,
strukturális reformokat hajtott

Fotó: Simon Erika

Versenyképesség és innováció Magyarországon címmel szervezett konferenciát március
hetedikén, csütörtökön a Corvinus Alba
Karrierklub.

Palotai Dániel a Magyar Nemzeti Bank háromszázharminc pontból álló versenyképességi
programját hozta közelebb a hallgatókhoz

végre a kormány, ez volt a Széll
Kálmán-terv. Ezt követően sikerült
beindítani a növekedést, miután a
jegybank monetáris politikájával

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TÁRSASHÁZ ÜGYINTÉZŐ

a gazdasági növekedést támogató
irányba állt.
Az előadó beszélt az MNB tizenkét
fejezetre tagozódó versenyképes-

ségi programjának részleteiről és
arról, hogy a különböző területeken – például a kkv-szektorban, a
felsőoktatásban vagy a népesedéspolitikában – mire lenne szükség
ahhoz, hogy a felzárkózási folyamat
tartós maradhasson és az uniós
országokhoz képest legalább két
százalékos növekedési többletet
tudjunk fenntartani hosszú távon
annak érdekében, hogy bő egy évtized alatt utolérhessük Ausztriát.
Székesfehérvár önkormányzata
képviseletében a résztvevőket
Mészáros Attila alpolgármester
köszöntötte, kiemelve, hogy a
Corvinus Alba Karrierklub szakmai szimpóziuma mérföldkő a
város felsőoktatásában: „Ahhoz a
fejlődéshez, amit az elmúlt években
Magyarország elért, Székesfehérvár és
a régió jelentős mértékben hozzájárul.”
– fogalmazott. A város tizennyolcmilliárd forintot is meghaladó 2018as iparűzésiadó-bevétele kapcsán
Székesfehérvárnak és a vállalatoknak a magyar GDP-hez való
komoly hozzájárulását hangsúlyozta. Székesfehérvár gazdaságának
versenyképességét illetően beszélt
többek között a bővülő rekreációs
lehetőségekről, a vállalatokkal közösen felvállalt digitalizációs programról és a digitális tudás megszerzését célzó átképzésekről is.

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.

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• társasházi kapcsolattartás
• közgyűlések, társasházi munkák komplex megoldása

Főbb feladatok:
• lakatos feladatok elvégzése

Amit kérünk:
• középfokú végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• word, excel és outlook számítógépes program ismerete
Amit mi ajánlunk, többek között:
• 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!

Amit kérünk:
• lakatos/szerkezetlakatos szakmunkás végzettség
• minimum B kategóriás jogosítvány
Előny lehet:
• tűzvédelmi szakvizsga
Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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Miért jó, ha letesszük a nyelvvizsgát?
A HETILAP

Pál Loránd

Minden egyes új nyelvvel új
emberek leszünk és új ajtók
nyílhatnak meg az élet számos területén. A nyelvtanulás
révén új kultúrákkal ismerkedhetünk, így megtanulhatjuk
más szemszögből értelmezni a
világot. És nem utolsósorban
a hétköznapokban is nagy
hasznát vehetjük, ha például
el tudjuk olvasni a különböző
idegen nyelvi használati utasításokat vagy eredeti nyelven
megnézhetünk egy filmet. Az
pedig különösen jó érzés, amikor hivatalos papírt kapunk
arról, hogy valamilyen idegen
nyelven meg tudunk szólalni.
A nyelvvizsga letétele pedig
nem egy ördöngös feladat.
Főleg azóta nem, amióta a
magyar állam jóvoltából 2018.
január 1-je óta a nyelvvizsgát
minden harmincöt év alatti
fiatal térítésmentesen teheti
le. 2020-tól pedig kötelező lesz

Fotó: Pál Loránd

A kormány 2020-tól kötelezővé teszi a
nyelvvizsga megszerzését azoknak, akik
a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Utánajártunk, miért is lesz
kifizetődő az álláspiacon, ha leteszünk
minimum egy nyelvvizsgát.

Mindenkinek jól jön!

Intézményegység-vezetői álláspályázat
A meghirdető intézmény:

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda,
Székesfehérvár

A meghirdetett munkakör, beosztás, a munkavégzés helye:
• intézményegység-vezető (óvodai intézményegységben)
• Szent Imre Általános Iskola és Óvoda (OM azonosító: 030070)
• 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 4.
A munkakör, beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
• felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
• legalább öt év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Az intézményegység-vezetői megbízás időtartama:
• a megbízás 5 évre szól: 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig
• munkaviszony: határozatlan időre szóló munkaszerződés

Konferencia Székesfehérváron
az innovatív közbeszerzések lehetőségeiről
A 21. század meghatározó folyamatai a várható élettartam emelkedése, a technológiai
modernizáció és digitalizáció, valamint a helyi környezet és éghajlat változása.
Ezzel párhuzamosan állandóan változnak és növekednek a lakossági elvárások a
városi közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Ebben a gyorsan átalakuló helyzetben az
önkormányzatoknak cselekvő szereplőként kell fellépniük, melynek egyik lehetséges
eszköze az innovatív megoldások közbeszerzése lehet.
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a PPI2Innovate elnevezésű
projekt vezető partnere, melyben hat különböző ország szervezetei, köztük helyi, megyei
és regionális szintű önkormányzatok, valamint az innovációban és a vállalkozások
fejlesztésében érdekelt felek dolgoznak együtt az innovatív megoldások közbeszerzési
eljárás közép-európai népszerűsítésén. A projekt partnerség hisz abban, hogy az
innovatív megoldások közbeszerzése választ jelenthet korunk komplex kihívásaira. Az
innovatív közbeszerzési eljárás egy olyan folyamatot jelent, ahol az önkormányzatok a
piacon már elérhető, de még nagy szériában nem gyártott innovatív terméket szerez be.
A közbeszerzés célja, hogy az önkormányzat a lehető legújabb, s egy adott problémára
a legjobb választ adó terméket szerezzen be. Ezzel egyrészt jelentősen növeli a
közszolgáltatásainak minőségét, másrészt a beszerzéssel piachoz juttatja az innovatív
vállalkozást, és segíti az innovatív termék elterjedését és adaptálódását.
A projekt keretein belül 2019. május 14-én, a székesfehérvári Hotel Magyar Király
Szálló ad otthon annak a nemzetközi konferenciának, amelyen bemutatásra kerül a
projektben résztvevő négy (három külföldi és egy magyar) önkormányzati partner által
végrehajtott közbeszerzés, valamint nemzetközi előadók tartanak előadásokat gyakorlati
tapasztalataikról és az innovatív megoldások közbeszerzésének lehetőségeiről.
A projektről és a rendezvényről bővebb információkat a folyamatosan frissülő
honlapjainkon találhat:
www.kdriu.hu
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
• a pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 30.
• a pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
További felvilágosítás:
• Csák Lajos igazgató, tel.: 30/628-1590, e-mail: szentimre.szfvar@gmail.com
• a teljes pályázati kiírás: a www.szentimreiskolaovoda.hu honlapon

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
The project is co-funded by the European Union under the Interreg Central Europe Programme.
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a B2 szintű, általános nyelvi,
komplex nyelvvizsga letétele,
ha a felsőoktatásban kíván továbbtanulni a nagybetűs élettel
farkasszemet néző fiatal.

Mi a helyzet az álláspiacon?
„Ma már elengedhetetlen, hogy
valaki ismerje az angol nyelvet.
Ez a legtöbb munkahely esetében így van, és az is elég nagy
plusz, ha valaki meg tud szólalni
németül is. De amit igazán megéri
tanulni, azok a ritka, nehéz nyelvek, mint például a kínai vagy
az orosz, persze ez attól is függ,

milyen területen szeretnénk elhelyezkedni.” – mondta Kőszegi
Bianka nyelvtanár. Nyelvtudással – főleg ha valaki több
nyelvet beszél – könnyebb
elhelyezkedni. A nyelvtanulás
kreativitást és tanulékonyságot is von maga után, ezeket
a készséget pedig a legtöbb
munkahelyen örömmel fogadják.
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy milyen szintű nyelvvizsgával érdemes belevágni
a munka világába. Kőszegi
Bianka szerint ez a megcélzott
pozíciótól is függ, de általában

Tavaszi tervezett képzések:

• Villamos alállomás kezelő (E-000683/2014/A023)
• Hegesztő (eljárás szerint) (E-000683/2014/A033-A036)
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
• Kazángépész (12 t/h felett) (E-000683/2014/A012)
OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzések
• Villamos ipari továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

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

VT Metal Kft.

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

E-000683/2014

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

egy erős középfok (B2), ami
elvárt: „Ha valaki például recepción dolgozik, HR-es vagy egyéb
szellemi munkát végez, akkor
elvárás, hogy le tudjon angolul
bonyolítani egy levelezést vagy
egy telefonbeszélgetést, illetve
sokszor élőben is tudnia kell
használni a tanult nyelvet. Ez a
legtöbb esetben nagyobb nehézséget okoz.”
A nyelvtanár arra is kitért,
hogy mit szoktak figyelni a
munkáltatók egy-egy állásinterjún: „Az a legfontosabb,
hogy mennyire beszélünk magabiztosan. Az angol, a német
vagy bármely más nyelv nem az
anyanyelvünk, így – főleg szóban
– mindenki hibázhat. Az a lényeg,
hogy határozottak legyünk és
raktározzunk el egy-két frappáns
kifejezést a tarsolyunkba!” Hozzáfűzte: az önéletrajzban nem
érdemes a valóságnál feljebb
helyezni a tudásszintünket,
mert az állásinterjún vagy egy
későbbi éles helyzetben úgyis
kiderül az igazság.

• Munkavédelmi technikus • Targoncavezető
• Volfrám- és Fogyóelektródás hegesztő
• Emelőgépkezelő • Földmunkagép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

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

Ha már állásinterjú, akkor fel
szokott merülni az a kérdés
is, hogy szükséges-e ismerni a
szaknyelvet az érvényesüléshez. Kőszegi Bianka erre azt a
választ adta, hogy az biztosan
nem árt, ha tisztában vagyunk
néhány szakszóval, de ha egyszer valaki elkezd dolgozni egy
adott területen, akkor tudja
csak igazán elsajátítani a szükséges szókincset. A nyelvtanár
sosem tartotta jó módszernek, ha valaki csak könyvből
tanulja a szavakat, mert azokat
könnyen el lehet felejteni.
Sokkal hasznosabb, ha szituációhoz tudjuk kötni őket.
„A nyelvvizsga nagyon fontos az
álláskereséskor. Az a legjobb, ha
valaki legalább két idegen nyelvet
ismer és beszél legalább középfokon. Ez azért fontos, mert
nagyon sok esetben a nyelvvizsga
nem tükrözi a valódi nyelvtudást.
Hiába csinált meg valaki például
egy német középfokú nyelvvizsgát, ha a nyelvet alig használta az
elmúlt években, még egy turistának sem fog tudni útbaigazítást
adni. A nyelvvizsga fontos, de
a nyelvtudás fontosabb!” – zárta Kőszegi Bianka, majd egy
utolsó gondolattal kiegészítette mondandóját: „A magas
nyelvtudással sok ajtó kinyílik
előttünk, és sokkal nagyobb
megbecsülésben részesülnek azok,
akik folyékonyan, felsőfokon
beszélnek egy idegen nyelvet.”

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

Az alábbi nyitott pozícióinkba keressük lelkes munkavállalóinkat:

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

ELEKTRONIKUS
KARBANTARTÓ
FELADATOK:
• Villamos hibakeresési és
villanyszerelői feladatok
ellátása, hibaelhárítás
• Fejlesztések esetében
a gépek telepítésében
való közreműködés
• Tervszerű, ütemezett
karbantartási feladatok
végrehajtása, dokumentálása
ÖRÜLNÉNK HA:
• Villanyszerelő
végzettséggel rendelkeznél
• 1-3 év hasonló területen
szerzett tapasztalattal
• Tudnál vállalni kétműszakos munkarendet

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐANYAGMOZGATÓ
A munka betöltéséhez 8 általános iskolai végzettség szükséges, előnyként
értékeljük a vegyipari szakképzettséget, de nem feltétel a munkakör betöltéséhez.
KÖZÖS FELADATUNK:
• Anyagmozgatás
EGYÉB FELADATOK:
• Fémfelületkezelő
fürdők készítése
• A fürdők ph értékének és
hőmérsékletének a mérése,
mintavételezése
• Vegyszerek adagolása fürdőkhöz,
kimérése zsákból, hordóból
• Mintavételezéssel,
karbantartással kapcsolatos
dokumentációk vezetése

Keresem azt a lelkes
kollégát, aki szeretne
1 műszakban velem dolgozni
vonzó fizetésért!

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

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

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásokban hiszünk,
Önre vagyunk kíváncsiak!
Magyar nyelvű önéletrajzát várjuk azon pályázóknak,
akik fantáziát látnak egy új kezdetre!
Jelentkezés, pozíció megjelöléssel a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen,
illetve a 22/533-647-es és 22/533-651-es telefonon vagy akár személyesen
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épületben a HR osztályon.
Időpont egyeztetés után lehetősége van gyárlátogatáson is részt venni, ami
helyszíni kiválasztással egybekötött. Továbbá, helyszíni orvosi alkalmassági
vizsgálatot is biztosítunk munkavállalóinknak szerződéskötéskor.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
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Szegedi Kovács György

Tóparton
A színeid,
azok a fontosak.
A színek előhívják
az emlékezet sötét kamráiból
az illatozó helyszíneket,
ahol minden részletnek
jelentősége van: halsütés a tóparton,
szeretsz-e még engem? Mennyire szeretsz?
Mond ismét, szeretsz-e?
És az a belső táj,
hol a szó krónikása lehetsz,
ahol a másik nagysága mellett
tudsz nevetni
saját kicsinységeden,
ahol kezedben a tőr
vajjá válik.
Pálfalvi András

Haikuk, hogy legyenek
A virág lehullott
szirmai vetkőző nők
a félhomályban
Kezemben kavics
most millió éveket
szorongathatok
Hátunk az idő
terhei alatt görbed
porban taposunk
Lebben a szellő
portestünk vele szállhat
beszippant a táj
Ágak a fáról
levelek az ágakról
sóhaj csak szívből
Csörren a szarka
vakond alszik a mélyben
hallom, nő a fű
Károg a varjú
ha megritkul a farka
tolla lesz pennám
A tél kertjében
nyílnak a jégvirágok
illatuk bódít
Arcod a vízen
sűrűsödő ráncaid
hullámok tánca
Kavics a vízben
csak félarasznyi mélyen
már másik világ
Haiku, tartós
gondolatkonzerv, jó lesz
sivár időkre
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Nagyapám sírjánál
Névadó nagyapám sírjánál
álldogálok, szinte elveszetten
téblábolok, leülhetek-e, mint
az egyetlen megmaradt öreg
az egyetlen sírnál
ami megmaradt nekem
a többieknek már sírja sincs
ki is látogatná
kiolvadt a viasz a mécsesekből
nem égnek tovább
csak a nagy ünnepekkor, amikor
áruházláncok mécses-kavalkádja
riszálja magát
ünnep után árengedménnyel
kirakat-dagály után jön az emlék-apály
ülök a sírnál és látom a hajdani
megásott, még üres gödröt
az éhes föld tátott száját
ahová nem az élet gabonáját
hanem az emlékezést vermeltük el
már több emberöltőnyi régen
ez az egy pontja ennek a földnek
ahol ma még összefuthat múlt és jelen
egy szomorú misztériumban
de a temetés drága luxusát
holnap majd ki tudja megfizetni
emlékünk füstje
egyenesen az égbe száll
Káliz Sajtos József

Bennünk rezdül a világ
Este van. A rőzsét égetem.
A hamvadó tűz fényében
bogarak járják táncukat…
S fenn a Hold körül
pulzál a világegyetem.
Tágra nyílt szememet
az égbolton jártatom:
a vibráló kozmosz
most olyan, akár egy
mocorgó hangyaboly.
Néha nyöszörög a parázs,
de nem azt figyelem.
Az elmém – e szorgos
kis komputerem – még
odafönn jár: a megkezdett
fonalat fonja tovább.
Honnan e rendezettség?
S mért örök a csillagvilág,
a sejtelmes univerzum? –
Létezni kell egy pontos
„elektronikus agynak”,
és aki kezeli-vezérli,
Ő MINDENEN ÚR!
***

Télutói mélázás

Hol van már a múlt ősz
és a megkésett szüret?...
amikor a darazsak
– mint a helikopteres
rohamosztagosok –
rajban lesték a bőrömet.
S a körömnyi felületen
egy-kettő sikeresen
leszállt… és amíg
szárnyával riszált,
a fullánkját gyorsan
belém mélyesztette,
jelezvén: nem ők,
én vagyok a betolakodó,
ez a terep az ő
felségterületük…

De ez a küzdelem is
már emlékké szelídült. –
Újabb próbák előtt
s új tavaszra várva, Uram,
tekints árva népemre…
S bőkezűbben áldj meg
engem is jó kedvvel,
hisz’ mint párja vesztett
madár, itt küszködök
a legnagyobb ínségben. –
Szigeti Jenő

Este
Idegen vagyok a világ falujában.
Megugatnak a kutyák,
ha a kerítés mellett elmegyek.
Gazdáik gyanakodva néznek
a függöny mögül,
hisz nem ittam velük pertut,
s nem rúgtuk össze a port
a sövénynél sohasem.
Csak elmentünk egymás mellett,
hangtalanul, előítéletekkel.
Borongós utamon nem süt a nap,
a derű nyüszítve menekül,
hisz mindenki látja már,
hogy engem utolér hamar
az este, a vak halál.
Balajthy Ferenc

Üdvözülés

(Cserta Gábornak és családjának)
Ha verset írsz, lobbanjon lángra a papír,
Ha zenélsz, - táncoljanak rá a hegyek!
Ha szobrot vésel, robbanjon a kő, ha sír,
Ha festesz, zsibbasszanak véres színek!
Ha táncolsz, omoljon be alattad a föld,
Ha játszol, dübörögjön szálkás deszkád!
Ha építesz, csodába gyöngyözzön a zöld,
Ha dalolsz, kössenek gúzsba bús trillák!
Ha alkotni akarsz, magadat feszítsd meg,
Mutass be áldozatot, - szárnyas vággyal,
Hogy tőled termékenyüljön meg minden!
Ugyanaz, de végül is te mégis más vagy,
S gyermekeid mind magukhoz ölelnek,
Megváltva leszel, - és így üdvözülhetsz!
Lukácsy József

Nehrer György

Tomi virágai
Szenes kályhákkal fűtötték az iskola
osztálytermeit. Tomi idősebb volt
nálunk egy évvel, szerethette az első
osztályt, mert kétszer is járta. Ő volt a
kályhafelelős. Előfordult valamiképp,
hogy második világháborús lőszer
került a szén közé, és durranás halálra
rémítette a tanító nénit. Gyerekként
megilletődötten bújtuk a Szárazrétet
felhasító, be nem gyógyult, sóhajtó, és
néha fájdalmasan hörgő lövészárkokat,
ahol időnként lőszert is találtunk. Tomi
a réten a békesség virágait szedte.
Szerdán és szombaton gyakran nem
jött iskolába, mert a heti piacon hóvirágot, ibolyát árult, Mikulás táján pedig
virgácsot. Népes családja volt. Gyakran
járult kötelességtudóan a mozgáskorlátozott apja elé, hogy a rossz jegyek
miatt a kiérdemelt fenekest első
kézből átvegye. Akkor még sem liszt-,
sem pedig szociális érzékenységről
nem beszéltek, de jóravaló tanáraink a korafelnőttből, az elfogadható
osztályzatot kipréselték. Nem volt
még pályaválasztási tanácsadó sem, de
társunknak kész terve volt, mi lesz vele
a nyolcadik után. – Megyek a kórházba beteget tologatni. – Az aranyszívű
Etelka néni erre összecsapta a kezét.
– Drága gyermekem, nem való az a
munka a te érzékeny lelkednek! Az
osztály fele nevetett, még hogy Tomi
érzékeny lelke. Nem a lelke tört meg
először, hanem a rosszul táplált, keszeg
teste. Mindenféle csontnyavalya űzte
tolószékbe. – Otthagyott az a némber, mikor lerobbantam – fakadt ki
keserűen. Remetecsend volt a társa a
szobában, ahonnan lelke villanásnyi
idő alatt a rétre repítette. Sírján maguktól hóvirágok és ibolyák nyílottak.
Virgácsot hiába keresnél rajta.

Jókai és Erdély

Bár irodalmi közéletünk invenciózus
közszolgái közül sokan próbálták megakadályozni a magyar próza napját, immár
második éve Jókai Mór születésnapján, azaz
február 18-án ünnepeltük.
Jókai számos regénye, elbeszélése, útirajza,
de még verse is Erdélyhez, az erdélyi tájhoz
és történelemhez kapcsolódik.
Felesége, Laborfalvi Róza – akit a ’48-as
forradalom dicsőséges napjainak lázában
ismert meg – bár Miskolcon született, de
apai ágon erdélyi származású volt. (Laborfalva egy háromszéki falu.) A Pilvaxban
találkozik a sepsiszentgyörgyi Czakó
Zsigmond drámaíróval és a volt nagykárolyi
diákkal, Vasvári Pállal. Jókai a forradalom
alatt a kormány közelében lévő tudósító
volt, megfordult Görgey táborában és Arany
Jánoséknál, Nagyszalontán. Rövid prózai
írásaiban a forradalom és szabadságharc
erdélyi hőseinek is emléket állít, így a
háromszéki ellenállást megszervező Gábor
Áronnak (Ércleány), Bem tábornoknak (A

kis szürke ember) és az ellenállás névtelen
hőseinek (Szürke asszony). Történelmi
regénye – Erdély aranykora – 1851-ben indul
el folytatásokban a Pesti Naplóban. Cselekménye a török és a Habsburgok között
egyensúlyozó II. Apafi Mihály fejedelem
uralkodása idején játszódik.
Jókai Mór első valóságos erdélyi útjára
1853-ban kerül sor, mikor Laborfalvi Rózát, a
Nemzeti Színház művésznőjét vendégszereplésre invitálják Kolozsvárra. Innen székelyföldi körútra indul. Aztán a Mócvidék, majd
Torockó és környéke következett, mert Egy
az Isten című regényének megírására készül,
amely a torockói unitáriusokról szól. A szamosújvári börtönben a sorsába beletörődött
és megöregedett Rózsa Sándorral találkozik.
Második kolozsvári látogatásakor a tiszteletére szervezett ünnepségen az alábbiakat
mondja: „Az ember visszatér első szerelméhez. Így vagyok én is, visszatértem, hisz
Erdély volt az az ország, melyből költészetem
első lelkesedését meríté.”

Közéleti hetilap

Történelem

A köpenicki kapitány
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Asztalos Tamás
Tavalyi cikksorozatomban írtam egy csalóról, aki
1892 márciusában Székesfehérváron garázdálkodott. A magát Hajéknelinek nevező, honvéd
törzsőrmesteri egyenruhát s tiszti köpönyeget
viselő szélhámos – miután különböző helyeken
mintegy százötven-kétszáz forintot összecsalt
– megugrott, s máig sem ismerjük a történet
folytatását. Sok ilyen és ehhez hasonló esettel
találkozhatunk civilizációnk dicső története során, de talán a leghíresebbé a köpenicki kapitány
története vált.

Kép: justcriminals.info

Wilhelm Voigt 1849. február 13-án
született a kelet-poroszországi
Tilsitben és 1922. január 3-án hunyt
el Luxemburgban. Kalandos életének szenvedélyes, de a jó lapjárást
nélkülöző kártyás édesapja adta a
lökést, aki addig verte a blattot, amíg
a családját koldusbotra nem juttatta.
Az ifjú Wilhelm csavargóvá vált, s
az egyik rendőri pofon segítette őt
eljutni a másik rendőr pofonjáig,

örömmámorban van, akár a cár
egy győzelmes csata után, amióta
elfogták a köpenicki talmi kapitányt,
Voigt Vilmos cipészt. Maga a német
császár is élénken érdeklődik a rabló
kihallgatása iránt.” – olvashatjuk a
lap 1906. október 28-i számában.
A szélhámost négy év börtönre
ítélték, de két esztendő múltán II.
Vilmos császár megkegyelmezett
neki és szabadon bocsátották.
A köpenicki eseményeket követően,
1909-ben Hogyan lettem köpenicki
kapitány? címmel Lipcsében
megjelent Voigt önéletrajza, amit
vélhetően egy „irokéz” segítségével
vetett papírra. A könyv és maga a
történet sokakat megihletett, így
Carl Zuckmayer német írót is, aki a
Weimari Köztársaság idején, 1931ben a Berlini Német Színházban bemutatta A köpenicki kapitány (Der
Hauptmann von Köpenick) című
négyfelvonásos színdarabját. A szatíra óriási sikert hozott, s mindaddig

játszották, míg a nemzetiszocialisták
hatalomra nem kerültek. A színdarabból később Heinz Rühmannal a főszerepben nagy sikerű film
készült 1956-ban Helmut Käutner
rendezésében. A történet érdekessége, hogy a film egyik producere a
Budapesten született Trebitsch Gyula (1914-2005) volt, valamint az, hogy
Carl Zuckmayer, aki Bertolt Brechttel
dramaturgként korábban együtt dolgozott Berlinben a Német Színházban, lányát Winnetou-nak nevezte
el, nem törődve azzal az aprósággal,
hogy az apacs törzsfőnök Karl May
regényeiben férfiként kelt életre.

Kép: wikipedia.org

amit érthető módon megelégelt. A
fiatal fiú Königsberg, majd Danzig
érintésével Berlinbe érkezett, ahol
kitanulta a suszter mesterséget, de
a pénzes utalványok átírása terén is
jól boldogult, mígnem rájöttek a csalásaira, s érdemei elismeréseképpen
tizenkét évi fegyházra nem ítélték.
Harminc év körüli volt, amikor kilépett a fegyház kapuján. Olyannyira
vágyta a szabadságot, hogy nekilódult a világnak, s az Erfurt-Prága-Bécs-Budapest-Jászvásár-Ogyes�sza turistaútvonalon visszatért
szülővárosába, ahol rábizonyítottak
egy betörést, s visszaesőként újra
bezárták. Szabadulását követően
ismét nehéz lett a sorsa, így elhatározta, ezen változtatni fog.
Az elhatározást tett követte. Berlinben jelmezkölcsönzőből kikölcsönözte az I. gárdaezred századosi
egyenruháját, majd 1906. október
16-án Köpenick óvárosában megállított az utcán tíz katonát, maga mellé
utasította őket, majd védelmük alatt
bevonult a köpenicki városházára,
ahol letartóztatta Dr. Georg Langerhans polgármestert és pénztárosát,
majd kirabolta a széfet, és 4002
márkával és 37 pfenniggel katonásan távozott.
Tíz nappal később a Köpenicker
Dampfboot hírül adta, hogy „Letartóztatták a köpenicki kasszarablót! Az elrabolt pénzből kétezer
márkát megtaláltak nála ötvenmárkás címletekben.” A Budapesti
Hírlap is naprakészen követte a
fejleményeket: „Németország olyan

Dr. Georg Langerhans (1870-1918) köpenicki
polgármester 1906-ban

Kép: wikipedia.org

A Wilhelm Voigtról készített rendőrségi fényképek 1906-ból

A kapitány szobra a köpenicki városháza előtt
Juhász Gyula:

Aktuális strófák
A rossz nyelvek most azt beszélik
Rossz nyelvekben nincs hiány,
Hogy Szegeden járt tegnap éjjel
Az új Kriván, a nagy zsivány,
A köpenicki kapitány.

Az orfeumba és mozikba
Benézett úgy éjfél után,
Megnézte Szegedet is éjjel
Nagyon, nagyon kevés eséllyel
A köpenicki kapitány.

A város és a bankok pénzét
Megnézte s látta, nincs hiány,
De elemelni szégyenelte,
Mert en gros dolgozik őkelme,
A köpenicki kapitány.

Majd villamosra ült s elindult
Egyéb eredmények híján
S fogadta összetörve, fájón,
Hogy utoljára járt e tájon
A köpenicki kapitány.

Köpenick nagyon kedves hely. Visszaad valamit abból a Berlinből, ami a háborúban
örökre eltűnt. A Spree-be ömlő Dahme folyón lévő kis szigeten áll az I. Frigyes későbbi porosz király számára épített vízi kastély. A kastély mögött van a fűzfák szegélyezte
kikötő. A félsziget túlsó oldalán, szintén a vízparton található a Biergarten Freiheit
Fünfzehn. Miután tettek egy sétát az óvárosban, meglátogatták a városháza előtt álló
kapitány bronzszobrát, esetleg megnézték a földszinten berendezett kiállítást s meglátogatták Dr. Langerhans polgármester sírját a köpenicki temetőben, dőljenek hátra
a sörkert kényelmes foteljeiben, rendeljenek egy korsó Wernesgrünert, s engedjék az
időnek, hogy a folyó halk hullámzása közben megszűnjön létezni!
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Közélet

Kű Lajos Ausztráliában

Vakler Lajos
Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgó, az
Aranycsapat Alapítvány elnöke folytatja mis�szióját. Ausztráliai útja során a melbourne-i és
sydney-i magyarság számára tartott előadást
az Aranycsapat legendás sportsikereiről. Kálmán László és Fráter Olivér vezető konzulok már
régi ismerősként üdvözölték az előadót, akinek
nemzetegyesítést szolgáló közéleti tevékenysége sportkarrierje sikereivel vetekszik.

Ausztrália legnagyobb magyar kulturális rendezvénye, a Hungarofest
adott otthont Kű Lajos előadásának
Melbourne-ben. A sydney-i konzuli

iroda pedig Sydneyben szervezett
számára két felejthetetlen előadást
és teremtett lehetőséget a magyar
labdarúgás iránti elkötelezett
idősebb és fiatalabb generáció számára a személyes élményszerzésre.
A több száz érdeklődő betekintést
kaphatott az Aranycsapat tagjainak személyes élettörténetébe,
megismerhette sportkarrierjüket
és szembenézhetett azzal a korral
is, melyben a világraszóló sikerek
születtek.
Kű Lajos élettörténete és változatos futballkarrierje ugyancsak sok
érdekességet tartogatott a kíváncsi

Mindkét helyszínen telt ház előtt ünnepelt a magyarság

közönségnek. A Fradiban eltöltött
évek, a válogatott, a belga bajnokság és a nemzetközi kupaszereplések megannyi kalandos sporttörténeti epizódot rejtettek a magyar
futball aranykorából, amikor egy
olimpiai ezüstérem vagy egy negyedik helyezés az Európa-bajnokságon már kudarcnak számított. Kű
Lajosnak megadatott nemcsak az
Aranycsapat tagjaival való személyes ismeretség és játéklehetőség,
hanem az is, hogy aktív sportkarrierjét befejezve, alapítványa révén
hagyatékukat is kezelhesse.
A Puskás Öcsi és Grosics Gyula
közeli barátságával kitüntetett Kű
Lajos aktív labdarúgó- és edzői
karrierjét követően közéleti tevékenysége során a nemzetegyesítés
előmozdítását tűzte zászlajára. Az
Aranycsapat Alapítvány immár
több mint húsz éve fogja össze
és karolja fel a Kárpát-medence
magyar fiatalságának sporttörekvéseit. Évenkénti rendezvényei
igazi sportünnepé váltak. A futball,
a kézilabda, az asztalitenisz és a
birkózás mellett szellemi vetélkedőben is megmérethetik tudásukat
a magyar fiatalok, akik immár a
világ minden tájáról érkeznek az
összmagyar diákbajnokságra.
Kű Lajos kérést is megfogalmazott
a közönség számára: az ausztráliai
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Kű Lajos Melbourne-ben

magyarság megmaradását és nemzeti identitásának megőrzését mi
sem segítené jobban, ha fiataljaikat
ők is delegálnák a diákbajnokságra.

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhoszszon főként azokat a közérdekű információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és
a rádió adáskörzetébe tartozó települések
mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint nap azon dolgoznak, hogy
a hallgatók a lehető legszélesebb körben
értesüljenek a vételkörzet politikai, közéleti, gazdasági, oktatási, kulturális, sport és
egészségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk közelebbről
is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott dolgozó munkatársakat és a
hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat.
A Fehérvár hetilap e heti számában Romhányi Anikó, a rádió vezető hírszerkesztője
nyilatkozik a polgármesteri interjúk kuliszszatitkairól, témaválasztásáról.

Átalakul a tömegközlekedés?
Mely rendelőket
újítják fel idén?
Digitális és katonai központ lesz
Fehérvár? Csak
néhány azon
kérdések közül,
amelyekről részletesen beszélgetünk a
Vörösmarty Rádióban a város vezetőjével.
Hónapról hónapra a vendégem
Cser-Palkovics András, akit a város
mindennapjairól, a jövőbeni tervekről,

egy-egy döntés miértjéről és hogyanjáról
kérdezhetek. A rövid és lényegretörő
hírek szerkesztése után számomra igazi
felüdülést jelent hosszasan elbeszélgetni arról, mely városrészben lesznek
útfelújítások, lesz-e parkolóház a városban, milyen elképzelések vannak a
közlekedés javítására, a nagy sportberuházások mellett milyen szabadidős
parkok létesülnek Fehérváron, hogyan
alakul az Árpád-ház-program vagy
éppen arról, milyen szép új térrel gazdagodik a város.
Hallgatóink gyakran tőlünk, a Vörösmarty
Rádióból értesülhetnek elsőként egy-egy
közgyűlési döntés részleteiről. Amikor
összeállítom a polgármesteri interjú kérdéssorát, egy dologban biztos vagyok:
nincs olyan téma, amiről riportalanyom
ne szeretne vagy ne tudna részletesen
és szemléletesen beszélni.
Szívesen nyilatkozott a Fehérvár
Tüdeje programról, arról, hogy miért
kellett rendbe tenni a Csónakázó-tavat
vagy a Sóstót, és azt is elmondta, miért
fontos a város életében a multicsarnok,
hogyan fejlődött az egyetemi diákélet
az elmúlt években, miért támogatják a
duális képzést Fehérváron. Az elmúlt
hónapokban szót ejthettünk arról is, milyen elképzelések vannak a tömegköz-

lekedés reformjára, lesz-e kalandpark
a városban, a strand után megújul-e
az uszoda, hogyan lehet és kell megtalálni az egyensúlyt a város döntéseit
illetően.
Bár a negyven-ötven perces interjúkban elsősorban a fentebb felsorolt
közügyeket érintettük, a polgármester
úr igen gyakran oldottabb, személyesebb témákról is szívesen nyilatkozott, legyen szó családi karácsonyról,
nyaralásról, sportról, a városvezetői lét
szépségeiről vagy az éppen aktuális
nehézségekről.
A Cser-Palkovics Andrással készített
exkluzív interjúkra valóban helytálló
tehát a Vörösmarty Rádió jól ismert
szlogenje: Fehérvár első kézből.
Polgármester urat márciusban ismét
várom egy kellemes és tartalmas beszélgetésre, melyben mi más lehetne
a központi téma, mint Székesfehérvár és településünk legfontosabb
történései. A város első emberével
készült interjút március 21-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között hallhatják a 99.2-n. Érdemes tehát velünk
tartani és bennünket hallgatni, hogy
a városi ügyekről a nap minden percében azonnal és első kézből értesüljenek!

Közéleti hetilap
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A magyarok legkedveltebb külföldi úti céljai
A HETILAP

Guinness-rekorderek is lettek a
nagyjából háromezer négyzetméteres csodájukkal.

Papp Brigitta
Többségében a közelebbi úti célokat választjuk,
ha nyaralásról, pihenésről van szó – legalábbis
az egyik nagy szállásfoglaló oldal statisztikái
szerint.

Zakopane
A Magas-Tátra lengyel részének
nemcsak legfontosabb, de egyik
legelbűvölőbb városa is, így méltán

Fotó: Zoltán
Kiss László
Fotó: Huszár

Az igazán előrelátók már javában
foglalják a szállásokat a nyári
szezonra, nem halasztják az utolsó
pillanatra egy jó last minute ajánlatban bízva. De hova is szeretnek
utazni a leginkább a magyarok? A
szallas.hu oldal statisztikái szerint
többségünk marad az öreg kontinensen. Olyannyira szeretünk a
közelben maradni, hogy a szállásfoglaló oldal statisztikái szerint
az első tízbe bekerült úti célok
legtávolabbika, Róma is mindös�sze 1155 kilométer távolságra van
Székesfehérvártól.
Hogy a távolságon kívül miért
is érdemes célba venni ezeket a
városokat? A 2019-es előfoglalások alapján összeállt tízes listáról
választottam három olyan helyszínt, amit legalább egyszer tényleg
muszáj látni!

Crikvenica

A Gubałówkáról szép kilátás nyílik a Tátra északi oldalára. A hegyek lábánál terül el a város.

áll mind a 2018-as, mind a 2019es lista élén. Igazán különleges
hangulatot ad a településnek, hogy
a Zakopanei-barázda alján húzódik
végig, egyik oldalról a mészköves
Tátra erdősége, másikról pedig a
Gubałówka hegyvonulata öleli.
Mindezek fényében nem vélet-

len, hogy évente hárommillióan
látogatják, amibe a téli síelések
és a nyári kirándulások is beleférnek. Népszerű kirándulóhelyei
a Gubałówka, a Gáspár-csúcs és
a Halas-tó. Ráadásul a 2015/16os téli szezon óta minden évben
óriási hólabirintust építenek, idén

Ízig-vérig nyaralós-fürdős-pihenősnapozós üdülőhely a Krk-szigetet
a horvát tengerparttól elválasztó
Vinodoli-csatorna partján. Tökéletes célpont kisgyermekkel, ugyanis
nemcsak közel van – Székesfehérvártól 451 km, 4 óra 27 perc az utazás a Google Maps adatai alapján
– de a legtöbb strandja családbarát,
és a tenger vize is kiemelkedően
tiszta.

Parajd
Legtöbbünknek Parajdról automatikusan a só ugrik be. Nem véletlenül, de a település és környéke
azért ennél sokkal többet tud adni
a látogatóknak. Remek kirándulóhelyet jelentenek a sósziklák,
a sóbányák csarnokai pedig a
légúti betegségek esetén nyújtanak
gyógyhelyet, ráadásul különlegeset
és egyedit, hiszen százhúsz méter
mélyen templom és játszótér is
van. Fürdő- és üdülőhely is Parajd:
gyógyhatású meleg fürdőjében
csak úgy lebeghetünk a tömény sós
vízben!

Ezekbe a városokba utaztunk, utazunk a legszívesebben

KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK
városlátogatások, „üdülés és kultúra” programok, egzotikus utazások
Kérje katalógusunkat: 138-féle program 566 időpontban!

Autóbuszos utazásainkból:

A Harz-hegység, Berlin és Potsdam
A Pireneusoktól Gibraltárig
Csillagtúra Toszkánában
Nagy szicíliai körutazás I. AKCIÓ!
Üdülés és kultúra Dalmáciában

Repülős utazásainkból:

Izland – a természeti csodák szigete
Portugáliai mozaik
Ausztrália és Új-Zéland II.

FEHÉRVÁRI INDULÁS

7 nap
14 nap
7 nap
11 nap
8 nap

3-4*,
4*,
3/4*,
4*,
4*,

reggeli
reggeli
félpanzió
reggeli
félpanzió

8 nap
8 nap
22 nap

3-4*, reggeli
4*, reggeli
3-4*, reggeli

124.800 Ft
355.000 Ft
144.000 Ft
197.200 Ft
156.000 Ft

+ rept. ill.

651.500 Ft
267.000 Ft
1.479.000 Ft

5*-OS INDULÁSI GARANCIA

Lepje meg szeretteit utazási utalvánnyal!

10.000, 50.000 és 100.000 Ft-os címletekben kapható irodánkban.

FEHÉRVÁR TRAVEL

Székesfehérvár, Várkörút 40. Tel.: 22/321-871, 331-997, 321-821
R01364/1996/2000
www.fehervartravel.hu
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Nyolc között a Európa-kupában az Alba!
A HETILAP

Somos Zoltán

A bonni meccsen kiválóan dobott
az Alba, főleg az első félidőben.
Most is ült az első dobás Martin
Zenónak köszönhetően, majd a
kint remeklő kapitány, Lóránt Péter
is betalált. A Bonn nem kezdett jól,
sorra rontotta a dobásokat. Az első
meccs másik hőse, Jordan Heath
zsákolásánál már 10-2 volt az Albának, Allerik Freeman büntetőivel
meglett a közte tíz is. Breunig
centerkosaraival csökkent a különbség, Filipovics és Freeman válaszolt. A németek ráemelték „jubileumi”, tizedik rossz triplájukat is,
de amint beesett az első, időt kért
Jesus Ramirez, mert négy pontra
jöttek fel a vendégek. Filipovics
igazi hangulatjavító triplát vágott,
de néhány eladott labda miatt nem
nőtt tovább az előny. A félidő végén
elbizonytalanodott kicsit az Alba,
ezt könnyű kosarakkal bosszulta
meg és három pontra zárkózott a
Bonn.
A harmadik negyedet a németek
kezdték, mégpedig Mayo második
triplájával, amivel egyenlítettek és

Fotó: Simon Erika

A FIBA-Európa-kupa nyolcaddöntőjének
visszavágóján egypontos hátrányt próbált
ledolgozni az Alba Fehérvár a Telekom Bonn
ellen. Sikerült!

Szárnyalt az Alba a németek ellen, a szezon bravúrja lett belőle

összesítésben ismét továbbjutásra
álltak. A zóna ellen is betaláltak
a németek, szerencsére Freeman
is jól célzott kintről. Heath öt
pontjával megint vezetett az Alba,
de ekkor a Bonn sem úgy dobott,

mint az elején. Ötpontos hazai
előnynél időt kért a Bonn, majd
Jackson agilitásával jött közelebb.
Filipovics ismét remekül szállt
be, ziccerezett, sapkát adott, a
negyed végén pedig Zeno is tett

A Vidi nyerte a fejesgólok derbijét
Parázs csatát és a fehérváriak megérdemelt
sikerét hozta a Magyar Kupa negyeddöntőjének
első mérkőzése, a Ferencváros-Vidi párharc
első felvonása.

rántsem ilyen rózsás a helyzet: a
hátrány nyolc pont. De innen szép
nyerni, akárcsak tavaly!
A kupacsatában már a hatodik
percben nyomatékot adott győzni
akarásának a piros-kék társaság:
Huszti szabadrúgása után Juhász
csúsztatott a hálóba, nem sokkal később pedig Gorriarán tett
ugyanígy: 1-1.
Marko Nikolics együttese maximálisan kihasználta lehetőségeit,
mivel mindkét érdemi próbálkozása góllá érett. A másodikhoz ismét
Huszti kellett, akinek a szöglete
után Vinícius fejelte be közelről a
2-1-es győzelmet jelentő találatot.
A visszavágót április 3-án rendezik Sóstón.

Kaiser Tamás
A vártnál talán nehezebben, de győzött Egerben
az Alba Fehérvár női kézilabdacsapata. Szombaton jön az MTK.

A papírformának megfelelően nyert
az Eszterházy SC otthonában az
Alba Fehérvár. Az ősszel tizenhét
góllal legyőzött egri gárdát ezúttal
nem sikerült olyan magabiztosan
megverni, mint arra előzetesen számítani lehetett, de a lényeg, hogy a
27-23-as eredményért is ugyanúgy
két pont jár, mint a szeptemberi
lehengerlő teljesítményért.
Deli Rita csapatára szombaton
ismét olyan meccs vár, melyen

kötelező a győzelem. Az MTK-t
azonban nem szabad leírni, és ezt
Nascimentóék pontosan tudják:
októberben nyolccal vezetett a
szünetben a Fehérvár, végül pedig
csak egy időn túli hetessel sikerült
elhozni a két pontot az Elektromos
csarnokból. Hazai pályán, szombaton azonban vélhetően mindenki
egy kevésbé izgalmas hajrában
bízik.
Ha így lesz, elmondható, hogy
hozta a csapat a fontos, kötelező meccseit a hónapban, ami a
végelszámolásnál fontos lesz majd.
Az Alba Fehérvár KC jelenleg 18
ponttal hatodik helyen áll a női
kézilabda-bajnokság tabelláján.

Fotó: molvidi.hu

Fejesgólok, kemény csata és
parázs hangulat jellemezte a
mérkőzést a Groupama Arénában.
Legutóbb a Chelsea elleni parádés
meccs alkalmával jártak az Üllői
úton Juhász Rolandék, de immár
korántsem fogadta kellemes hangulat őket.
A Vidi a Paks elleni bajnokin elért
2-2-vel melegített a Ferencváros
elleni rangadóra. A bajnokságban
a paksi pontvesztés miatt már ko-

Kötelező után, kötelező előtt

Fotó: Kiss László archív

Németh Krisztián

róla, hogy héttel jobban álljon az
Alba.
Bonnban a negyedik negyedben
rontotta le addigi remeklését a
Fehérvár, és ezúttal nem volt akkora előnye. Ezért is volt aggasztó,
hogy két vendégkosár esett a záró
játékrész első két percében, jött
is az időkérés. Filipovicstól pedig
egy gyönyörű, leütés utáni visszalépéses tripla. Peterson fejezett be
egy lerohanást Cabezas passzából,
az utolsó öt percbe lépve nyolccal
ment az Alba. Másfél perccel később már csak kettővel, a bonniak
védekezése ekkor nagyon nem
ízlett a mieinknek. De az időkérés
után Zeno, majd Cabezas tett róla,
hogy robbanjon a csarnok, utóbbi
negyedik hármasát dobva. Majd a
„kígyótérről” tette hozzá az ötödiket… A spanyol klasszis ezután egy
álompasszal Filipovicsot hozta helyzetbe, el is úszott a németek hajója.
Azok után, hogy szombaton Szolnokon a végjátékban alulmaradt az
Alba (76-66), a Bundesligából (és a
Bajnokok Ligájából) érkező Bonnt
81-69-re verte, amivel bejutott a
legjobb nyolc közé az Európakupában. Abszurd ugyan, de ez
a cél a bajnokságban is. Persze a
most látott játékkal ez nem lehet
probléma. Szombaton a Kaposvár
ellen játszik itthon az Alba.

Parázs csata, három fejesgól, Vidi-győzelem – ezek jellemezték a szerda esti Magyar Kupa-derbit

Szombaton is együtt ünnepelnének a fehérvári játékosok szurkolóikkal
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Koskiranta döntött – előnyben a Volán!
A HETILAP

Kaiser Tamás

A hétfői sajtótájékoztatón természetesen a legtöbb szó a Red Bull
Salzburg elleni párharcról esett, de
a Fehérvár AV19 menedzsmentje a
jövőt érintő kérdésekről is nyilatkozott: jelesül szerződést hosszabbítottak Hannu Järvenpää vezetőedzővel, segítőjével illetve Andrew
Sarauerrel is. A fókuszt azonban
mindenki az EBEL negyeddöntőjére helyezte. A finn szakember
ezzel kapcsolatban elmondta:
„Nagyon jó minőségű hokit játszottunk
az egész szezonban, megérdemelten
vagyunk a rájátszásban. Köszönöm a
támogatóknak, a menedzsmentnek, a
szurkolóknak és főleg a játékosoknak!
A Salzburg ellen is van esélyünk, de
nehéz lesz. Igaz, hogy ők az utóbbi időben nem a legszebb arcukat mutatták,
de azért ne feledjük, mégis a Red Bull
Salzburg ellen játszunk! Ha őszinték
vagyunk, ők az esélyesek, és nem is

Fotó: Kiss László

Szerződéshosszabbítások, optimizmus és
győzelem a Red Bull Salzburg elleni párharc
első felvonásán – röviden így foglalható össze
a Fehérvár AV19 elmúlt hete.

Hiába játszott olykor fölényben a Salzburg, az első meccset mégis a Volán nyerte

nagyon engedhetik meg maguknak,
hogy egy magyar csapat ellen párharcot veszítsenek. De bízom magunkban,
a játékosokban, és úgy ítélem meg,
van esélyünk. Két dolog jut eszembe a
párharcról: pozitív hozzáállás és alázatosság. Így kell játszanunk! Nagyon

Fehérvár a cél!
Németh Krisztián
Jószerével a legfontosabb szerepet tölti be
idén a legrangosabb magyarországi kerékpáros
körversenyen Székesfehérvár. A Bajnokok Városa a Tour de Hongrie-n volt már szakaszhajrá
és befutó helyszíne is, idén viszont a teljes
verseny finisének ad otthont.

Tenisztorna – hölgyekkel a fókuszban

„Óriási öröm és megtiszteltetés a város
számára, hogy immár három éve részese
a Tour de Hongrie-nak!” – hangsúlyozta
Mészáros Attila alpolgármester. –
„Nagyon látványos lesz a fehérvári befutó,
hiszen ebben az évben négy kört fognak
tenni a városban a versenyzők, akik Sárbogárd felől érkeznek majd.”
A fehérvári befutóra egésznapos
programokkal készülnek a szervezők.
A körversenyen száznegyven – köztük
tizenhat magyar – versenyző indul.
Képviselteti magát a Tour de Francerésztvevő Cofidis csapat és a lengyel
CCC istálló is.
A sportérték és a látvány mellett a
városimázs építésének lehetősége sem
utolsó szempont: a tévéközvetítés mintegy százötven országban lesz látható.

Kaiser Tamás
Hagyományteremtő céllal rendezte meg a
hétvégén nőnapi vegyes páros teniszversenyét
a Kiskút Teniszklub. A megmérettetésre tíz
pár adta le nevezését, az indulók között voltak
összeszokott és vadonatúj párosok is.

Reggel kilenckor indult útjára a labda a teniszközpont sátoros pályáin.
(A fedett csarnok építése jól halad,
a tervek szerint hamarosan birtokba
vehetik a sportág szerelmesei.) Tíz
pár döntött úgy, hogy rajthoz áll az
első nőnapi vegyes páros teniszversenyen. A csoportmeccsek után

az állandó illetve az alkalom szülte
duók egyenes kieséses rendszerben
folytatták a küzdelmet a délutáni
programban. A döntőbe végül az
Őriné Györgyi és Molnár Csaba valamint az Ilyés Rita és Szabó Zoltán
alkotta párosok jutottak be, a finálét
és a tornát az előbbi egység nyerte.

Végeredmény
I. Őriné Györgyi – Molnár Csaba
II. Ilyés Rita – Szabó Zoltán
III. Streleczky Erika – Sándor Norbert
IV. Fejes Zsuzsa – Varga Zsolt

Június tizenhatodikán négy kört tesznek meg a száguldó kerékpárosok Fehérváron, majd győztest avatnak a Tour de Hongrie-n

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss LKászló archív

A 890 kilométert felölelő körverseny
június 11-én a siófoki prológgal rajtol,
majd másnap ezúttal is Velencéről
indul a száguldás érdemi része.
A nemzetközi mezőny többek között
Esztergomon, Miskolcon, Hajdúszoboszlón, Gyöngyösön át érkezik
Kecskemétre, ahonnan június 16-án, vasárnap indul Fehérvárra, hogy teljesítse
az utolsó, 169 kilométeres szakaszt.

izgatott vagyok, és nagyon várom a
sorozat rajtját!”
Ötvennégy fordulót rendeztek
az osztrák ligában eddig ebben
a szezonban, és ilyen sok mérkőzés után különösen örömteli
kimondani, hogy a Fehérvár AV19

a negyedik legjobb csapat lett.
Persze önmagában ez most csak
annyit ér, hogy a rájátszásban a
nyolc között a legjobb négy közé
jutásért többször játszhat hazai
pályán a Fehérvár AV19, mint
ellenfele, a liga hagyományosan
egyik legerősebb és leggazdagabb
csapata, a Red Bull Salzburg. A
Bikák ellen szükség is van a hazai
pálya előnyére, ami elsősorban az
ellenfelek számára mindig félelmetes fehérvári atmoszférában
nyilvánulhat meg.
A négy nyert meccsig tartó párharc
első összecsapását a pályaelőnynek
köszönhetően tehát Fehérváron
rendezték. A Volán pedig élt is a
hazai pálya nyújtotta előnnyel, és
Tero Koskiranta első harmadban
szerzett találatával legyőzte az
osztrákokat. A 16. percben a finn
légiós Sofron passza után vágta a
pakkot a vendégek hálójába. A második harmadban óriási nyomást
gyakorolt a Red Bull a fehérvári
kapura, de gólt nem tudtak lőni.
És a harmadikban sem, így 1-0-ra
győzött a Volán. Folytatás pénteken, Salzburgban!

Előny a hölgyeknél

Március 23.

A nagyszínpadon:
Rubint Réka, Katus Attila, Czanik Balázs!
Workhsop • Spinracing • Jóga

Vércukorszint-, csontsűrűség- és vérnyomásmérés.
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A HETILAP

KAMARAZENEKARI ÉS KÓRUS HANGVERSENYSOROZAT 2019

több, mint koncert!

ÁLMOK TENGERE

Ki lesz ma?

Március 21. csütörtök 18 óra | Hotel Magyar Király kupolaterem

UDVARI TÁNCZENÉK

Eszmék és muzsika így egyben.
Aki kérdez:

Május 30. csütörtök 20:30, Esőnap: Június 2. vasárnap 20:30 | Bory-vár

VELENCEI VISSZHANG

BŐSZE ÁDÁM
Aki válaszol:
Ismert közéleti szereplők

Szeptember 26. csütörtök 19:30 | Szent Imre-templom

ÁTOK ÉS ÁLDÁS

Október 24. csütörtök 18 óra | Szent István terem

MAGNUM MYSTERIUM

AZ ARS ORATORIA KAMARAKÓRUS ADVENTI KONCERTJE
December 7. szombat 19:30 | Szemináriumi templom

SZÉKESFEHÉRVÁR

A hangversenybérlet ára: 6500 FT
Jegyár: 2000 FT

Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában
és a Vörösmarty Színházban a zenekar jegypénztárában:
Székesfehérvár, Fő utca 8. | +36 70 509 8805
Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlant:
Irodahelyiség raktárral, zuhanyzóval:

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

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését, kedvező áron
ingatlanok energia tanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

