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Választókerületi programok Útlezárások a Berényi 
útnál

Nem kommentálják a döntést

Kibertámadás a Hydrónál

Rába HenRietta

DáviD Renáta

Egy hónap időtartamra lezárták a 
Nefelejcs utca Berényi úti csomó-
pontját a Berényi út II. ütemének 
felújítása miatt. Ugyanehhez a kivi-
telezési munkálathoz kapcsolódóan 
az Olaj utca Berényi úti csomópont-
jában is várható forgalomkorláto-
zás. Utóbbi helyen várhatóan két 
hét időtartamra teljes szélességé-
ben lezárják a kereszteződést. Erre 
a két utcára nem lehet se rá-, se 
róluk lehajtani.

A Fehérvár magazin múlt heti számában írtunk arról, 
hogy ifjabb Balsay István hivatalosan bejelentette: 
nem ő lesz a székesfehérvári ellenzéki összefogás-
ként aposztrofált csoport polgármesterjelöltje.

A döntését ifjabb Balsay István azzal 
indokolta, hogy sem erkölcsileg, sem 
szakmailag, sem emberileg a továbbiak-
ban nem tudja és nem is akarja felvállal-
ni a székesfehérvári ellenzéki összefo-
gásnak nevezett csoport tevékenységét.   
– fogalmazott ifjabb Balsay István, s azt 
is kifejtette, hogy továbbra is úgy véli, 
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. 

Kibertámadás érte a Norsk Hydro-t, a világ 
egyik legnagyobb alumíniumgyártóját. A 
hackertámadás a fehérvári céget is érinti: a cég 
számítógépes rendszerét támadták meg.

A világ egyik legnagyobb alu-
míniumgyártója többek között 
fémextrudáló üzemeket kénysze-
rült leállítani, melyek alumínium 
öntvényeket dolgoznak fel az autó-
gyártók és más iparágak számára. 
A támadás hétfőn este kezdődött. 
A Reuters hírügynökségnél meg-
jelent keddi közlemény szerint a 
cég legtöbb részlege érintett volt 
a támadásban, így a hiba kijaví-
tásáig manuális termelésre álltak 
át. Sokáig a Hydro honlapját sem 
lehetett elérni. 
A támadásban a fehérvári cég is 
érintett. Telefonos megkeresé-
sünkre nem kívántak nyilatkozni, 

Lakossági fórum Börgöndön

Lakossági fórumot szervez 
Dienesné Fluck Györgyi önkor-
mányzati képviselő. Március 27-
én, szerdán 17 órakor Börgönd-
pusztán, a Tó sori horgásztanyán 
várják a településrészen élőket. 
A fórumon részt vesz Cser-Palko-
vics András polgármester, Bozai 
István városgondnok, Steiger-
wald Tibor, a Depónia ügyvezető 
igazgatója valamint Nagy Zsolt, a 
Közlekedési Iroda vezetője.

Példás testvériskolai kapcsolat

Hohenmölseni tanulók érkeztek hétfőn városunkba a Tóvárosi Általános Iskola meghívására, akiket Mészáros 
Attila alpolgármester is fogadott szerdán a Városházán. Andrea Gunkel, a gyerekek kísérőtanára elmondta, 
hogy remekül érzik magukat a városban, sok élményt szereztek már hétfő óta, mivel a Tóvárosi iskola remek 
vendéglátójuk. A kirándulásról úgy fogalmazott: kiváló lehetőség a látogatás a diákok számára, hogy nem-
zetközi tapasztalatot szerezzenek és bővítsék kulturális ismereteiket.                                                                     K. Sz.
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A cégnek komoly károkat is okozhatott a támadás

Itt még együtt  gyűjtötte az aláírásokat a DK, az MSZP, a Momentum és a Jobbik a Városház téren. 
Az akcióhoz akkor csatlakozott ifjabb Balsay István, aki azóta nemet mondott a szövetségnek.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Bírósági ülnököket választanak

A törvényi előírásoknak megfelelő fehérvári 
választópolgárok is jelentkezhetnek bírósági 
ülnöknek. Székesfehérvár önkormányzata a 
Székesfehérvári Törvényszékre, a Székes-
fehérvári Járásbíróságra és a Székesfehér-
vári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 
választ ülnököket. A bírósági ülnök jelölésére 
jogosultak és az ülnökökkel szembeni feltételek 
eltérőek, attól függően, hogy milyen eljárásban 
történő közreműködésre történik a választás. Az 
ülnök jelöléséről és a jelölés elfogadásáról szóló 
nyomtatványok letölthetők a város honlapjáról, 
a www.szekesfehervar.hu oldalon az Informáci-
ók/Bírósági ülnökválasztás 2019 címszó alatt. 
Ugyanitt megtalálható az ülnökválasztásról, 
az ülnökök jogairól, kötelezettségeiről szóló 
tájékoztató is.
A nyomtatványokat április tizenkettedikéig 
lehet leadni, a jelöléssel kapcsolatban felvilá-
gosítás kérhető a 22 537 237-es telefonszámon.

azonban az Osloban tartott sajtótá-
jékoztatón kedden délután megerő-
sítették: valóban kibertámadás érte 
a céget, méghozzá az úgynevezett 
LockerGaga nevű EnCrypt zsaro-
lóvírus. Ez egy kártékony számí-
tógépes program, mely károsítja 
a fájlokat, titkosítja az áldozat 
fájljait, hogy azokért váltságdíjat 
követelhessenek. 
A hackertámadás veszélyeiről Gom-
baszögi Attila informatikai szakértő 
lapunknak azt mondta: „Amennyi-
ben egy ilyen zsarolóvírus elindul a 
számítógépünkön, a háttérben dolgoz-
va, a felhasználót megkerülve olyan 
folyamatokat indít el, melyekkel például 
zárolja az egész számítógépünket. Ilyen-
kor az adat-visszaállítás kétes folyamat, 
a támadók sok pénzt kérnek érte, és az 
esetek jelentős részében nem is történik 
meg a visszaállítás. Legjobb a megelőzé-
sen gondolkozni, és a számítógépünkre 
megfelelő vírusirtót telepíteni!”

Részletes közleményt juttatott el 
szerkesztőségünkhöz is, de a közössé-
gi oldalán is tájékoztatta a részletek-
ről az érdeklődőket. Bár többször is 
hangsúlyozták az ellenzéki összefogás 
részéről, hogy hivatalosan nem jelölt-
jük ifjabb Balsay, azonban számos ese-
ményen közösen, együtt jelentek meg, 
és sejteni lehetett, hogy az ő személye 
mögé kíván felsorakozni az ellenzék 
az őszi önkormányzati választáson. 
Ezzel a döntéssel jelenleg az ellenzék 
polgármesterjelölt nélkül maradt. 
Megkerestük a DK, az MSZP és a 
JOBBIK képviselőit, hogy reagáljanak 
ifjabb Balsay István bejelentésére.  
Ráczné Földi Judit, a DK önkormányza-
ti képviselője valamint Márton Roland, 
az MSZP városi elnöke nem kívánta 
kommentálni ifjabb Balsay döntését, 
Fazakas Attila a JOBBIK részéről nem is 
reagált megkeresésünkre.
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Az új csarnokban a meginduló gyártással közel kétszáz új munkahelyet teremt az Arconic- 
Köfém Kft. keréktermék-üzletága. Itt készülnek majd a haszongépjárművekre tervezett, prés-
kovácsolt alumínium kerekek.

LászLó-takács kRisztina

A fiatalok biztonságáért fogtak össze

Megáldották az apákat

Szent József napján szentmise keretében ünnepli a Katolikus Egyház az apák napját, mellyel az apai hivatást 
és felelősségtudatot szeretnék erősíteni a férfiakban. A Székesfehérvári Egyházmegyében is megáldják ezen 
a napon az édesapákat. A székvárosban, az egykori papi szemináriumi templom védőszentjének ünnepén a 
főpásztor a város papságával, a papi otthonban élő paptestvéreivel mutatott be szentmisét, kérve a gyermek 
Jézus gondviselőjét, hogy égi imáival segítse és irányítsa Isten országa felé az apákat, nagyapákat.

DáviD Renáta

Hamarosan elkészül az Arconic-Köfém Kft. 
új gyártócsarnoka az Alba Ipari Zónában. 
A székesfehérvári régió legnagyobb ipari 
beruházása révén a világ egyik legmoder-
nebb keréktermékgyára épül a városban. Itt 
tartott helyszínbejárást a héten Katus István 
vezérigazgató és Cser-Palkovics András 
polgármester.

Az Alcoa cégcsoport 2016-os ketté-
válását követően a Székes- 
fehérváron tevékenységét  
Arconic-Köfém néven folytató 
nagyvállalat a város gazdasági 
életében több üzletággal is jelen 
van, sok évtizedes helyi alumíni-
umipari tradíciókra építkezve. A 
világ huszonöt országában közel 
negyvenegyezer-ötszáz munkatár-
sat foglalkoztat a cégcsoport. Ma-
gyarországon hozzávetőlegesen 
kétezer-kétszáz főt foglalkoztat-
nak két telephelyen, Székesfehér-
váron és Veszprémben. A mos-
tani beruházással újabb kétszáz 
munkahellyel bővül a cég. 
„Problémáink ezen a téren nem 
különböznek a többi munkaerő- 
piaci szereplőétől. Egyre nehezebb 
szakképzett munkaerőt találni, és 
az újonnan felvett munkatársak 
fluktuációja is nagyobb, mint amit 
korábban megszoktunk. Ezeket a 

A székesfehérvári és környékbeli fiatalok bizton-
ságos szórakozása, kikapcsolódásuk elősegítése, a 
kábítószer-fogyasztás megelőzése – ezeket tűzte ki 
célul a napokban megalakult Székesfehérvári Zenés 
Szórakozóhelyek Egyesülete, melynek keretében 
elsőként három klub fogott össze a fehérvári fiatalok 
kábítószermentes, biztonságos szórakozásáért: a FEZEN 
Klub, a Petőfi Kultúrtanszék és a Paraba.

Székesfehérváron és környékén rengeteg 
lehetőség kínálkozik a bulizni vágyó fia-
taloknak. A szülők azonban féltik gyer-
mekeiket, sajnos nem ok nélkül. A most 
bemutatkozó egyesület a rendezvényekre 
járó fiatalok biztonságos bulizására vala-
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben 
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyug-

díjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóható-
sági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),

2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb 
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat 
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),

3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt ön-
kormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),

4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társa-
ság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedé-
kes tartozása nincs. (nyilatkozat),

5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az 
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bér-
lakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti 
szerződést önhibájából nem kötötte meg.  

7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerző-
dés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a 
tulajdonos birtokába adja.

8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett 
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Vá-
rosfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell

  – átutalni, 
  – bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
 A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő na-

pon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályá-
zati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a 
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, 
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részé-
ről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. 
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkö-
rében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölt-
hető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapterület
(m2)

53 m2

49 m2

32 m2

60 m2

Szobaszám

2 + hall
2
1

1+3

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

Induló bérleti díj 
(Ft/hó)

29.150,-
26.950,-
21.600,-
33.000,-

Cím
(Székesfehérvár)
Budai u. 52. 8/4.

Jancsár u. 45. 2/2.
Mészöly G. u. 1. 8/6.

Rákóczi F. u. 41/C 4/1.

mint a rendezvényhelyszínek, szervezők 
és hatóságok közötti kommunikáció erő-
sítésére és a drogprevencióra fókuszál. A 
Székesfehérvári Zenés Szórakozóhelyek 
Egyesülete a rendőrség és a katasztrófa- 
védelem munkatársaival közösen dolgo-
zik a célok megvalósításán. 
A biztonságos szórakozást Tóth Dániel, 
vagyis Pixa, az ismert lemezlovas és 
producer is népszerűsíti. Mint mondja, 
felelősséget érez a rajongói iránt. 
A frissen alakult egyesület a hatósági 
partnerekkel közösen létrehozza saját 
minősítési rendszerét, melynek neve: Biz-
tonságos Szórakozóhely. A kritériumokat 
az együttműködő hatóságok félévente 
ellenőrzik majd.

trendeket figyelembe véve kezdtük 
el a felkészülést az új keréktermék- 
gyárunk munkaerő-ellátásának 
biztosítására.” – mondta Katus 
István. Az Arconic-Köfém Kft. 
országigazgatója hozzátette: „A 
keresés mellett sok pozíció ellátásá-
ra meglévő kollégáinkat képezzük 
tovább, és az újonnan felvett vagy 
felveendő munkatársak speciális, 
az új technológiák megismerésére 
irányuló képzésére is új gyakor-
latokat dolgoztunk ki. Az új gyár 
dolgozóinak egy jelentős része már a 
technológia telepítését a helyszínen 
figyelheti, részt vesz a fejlesztésben. 
Bár a szükséges létszám és szakér-
telem bevonzása most nehezebb, 
mint mondjuk hat-nyolc éve volt, 
mégis azt mondhatom, hogy jó úton 
haladunk!”
Mivel ez egy teljesen új gyár, a 
gépkezelőtől egészen a vezető 
szintig keresnek embereket, mind 
termelő, mind az olyan támoga-
tó folyamatokra, mint például a 
logisztika, a pénzügy, a minőség-
biztosítás vagy a személyügy.
A harmincötmilliárdos projekt 
világszínvonalú technológiát hoz 
a városba. A cég felnőttképzési 
programja az Alba Innovárral 
közösen zajlik, hiszen az új gyár-
csarnokban speciális technika 
lesz, számos robot dolgozik majd.



4 2019.03.21.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Március a tettre kész ifjaké

„Nagyban is és kicsiben is csupán a tett képes formálni a jövőt. Persze 
egyáltalán nem mindegy, milyenek ezek a tettek, hiszen vannak, 
akik azért tennének, hogy az ellentétekből harc legyen, mások – mint 
szándékaink szerint mi is itt, Fehérváron – azért küzdenek, hogy az 
értelmes, építő vitákat nyugalom kövesse.” – hangsúlyozta ünnepi 
köszöntőjében a város polgármestere, Cser-Palkovics András.

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke beszédében 
kiemelte: „A magyar szabadságharc hősei a tettek emberei voltak. 
Igaz hazafiként úgy cselekedtek, ahogy azt lelkiismeretük, őszinte 
hazaszeretetük kívánta tőlük. Nem valami ellen fogtak össze. Nem 
a pusztítás, nem a rombolás volt a céljuk. Valami mellett tették le a 
voksukat. Építkezni akartak, jobbá tenni az országot.”

A hivatalos ünnepi program koszorúzással ért véget. A köszöntőket követően a Városház téri 
ünnepség résztvevői a Fekete Sas Szállóhoz vonultak, ahol annak idején a fehérvári márciusi 
ifjak találkoztak a forradalom napjaiban.

Kézművesek a huszonegyedik századból

Lópatkolás a huszártáborban Kicsik, de elég bátrak magas lóra ülni

A sodró lendületű előadásért hatalmas tapssal mondott 
köszönetet a közönség

A Városház téren tartott megemlékezés a Vasvári Pál Gimná-
zium diákjainak látványos előadásával kezdődött. A Márciusi 
ifjak című ünnepi előadás keretében a fiatalok mutatták be, 
hogyan képes továbbélni a százhetvenegy évvel ezelőtti forra-
dalom a huszonegyedik századi fiatalok gondolataiban.

A műsor koreográfusa Fehérvár Táncosa, Tátrai Réka volt, a társrendező Nyári Ádám – mindketten a 
Vasvári végzősei. A zenei vezető Cserta Balázs volt. A Nemzeti dal valamint a fináléban felhangzó Szózat- 
és Himnusz-feldolgozás  Szirtes Edina Mókus szerzeménye. A műsort Matuz János írta és rendezte.

LászLó-takács kRisztina

Újra átélhettük a március tizenötödikei 
eseményeket: látványos utcaszínházi előadás, 
József-napi vásár és huszárbemutató tette kü-
lönlegessé a forradalom ünnepét. A belvárosban 
a Vasvári Pál Gimnázium diákjai idézték meg a 
kor hangulatát, „életre kelt” a tizenkét pont, 
kézzelfogható közelségben jelentek meg a tör-
ténelmi alakok. A nagyszabású megemlékezésen 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke és Cser-Palkovics András polgármester 
mondott ünnepi beszédet. Mindeközben a 
palotavárosi huszártáborban lópatkolást és 
tüzérségi fegyverbemutatót láthattak az ér-
deklődők, a belvárosi hagyományőrző vásárban 
őstermelők és kézművesek portékáiból lehetett 
válogatni, a gyerekeket pedig kreatív foglal-
kozásokkal várták: korabeli nyomdatechnikával 
készíthették el a Nemzeti dalt, a tizenkét pontot 
és zsoldkönyvüket. A magyar faműves hagyo-
mányokon alapuló családi kreatív faműves 
programok mellett pedig a Vándorjátszóházban 
zajló kézműves foglalkozásokon huszárbábokat 
is készítettek.
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Solidus díjat kapott Warvasovszky Tihamér

A Rác utcában kivégzett polgárokra emlékeznek

Warvasovszky Tihamér átveszi az elismerést Domokos Lászlótól, az Állami Számvevőszék 
elnökétől

vakLeR Lajos

Domokos László elnök átadta az idei Solidus 
díjakat az Állami Számvevőszék hatodik 
nemzetközi integritásszemináriumának 
nyitókonferenciáján. A 2016-ban alapított 
elismerést az idei évben Warvasovszky Tiha-
mér alelnök és Einar Gørrissen, az INTOSAI 
Fejlesztési Kezdeményezés vezérigazgatója 
vehette át. 

A díj azoknak a természetes sze-
mélyeknek adományozható, akik 
kiemelkedő tevékenységükkel 
hozzájárultak az Állami Szám-
vevőszék céljainak eléréséhez, 
tevékenységének ellátásához 
és fejlesztéséhez, alkotmányos 
szerepének betöltéséhez és 
társadalmi megbecsüléséhez. A 
díjjal a magyar állampolgárok 
részesülhetnek anyagi elismerés-
ben, amit Warvasovszky Tihamér 
a Fejér Megye Gyermekeiért 
Alapítványnak ajánlott fel.
Warvasovszky Tihamért, Székes-
fehérvár egykori polgármesterét 
2010-ben választotta az Ország- 
gyűlés az Állami Számvevő-
szék alelnökévé, mely pozíciót 
jelenleg is betölti. 2010-ben több 
évtizedes vezetői és szakmai 
tapasztalatait állította a magyar 
közpénzügyek fejlesztésének 
szolgálatába. Az önkormányzati 
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szektorban szerzett több év-  
tizedes szakmai tapasztalatát az 
elmúlt mintegy kilenc eszten-
dőben az Állami Számvevőszék 
alelnökeként kamatoztatja: „Meg-
tiszteltetésnek éreztem és meg is le-
pődtem, mert az ember az életében 
sohasem azért dolgozik, hogy díjat 
kapjon. 2010 óta, miután Domokos 
László lett az elnök, én pedig az 
alelnök, olyan változások történ-
tek a pénzügyek ellenőrzésében, a 
közpénzügyi helyzet javításában, 
ami példaértékű. Természetesen 
ezt nemcsak mi mondjuk. 2018-ban 
készült egy országos felmérés, mely 
egyértelműen megerősítette azt, 
hogy az Állami Számvevőszék is-
mertsége, elismertsége nőtt, és ami 
talán még fontosabb, nőtt a megál-
lapításai iránti bizalom. Ehhez az 
eredményhez talán én is hozzá tud-
tam járulni a munkámmal. Mindig 
azt vallottam, magánemberként és 
vezetőként is, hogy az ember csak 
akkor tudja megvalósítani a céljait, 
csak akkor tud elérni valamit, ha 
vannak partnerei. Ez így van a 
családban és a munkahelyen is. 
Ezt elmondtam a díjátadón is, és 
megköszöntem, hogy elfogadják 
irányításomat, hogy vitatkoznak 
velem, mert így megy előre az Álla-
mi Számvevőszék.”

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

Híradó 
1-kor!

Minden hétköznap

Közös főhajtás az elhunytak előtt

LászLó-takács kRisztina

A II. világháború végén a Rác utcában kivégzett tizenkét 
székesfehérvári polgárra emlékeznek március 23-án, 
szombaton 10 órától a Rác utcai Szerb ortodox temp-
lomban. A tragédiában elhunyt áldozatok emléke előtt 
koszorúzással, majd gyászmisével tisztelegnek.

A II. világháború frontja 1944 decemberé-
re érte el Székesfehérvárt, a város birtok-
lásáért 1945 márciusáig folytak a harcok. 
A katonai megszállás és a frontesemények 
következtében a város lakossága felére 
zsugorodott, az épületek egyharmada 
lakhatatlanná vált. Ekkor járta be a rácok 
lakta Palotavárost három szovjet katona, 
akik az egyik házban előbb bort követel-

tek, majd rátámadtak a házban tartóz-
kodó fiatalasszonyra. A család férfitagjai 
a megtámadott nőt védve két szovjet 
katonát halálosan megsebesítettek, míg a 
harmadiknak sikerült elmenekülnie.
Az eset szovjet megtorlása 1945. március 
22-én este következett: a Rác utcá-
ban szovjet katonák vonultak fel, és a 
pincében bujkáló polgárokat az utcára 
terelve géppisztolysorozattal végezték ki. 
Idén március 23-án, szombaton 10 órától 
a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében a tragédiá- 
ban  elhunytakra emlékeznek. A közös 
főhajtás koszorúzással, majd a Rác utcai 
Szerb ortodox templomban gyászmisével 
folytatódik.
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Fókuszban a választókerületek – 1. rész
Az 1. számú választókerület – belváros

Égi Tamás alpolgármester, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője

LászLó-takács kRisztina

Székesfehérvár történelmi jelentősége, királyi 
múltja vitathatatlan, emlékeinek feltárása 
a mai napig zajlik. Az utcakövek felszínén, a 
házak falaiban, a belső udvarok falmaradvá-
nyaiban a már rekonstruált épületek mind erről 
a gazdag múltról mesélnek. Nyilvánvaló, hogy 
a belváros sorsának alakulása, fejlődése nem 
csupán az ott élőkre, hanem az egész városra, 
sőt az országra is tartozik. Ez nemcsak a tör-
ténelmi emlékeket érinti, hanem azt az infra-
strukturális hátteret is, hogy megtörténjék egy 
útfelújítás vagy parkolóépítés vagy sem.

A belváros mindenkié

Amikor a megújult Fő utcát 2013 
nyarán birtokba vehették a fehérvá-
riak, a cél az volt, hogy a történelmi 
belváros Székesfehérvár egészének 
nyújtson közösségi teret. „Végre 
van egy olyan terület, amit minden 
székesfehérvári magáénak érez, és 
itt próbálja megtalálni a társaságát! 
Ez egy nagyon jó hír, mert aki ismeri 
Fehérvárt, az tudja, hogy itt régebben 
júliustól augusztusig elnéptelenedett a 
város. Ha most megnézzük az estéket, 
élettel telt meg a belváros.” – ma-
gyarázza Égi Tamás, az 1. számú 
választókerület önkormányzati 
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Tizennyolc hónapja lakunk a József Attila 
utcában. Én Üllőről költöztem ide, a párom 
debreceni, a kisfiunk itt született, ő 
már fehérvári. A párom a honvédségnél 
dolgozik, ezért költöztünk ide. Nem érzem 
magam kifejezetten belvárosinak, mert 
falun nőttem fel, ettől függetlenül nagyon 
jól érezzük magunkat itt, kisgyermekkel 
ideális. Minden a közelben van: kórház, 
orvos, bolt, bármi. Kedvesek az emberek 
és a többség befogadó, aki nem, azzal én 
nem törődöm. Kezdjük felfedezni a várost, 
és azt is, hogy melyik játszótérre érdemes 
menni. Itt általában rendben vannak, 
de van, ahol tele van üvegszilánkokkal, 
kutyagumival a környék, oda nem szívesen 
viszem a kisgyereket. Zaj viszont nincs, 
nyitott ablaknál sem.

Borsos Gyöngyi és Milán

Gyurcsik László antikvárius

Török Attiláné

Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogatjuk meg. Arra vagyunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és milyen terveket szőnek a város-
részek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

Szeretek itt lakni, minden nap többször 
sétáltatom a környéken a kutyákat. 
Bár tény, hogy inkább vidéken laknék, 
mint a belvárosban, mert itt nagyon 
befolyásolják az ember mindennapjait 
a szomszédok. A környezettel nincs 
különösebb problémám, bár igaz, hogy 
inkább a parkolót újították fel itt a 
József utcában, a járdán még mindig 
bukdácsolunk, de remélem, az is sorra 
kerül. Van közösségi élet, az idősebbek 
leülnek a padra, amikor végre jó idő 
van, és a ház előtt van egy kis kert, aho-
vá az egyik lakó mindig ültet virágokat.

Sokszor gondolkodtam azon, hogy 
inkább egy kis kertes házban laknék, és 
ott lenne minden, de az a helyzet, hogy 
a boltom és a lakásom között néhány 
lépés van, ráadásul jó hangulata van a 
belvárosnak. Én annyira otthon érzem 
itt magam, hogy az antikváriumom 
előtti utcaköveket színesre festettem, 
és kitettem egy kis kávézóasztalt is, 
virággal. Később derült ki, hogy a 
festést előzőleg engedélyeztetni kellett 
volna, de végül szerencsére nem lett 
belőle nagyobb baj. Itt lakom a Kossuth 
utcában, és májustól egészen szeptem-
berig folyamatosan vannak programok, 
de engem nem zavar, itt élek több mint 
harminc éve. A változás fokozatos volt, 
hozzászoktunk, nyilván azok a nyug-
díjasok, akik a Fő utcán laknak, többet 
zúgolódnak.
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képviselője. – „Mivel a belváros 
mindenkié, annak fejlesztése az egész 
várost érinti, ezt próbáljuk az itt lakók 
szempontjaival összeegyeztetni.” 
A kompromisszumra példa a 
parkolóház építésének helye, mely 
az elmúlt időszakban felkavarta a 
Koch László utcában a kedélyeket: 
„A Koch László utcába tervezett létesít-

mény helyett egy nagyobb parkolót 
építettünk, és a parkolóházat a Palotai 
úton fogjuk megépíteni. Ez nem any-
nyira sűrűn lakott terület, ráadásul a 
NAV épülete mellett megnyitható a 
tér, így a történelmi belváros közvet-
lenül is elérhető lesz az ott parkolók 
számára.” – teszi hozzá a képviselő. 
Az együttműködési készség máshol 
is tetten érhető: „A bazilika előtti tér 
Fehérvár egyik legszebb terévé vált, 
ahol látni lehet, hogy nemcsak az 
önkormányzat tette meg a szükséges 
lépéseket, hanem az egyházi és magá-
népületek tulajdonosai is felújították 
ingatlanjukat. Volt épület, amit saját 
költségen gyakorlatilag újraépítettek. 
Ugyanígy a Bartók Béla téren, ahol 
a ciszter gimnáziummal működünk 
együtt a felújítás során.”
Mivel az egész város közösségi 
élete a belvárosra koncentrálódik, 
nehezen elkülöníthető és definiál-
ható, milyen itt a helyi közösség. 
Inkább arcok, ismerősök, évtizedek 
óta itt élő és dolgozó bolttulajdo-
nosok, művészek, vendéglátósok, 
családok azok, akik ennek a város-
résznek az arcát adják. Sok itt az 
idősebb lakó, és jellemző, hogy na-

gyon aktívan szervezik a program-
jaikat. Például több nyugdíjasklub 
is működik, igen sikeresen.
A belvárosba érkezők inkább 
pihenni, szórakozni jönnek, ennek 
megfelelően egyre több kávézó és 
étterem nyílik. Március végétől 
nálunk is jellemző a Fő utcán a 
már-már egymásba kapcsolódó 
teraszok sora.

Meddig ér a takaró?

A fejlesztési koncepció lényege 
az, hogy a belváros tereit minél 
inkább kitolják. „Amikor hat éve 
megújult a Fő utca, akkor azt ígértük, 
hogy a közvetlen belvárost megpró-
báljuk kiterjeszteni. A lehetőségek 
sokszor gátat szabnak, de tavaly az 
Országzászló tér felújítása, idén a 
Bartók Béla tér felújítása valósul 
meg, és megyünk tovább.” – mondja 
Égi Tamás. A Bartók Béla téren 
kialakul egy rendezvénytér. Jórészt 
középületekkel határolt a terület, 
ráadásul az itt tartott rendezvé-
nyek alig hallatszanak át a Fő 
utcára, vagyis a városvezetés remé-
nyei szerint ideális helyszíne lesz 

különböző koncerteknek, kulturá-
lis programoknak. A Zichy liget, 
a Kossuth utca, a Szent István tér 
vagy a most megújult Szent II. 
János Pál pápa tér mind a belváros 
kibővítését célzó terv részei.
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Hétköznapi csendélet: tavaszi kert egy József utcai tízemeletes előtt

Augusztusi pillanatkép: ilyenkor a belváros a legkedveltebb közösségi tér

Csukly Zsolt, a rózsás ház tulajdonosa  

Szepesi Imre „Zöld”
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Amikor a dédapám százharminc évvel 
ezelőtt házat keresett, három krité-
riumot fogalmazott meg: ne mossa el 
soha árvíz, ne csapjon bele villám és 
jó statikájú legyen. Itt nem volt baj a 
statikával, mert az épület már kétszáz 
éve állt rendületlenül a helyén. Villám 
se csapott bele, mert templomtor-
nyokkal van körülvéve, a víz pedig – ha 
jött – csak a Várkörút vonaláig ért. Így 
esett a választás a Lakatos utcai házra, 
amely azóta is a család tulajdona. Én 
ebben a házban nőttem fel és hosszú 
évekig több generáció lakott itt 
együtt. Májusban kezdenek a ház falán 
virágozni a rózsák, amiket én ültettem, 
és most mér benőtték az egész házat. 
Ez a virág azért van, hogy örüljünk 
neki, s ha tetszik, szedjünk belőle. Azt 
sajnálom, amikor eldobálják, vagy 
amikor kereskedelmi mennyiségben 

A Kégl György utca felújítása alatt 
nagyon nehéz volt, mert leszoktak az 
utcáról az emberek, és hiába vannak 
törzsvásárlói a boltomnak, nagyon 
könnyen elfelejtenek egy-egy helyet, 
ha oda macerás bejutni. Most már 
visszaállt minden, újra megtalálnak. 
Hívtak engem régen, hogy nyissak bol-
tot például a Fekvő katonánál, de én jól 
érzem magam itt a Kálmán-udvarban, 
itt vagyok már a kilencvenes évek eleje 
óta. Magam díszítettem azt a szemközti 
falat afrikai és dél-amerikai motívu-
mokkal, néha fel kell frissíteni, de még 
mindig a helyén van. Ez egy kis oázis, 
ahová célirányosan jön be egy réteg, 
akik otthonosan érzik itt magukat.
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tépik le, de csak azért sajnálom, mert 
akkor már nem lesz olyan szép, mint 
volt.

Megújul a Városháza is

A Városház tér megújítása is folyik, 
az egyházi épületek után – ezt a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
állami pályázati összeg segítségével 
valósítja meg – a Városháza követ-
kezik. „Az épület elektromos hálózata 
elavult, tűzveszélyes. Az épület nagy 
része négyszáz éves, a tető cseréje is 
elodázhatatlan. A nyílászárókat már 
kicseréltük, a homlokzat is megújul, 
természetesen úgy, hogy az épület 
jellege megmaradjon, hiszen műemlék-
ről van szó.”

A belvárosi műemlék épületek 
állagmegóvására egyébként van 
keret, van pályázat, és ezzel a 
lehetőséggel élnek is a környéken 
lakók. Ezeknek az összegeknek 
egy része visszatérítendő, egy része 
vissza nem térítendő.

Kisboltok vagy nagyáruházak?

Fehérváron gyakorlatilag nincs 
munkanélküliség, és itt van a 
legnagyobb vásárlóerő, megelőzve 
Budapestet is.  A belvárosból mégis 
hiányoznak a ruházati boltok, a 
kisebb delikátok, az egyetlen vala-
mikori hentesüzlet helyén is már 
több mint egy évtizede bankfiók 
van. Égi Tamás szerint ez a ten-
dencia azzal magyarázható, hogy 
megváltoztak a vásárlási szokások, 
most már inkább az autós, plázás 
bevásárlás a jellemző.

Ennek kapcsán érdemes beszélni 
a Skáláról is, mely magántulajdon-
ban van a maga nyolcezer négyzet-
méterével és a parkoló egy részével. 
„A tulajdonosok hoztak egy ajánla-
tot egy új, korszerű, huszonötezer 
négyzetméteres áruházról, ami a Kégl 

György utcától a József utcáig lefedné 
az egész területet. Ezzel minimum két 
probléma van: egyrészről szerintem 
egy ilyen nagy kereskedelmi egysé-
get a belvárosba nem szabad hozni, 
mert akkor a még megmaradt kisebb 
boltok mindegyike bezár. Azonkívül 
egy ilyen nagy létesítmény növelné az 
autóforgalmat a belvárosban, így ezt 
nem támogatom. A másik probléma az, 
hogy a Nemzeti Emlékhelytől néhány 
méterre nem látom a létjogosultságát. 
Ezért elképzelhető, hogy a város vételi 
ajánlattal él a Skála tulajdonosa felé.” 
– tudtuk meg Égi Tamástól.

Milyen változások lesznek még?

Az I. számú választókerületnek csak 
egy része a történelmi belváros. Ide 
tartoznak még a stranddal szemben 
lévő épületek, a József Attila utca, a 
Prohászka és a Munkácsy utca egé-
szen a Horvát István útig, sőt még 
a Balatoni út egy részét is magába 
foglalja, nem beszélve a Széchenyi 
út belváros felé eső részéről és a 
Vörösmarty térről.
A Széchenyi utat tavaly újította 
fel a város a Horvát István út és a 
Vörösmarty tér között, ugyanígy a 
Távírda és a Kégl György utcákat, 
ahol százéves közművezetékeket 
kellett kicserélni. Megújult az 
Országzászló tér, a József utcában 
a parkolók és a hozzájuk tartozó 
szervizutak, hiszen az ott harminc 
éve lerakott beton az évek alatt 

megrepedezett, rossz állapotba 
került. Idén felújítják az ehhez a te-
rülethez tartozó járdákat a Skálától 
egészen a Budai útig. Heteken belül 
átadásra kerül az Arany János utca, 
és a parkolási gondok enyhítésére 
huszonnyolc parkoló kerül kialakí-
tásra a Csanádi térnél.
Tavaly parkoló- és járdaépítések 
jellemezték a választókerületet, 
idén pedig elindulnak az  
Árpád-ház-programhoz kapcsoló-
dó fejlesztések. Ennek részeként 
megújul és új funkciót kap a volt 
Köztársaság mozi épülete, és látvá-
nyos változáson megy keresztül a 
múzeum is, melyben egy nagy- 
szabású Árpád-ház-kiállítás kap 
helyet a Nemzeti Múzeummal 
együttműködve. Megújul az Ady 
Endre utca közvilágítása is, a Fekete 
Sas Szálló épületének sorsa azon-
ban még nem dőlt el. „A Fekete Sas 
Szálló szerepel a támogatandó progra-
mok között, de először a funkciót kell 
meghatározni. Olyan funkciója nem 
lehet, amely a belváros forgalmát nagy-
mértékben növeli, de az sem kizárt, 
hogy a Fehérváron létesülő katonai 
főparancsnokság exkluzív épülete lesz.” 
– magyarázza az önkormányzati 
képviselő.
A következő év nagy feladata lesz a Vö-
rösmarty tér, a kis Budai út, a Prohász-
ka út és a Munkácsy-lakótelep teljes 
víz- és csatornahálózatának felújítása, 
mivel itt évek óta óriási problémákat 
okoz az elavult közműhálózat.
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Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761

www.zoldalmakozpont.hu

Egyéni:
• Dévény terápia
• TSMT terápia
• Petô torna
• Logopédia

Vizsgálatok a következô zavarok irányába:
• autizmus spektrum zavar (pl. kora gyermekkori autizmus, 

Asperger-szindróma, atípusos autizmus)
• figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (pl. ADHD, ADD)
• intellektuális képesség zavar
• kommunikációs zavar, beszédfejlôdési zavar
• tanulási zavar • tik zavar (pl. Tourette)
• kapcsolódó érzelmi zavarok • kényszerbetegség

Foglalkozásaink:
Csoportos:
• Alapozó torna
• TSMT terápia
• Beszédindító csoport

Zapper-kezelés: gyors és fájdalommentes megoldás a kórokozók ellen
Néha csak azt érezzük, hogy állandóan 
fáradtak és ingerlékenyek vagyunk, fáj a 
térdünk, derekunk, esetleg nem tudunk 
aludni, gyakran vannak hasi és fogászati 
problémáink, ám az okok ismeretlenek. A 
Zapper-kezelés gyors és fájdalommentes 
megoldás, legyen szó akár vírus, baktérium, 
gomba vagy élősködő okozta bajról.

Hogy mi is az a Zapper-kezelés? 
Frekvenciakezelés, ami valójá-
ban biokémiai tisztítást végez a 
szervezetben. Az egyik leghaté-
konyabb szelíd, mellékhatások-
tól mentes módja a vírusoktól, 
baktériumoktól, gombáktól és 
egyéb parazitáktól való megsza-
badulásnak.
„Az 1980-as évektől ismert ez az 
alternatív kezelési módszer. Dr. 
Hulda Regerh Clark biofizikus 
hölgy jött rá arra, hogy minden élő 
szervezet saját frekvenciákat bocsájt 
ki, és a mikroorganizmusok az 
elektromos áramot a meghatározott 
saját frekvenciájukban nem viselik 
el, elpusztulnak vagy alvó állapot-
ba kerülnek – és mindez csekély 
feszültségű egyenárammal elérhe-
tő.” – mondta el Bertalan Mária 
alternatív terapeuta, kineziológiai 
konzulens.
A kezelés szó pedig ne tévesszen 
meg senkit, nem kell ahhoz be-
tegnek lennünk, hogy legyen mit 

kitisztítani a szervezetünkből, hi-
szen sokszor nem érzünk komoly 
bajt, legfeljebb némi fáradtságot, 
állandó feszültséget, gyengeséget, 
a koncentráció hiányát, esetleg 
makacs, visszatérő gyomorfájást.
„Először bemérjük, hogy mi van a 
szervezetünkben, mert ahhoz kell iga-
zítani a kezelést, a megfelelő frekven-
ciát kiválasztani. Tudjuk például, hogy 
a herpeszvírus mindenkinek a szerve-
zetében ott van, csak alvó állapotban, 
de amikor stressz, trauma hatására 
aktivizálódik, akkor a Zapper-mód-
szerrel úgymond vissza lehet altatni 
illetve kiiktatni. Minden, ami bekerült 
a szervezetünkbe, akár mosatlan gyü-
mölccsel vagy környezeti szennyező-
déssel, a tartósítószerek maradványai 
és a gyógyszermaradványok, vagyis 
minden, ami beragad a sejtekbe, 
izmokba, nyirokkeringésbe, vérkerin-
gésbe, beazonosíthatók egy méréssel, 
ahol megkapjuk a kiugró frekvenci-
ákat, melyek kezelésre kerülnek. A 
szervezetben lévő gombák például 
táplálékul szolgálnak a baktériumok-
nak. A férgesség sem ritka, és sajnos 
nem is egyértelmű tünetekkel jár a 
„betolakodók” jelenléte. Modernizált 
világunkban is fontos a tisztaság és 
a tisztálkodás. Egy boltból hazafelé 
elfogyasztott mosatlan gyümölccsel 
könnyedén teret adunk a baktériumok 
bejutására. Ha a szervezet „besokall”, 

tüneteket produkál, például idegesek 
vagyunk, nem tudunk aludni, fáj a 
gyomrunk, esetleg hányingerünk van. 
Sajnos a különböző intoleranciák 
kialakulásának hátterében is találni 
ilyen tüneteket. Hasonló a helyzet 
például az erek meszesedésével, amit 
többek közt egy baktérium okoz, ami 
maga körül kiválasztja a meszet, mint 
a korall a tengerből. Megjelenik még 
az epe, vese, hólyagkő és fogkő kiala-
kulásánál is, amit a Zapper-kezeléssel 

ki tudunk iktatni.” – emelte ki a 
kezeléssel kapcsolatban Bertalan 
Mária.
A szakember azt is kiemelte, 
hogy a kezelés előtt, alatt és után 
nagyon sok folyadék fogyasztása 
ajánlott, hogy szervezetünk mi-
nél előbb kidolgozhassa magából 
a bennrekedt patogéneket. Az ál-
lapotfelmérés és Zapper-kezelés 
az egészség megtartásáról szóló 
beszélgetés keretében zajlik.

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van eggyel 

nagyobb méret az uraknak!
Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
pulóverek 
hosszú nadrágok (62-86)

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)

Bertalan MáRia: 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

Próbálkozott már a 
természetes gyógymódokkal?

• műszeres állapotfelmérés
• stresszkezelő módszerek

• keleti gyógymódok
• nyugati technikák

• biofrekvenciás kezelés, 
a gyógyszermentes alternatíva

Ne a kezelésre költsön, 
hanem a gyógyulásra!
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Kiss László kapta a Penna Regia díjat

A város sajtódíját Cser-Palkovics András polgármester adta át munkatársunknak, Kiss Lászlónak

A bázis, vagyis a család: Nadin, Adrienn és Míra

LászLó-takács kRisztina

„Óriási felelőssége van az újságíróknak!” – 
vallja munkatársunk, Kiss László, a Fehérvár 
Médiacentrum és lapunk fotósa, akit kollégái jó 
kedélyű, de makacs embernek ismernek, aki har-
cias típus, és mindig megmondja a véleményét.

„Huszonöt évvel ezelőtt egy óriási fény-
képezővel jártam dolgozni, és amikor 
megérkeztem egy helyszínre, mint ahogy 
az őrmestert letábornokozzák, engem 
rendszeresen úgy hívtak, hogy „megjött 
a fotóriporter úr”. Ezzel nagyon nehezen 
barátkoztam meg, hiszen én egy iparos 
vagyok. Aztán elszaladt jó húsz év, és 
belekeveredtem a médiába, a Fehérvár 
Médiacentrum családjába, ahol sokkal 
inkább fotóriporterré váltam, mert ez 
teszi ki a napi munkám nagy részét. 
Most viszont kétféle jelenség van: az 
egyik, hogy nem is igazán kíváncsiak 
a nevedre, a másik pedig – szintén az 
őrmester-tábornok viszony – amikor azt 
mondják, hogy a „művész úr”. Ezt is ne-
hezen szoktam meg, de volt egy pillanat, 
amikor elengedtem az egész probléma-
kört. Rájöttem, hogy nem az a fontos, 
hogy ők tudják-e az én nevemet, sőt az 
sem igazán érdekes, hogy én tudom-e 
a riportalanyaink nevét. A lényeg az, 
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LászLó-takács kRisztina

Tükörreflex

Néha rácsodálkozunk arra, amit 
látunk, néha közönyösen vesszük 
tudomásul a tényeket. Van, hogy 
elégedett az ember, máskor éppen 
bosszús. Van, aki megdöbben, má-
sok helyeslően bólogatnak, megint 
mások a hibát keresik, de egyesek 
felfedezik a szépet is. A tükör már 
csak ilyen: nem mindegy, milyen 
szögből nézünk bele, honnan esik 
ránk a fény, mire számítunk, ha 
belebámulunk, melyik pillanatot 
adja vissza.
A mi szakmánk lelke a szöveg, de a 
tükre a fotó. Az a „nem mindegy” 
pedig azon a valakin múlik, aki 
ezt a tükröt működésbe hozza. 
Amikor Kiss Laci fiatalon földmérői 
szakmáját a fényképezőre cserélte, 
ráérzett és megértette a lényeget: ő 
a „nem mindegy”-ek embere.
Lacival mindig kalandot jelent 
végigcuccolni a belvároson, roham-
léptekben vinni az állványokat, 
amik már nem férnek el a kezében, 
tartani a vakut az erdő közepén, 
miközben egy szűk ösvényen 
folyamatosan hátrafelé lavírozol, 
pontosan ráirányítani a derítőlapot 
a portréalany arcára, nem „beleül-
ni a képbe” interjú közben és így 
tovább. Nem kifejezetten újságírói 
feladatok, és bosszanthatna is akár, 
de az a helyzet, hogy én szeretem, 
hogy Lacinak sohasem mindegy. És 
azt is szeretem, hogy egy-egy inter-
jú nem a beszélgetéssel kezdődik és 
ér véget, hanem Laci véleményével. 
Nem hiszek az íróasztalfiókban, s 
mint szövegből élő embernek, sok-
szor szükséges az azonnali vissza-
jelzés, akár a vita is ahhoz, hogy az 
a szöveg olyan legyen, amilyennek 
lennie kell. Tükörbe kell néznem 
előtte, mert nekem sem mindegy. S 
bár nem mindig azt látom viszont, 
amit pillanatnyilag szeretnék, mégis 
jó Laci tükrébe nézni, mert ez a 
tükör sohasem hazudik.

Kiss László fotográfus
Bodajkon nőtt fel, Fehérváron út-
építőként végzett, majd Győrben 
tanult földmérőnek. Kamaszkora 
óta lappangott benne a fotográ-
fus. Először az alkalmazott 
fényképészet területén dolgozott, 
időközben jöttek a szociofotók és 
azok a sokak által ismert város-
képek, melyek több, Székesfehér-
várról készült ismertető könyv 
lapjain köszönnek vissza. A régi, 
analóg technika elkötelezett híve, 
miközben a legmodernebb eszkö-
zöket is – sokszor úttörőként a 
városban – szívesen alkalmazza. 
Ő hozta létre a 360szekesfe-
hervar.hu weboldalt, melynek 
segítségével virtuálisan is kör-
bejárható városunk. A fehérvári 
sajtóban, főként a Fehérvár heti-
lapban közzétett képein nyomon 
követhető a város lüktetése.
Kiss László 2009. óta a Fehérvár 
Médiacentrum munkatársa. Im-
pulzív személyisége nélkülözhetet-
len a szerkesztőség munkájában. 
A kollégák jó kedélyű, de makacs 
embernek ismerik, aki harcias 
típus, és mindig megmondja a 

véleményét. Ikonikus alakja a helyi 
művészvilágnak: a közönség az 
elmúlt harminc évben több kiállítá-
son is találkozhatott a fotóival. Tagja 
és rendszeres kiállítója a Fehérvári 
Művészek Társaságának, legutóbb 
2016-ban nyílt önálló kiállítása „A 

mi utcánkban” címmel a Kortárs 
Művészeti Fesztiválon. Lokálpat-
riotizmusa érezhető városi fotóin, 
melyek a kiadványokon és az inter-
neten keresztül az egész országban 
képviselik és közvetítik székes- 
fehérvári kötődését.

akiket módunkban áll megszólítani, 
lehet, hogy élete legfontosabb perce lesz 
az, hogy közlünk róla valamit. Elkezd-
tem megérteni azt, hogy óriási felelősség 
ezeket a történeteket exponálni, megírni. 
Részesei vagyunk egy város életének 
olyanképpen, hogy két buszmegálló- 
avató között képesek vagyunk valami 
olyasmire odafigyelni, ami nem nekünk 
lesz fontos, hanem annak a harmadik 
vagy negyedik félnek, aki ezt olvassa, 
látja, pörgeti az interneten. Nagyon 
örülök, hogy ez nem egy ember mun-
kája, hanem egy jóképű csapatmunka. 
Kell a ceruza, a mikrofon, a kamera, a 
fényképezőgép és ez az egész társaság!” 
– mondta a díjátadón Kiss László.
Harmadszor kapta fotós a Penna 
Regia díjat. Pati Nagy Bence (2004) 
és Kabáczy Szilárd (2005) után idén 
Kiss László érdemelte ki az 1997-ben 
alapított elismerést, melyet azok 
az írott vagy elektronikus sajtóval 
foglalkozó újságírók kapnak, akik 

munkájukkal hozzájárulnak a város 
hazai és nemzetközi ismertségének 
további növekedéséhez. A díjat 
Cser-Palkovics Andrástól vehette át a 
Fehérvár Médiacentrum fotósa.
„Ma egy olyan embernek adhatjuk át a 
díjat, aki a mindennapokban sokat tett 
azért, hogy a Fehérvárról bemutatott 
képi világ hiteles legyen.” – fogal-
mazott a polgármester. – „Egyúttal 
érzékelteti, hogy a város szép, nem 
mentes a problémáktól és nehézségektől, 
de mégiscsak a közös otthonunk, amire 
büszkék lehetünk.”
Hagymásy András, a Fehérvár 
Médiacentrum ügyvezető igazgatója 
elmondta: Kiss László őszinte véle-
ményalkotó, karakteres személyiség, 
aki képes igazán szeretni, megbe-
csülni a jót és a szépet maga körül, a 
szakmája iránt pedig olyan alázattal 
viseltetik, ami csak nagyon kevesek-
nek a sajátja.

hogy mi, akik a kamera mögött, a tollal 
a kezünkben vagy a mikrofon mögött 
állunk, ismerjük a riportalanyunk életét, 
azokat a történeteket, amelyeket utána 
el kell mesélnünk. Ezt avatott módon 
kell tennünk, mert sok ember számára, 
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Erőműbejárás a Király soron és a Bakony utcában
A SZÉPHŐ Zrt. idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját.  

Ebből az alkalomból ismét megnyitja kapuit az érdeklődők számára 
a Király sori és a Bakony utcai fűtőerőmű. 

A látogatók egy 1-1,5 órás, vezetett program keretében tekinthetik meg a 
telephelyeket. Mivel a csoportok létszáma korlátos (maximum 15 fő), a bejárás 

előzetes regisztrációhoz kötött. 

A bejárás időpontjai: 
2019. április 5-én 14 és 17 órai kezdettel a Király soron, 

2019. április 10-én 14 és 17 órai kezdettel a Bakony utcában.

A regisztráció határideje: 2019. április 2. 
A jelentkezés során kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, telefonos 

elérhetőségét, valaminta kiválasztott helyszínt, dátumot és időpontot!
Regisztrálni a bejaras@szepho.hu e-mail-címen lehet.

Az egyedi adatkezelési tájékoztató az erőmű látogatás igénybevétele érdekében szükséges 
kapcsolattartási adatok kezeléséről letölthető a www.szepho.hu honlapról.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TÁRSASHÁZI ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe, aki hosszú távra 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

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!
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Díj a fogyasztóvédelemért Az Európai Parlament működését modellezték

A díjazottaknak komoly kritériumoknak kell megfelelniük

A szimulációs játék alkalmával a fiatalok megismerhették az Európai Unió döntéshozatali 
eljárását, az európai intézményeket A szimulációs játék alkalmával a fiatalok megismerhették 
az Európai Unió döntéshozatali eljárását, az európai intézményeket

bácskai gergely DáviD Renáta

Idén is Székesfehérváron tevékenységet végző egyé-
ni és társas vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket 
jelölhettek a Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díjra, 
melyet három kategóriában adományoznak.

Az Alapítvány a Székesfehérvári Fo-
gyasztóvédelemért és Székesfehérvár 
önkormányzata évről évre Fehérvári 
Fogyasztókért Szakmai Díjban részesíti 
azokat a helyi vállalkozásokat, cégeket, 
melyek tevékenységük során szem 
előtt tartják a felelősségteljes, etikus 
piaci magatartást.
Gyártás kategóriában a Csornai 
Dent Fogtechnikai Kft., szolgáltatás 
kategóriában a Sarló utcai Lipóti 
Pékség, kereskedelem kategóriában a 

Egy-egy uniós országot képviselve alakítottak 
bizottságokat, gyarapították ismereteiket, s 
közben fejlesztették vitakészségüket – közel 
száz diák tanácskozott városunkban a MEP, 
vagyis a Modell Európa Parlament XVII. nemzeti 
ülésén, melyre számos nagyvárosból érkeztek 
középiskolások.

A MEP a középiskolások kulturá-
lis, nonprofit programja. 1994-ben 
holland kezdeményezésre indult, 
Magyarország 2002. óta vesz részt 
benne. A cél, hogy megszólítsák a 
középiskolás korosztályt, és a fia-

talok megismerhessék az Európai 
Parlament működését. A program 
során magyarországi iskolák tizen-
egy-tizenegy fővel egy-egy uniós 
tagországot szerepjáték formájában 
képviseltek. 
A résztvevőket Mészáros Attila 
alpolgármester köszöntötte a 
Városházán. Mint mondta: a de-
mokratizmus, a parlamentarizmus 
nagyon fontos, és erről széleskörű 
információkat kapnak a MEP részt-
vevői. Székesfehérváron második 
alkalommal is a Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Iskola volt 
a program házigazdája. 

Superker Elektro Centrum Kft. kapta 
az elismerést.
„Ez nem az önkormányzat díja, hanem egy 
civil alapítású díj a gazdasági élet szereplői 
felé, amit ismét három gazdasági szereplő 
kapott meg.” – mondta Róth Péter, 
Fehérvár alpolgármestere. – „Munkájuk 
is azt a közös bizalmat erősíti, ami a gaz-
dasági életet és a fogyasztókat köti össze, 
és ha ez a kötelék erősödik, akkor a város 
közössége is erősödik.”
Domokos Tamás kuratóriumi tag 
elmondta, hogy a jelölteket egyesé-
vel minősítették a kormányhivatal 
segítségével: „Nemcsak arról van szó, 
hogy jó kereskedők, jó gyártók, akik etikus 
magatartással vannak jelen a piacon, 
hanem minden esetben jogilag is rendezett 
módon működnek.”
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A felkészülésben Brunner Mátyást Osváth Judit, Csengey Mártont Varga Lili, Cser-Palkovics Gergelyt Krisztik Csaba, Kerényi Réka 
Szilviát Váradi Eszter Sára, Kiss Viktóriát Kelemen István, Kneifel Nórát Varga Gabriella, Rásky Gergőt Kiss Diána Magdolna, 
Szipola Antalt pedig Kádas József segíti, míg Baksa Ervin István és Farkas Eszter Juhász Illéssel, Balázs Fanni és Krencz Virág Zsófia 
pedig Kozáry Ferenccel készülhet.

Fehérvári Versünnep: elindult a közös felkészülés

Perelj, uram! a Nemzetiben

Feszült várakozás előzte meg a sorsolást. A mentorprogram elindult, még három hetük van a döntősöknek, hogy felkészüljenek a végső meg- 
mérettetésre, az április 6-i döntőre.

Gáspár Sándor és Imre Krisztián a csákberényi leszármazottakkal a Nemzeti Színházban

LászLó-takács kRisztina

vakLeR Lajos

Hétfőn a mentorsorsolással folytatódott a X. 
Fehérvári Versünnep. A tizenkét döntős diák 
felkészülését a Vörösmarty Színház színművé-
szei segítik az idei évben is.

Nagy izgalom és várakozás előzte 
meg a mentorsorsolást, hiszen a Fe-
hérvári Versünnep tehetséggondo-
zó programnak fontos részévé vált 
az elmúlt években a mentorprog-
ram, ami a korábbi évek tapasztala-
tai alapján nemcsak nagy segítséget 
jelent a versmondó fiataloknak a 
felkészülésben, de egyben óriási 
élmény is. 
„Az a tapasztalat, hogy ez a közös 
munka nemcsak a vers megtanulásá-
ban vagy elmondásában jelent óriási 
segítséget a fiataloknak, hanem lelki-
leg, mentálisan is. A korábbi döntősök 
beszámolói alapján elmondhatjuk, 
hogy ez egy óriási élmény a fiatalok-
nak, hiszen sokszor a példaképeikkel 
dolgozhatnak együtt.” – fogalmazott 
Mészáros Attila alpolgármester, aki 
a hétfői mentorsorsoláson megkö-
szönte a művészek szerepvállalását 
és jó felkészülést kívánt a diákok-
nak, majd Látrányi Viktóriával, a 
Fehérvár Médiacentrum hírigazga-
tójával és Nagy Attila Józseffel, a 
Vörösmarty Színház ügyvezetőjével 
közösen kisorsolta a mentorokat.

A Nemzeti Színházban Szikora János rendezésé-
ben március 14-én, nemzeti ünnepünk előesté-
jén mutatták be Sobor Antal Perelj, uram! című 
regényének színpadi adaptációját a Vörösmarty 
Színház művészeinek előadásában.

A közönség soraiban a történetben 
szereplő, mártírhalált halt Szikszai 
János csákberényi református lelkész 
és Manszbarth Antal csákberényi 
plébános leszármazottai is helyet 
foglaltak Cser-Palkovics András 
székesfehérvári és Vécsei László 
csákberényi polgármester mellett. Az 
előadást követően lehetőségük volt a 
társulattal való találkozásra is.
Cser-Palkovics András köszönetét 
fejezte ki a közreműködő színészek-
nek és a darab rendezőjének, hogy 
segítségükkel méltó módon róhatták 
le kegyeletüket a két hős lelkész 
emléke előtt. 
Szikora János szerint a Sobor-mű 
színpadra állítása fontos pillanat az 
életében: „Ennek az estének a jelen-
tősége túlmutat egy színházi előadás 
sikerén. Siker volt, azt éreztük, és bol-
dogok vagyunk, de ami igazából fontos 
a mai estében – és amit talán kevesen 
tudtak a nézőtéren – hogy köztünk ült 
néhány ember, akik a történet főhőse-
inek leszármazottai. Soha életemben 
nem tapasztaltam, hogy rendezek egy 
színdarabot, melynek a hősei valóságos 
emberek voltak, és akik maradtak utá-
nuk, megnézik az előadást. A mai este 
maga volt a csoda!”
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Arnold Éva Szikszai János leszár-
mazottjaként megerősítést kapott 
az előadástól: „A mai este csodálatos 
élményt adott. Megható, hogy a nemzet 
színházában százhetven év után ennyire 
át tudják érezni az akkor történte-
ket. Gáspár Sándornak köszönettel 
tartozom, úgy éreztem, mintha igazán 
életre kelt volna a nagymamám ükapja, 
Szikszai János. A család mindig őrizte 

az emlékét nemzedékről nemzedékre. 
Büszke vagyok rá, és arra is, hogy Csák-
berényben a református és a katolikus 
közösség elsősorban nekik köszönhetően 
ma is szeretetben él együtt. Ez a két pap 
igazi életműve!”
Mikesy Pongrác számára is életre 
szóló élményt adott a dráma, mely 
Manszbarth Antal helytállását, el-
kötelezettségét, igazságérzetét emeli 

ki: „Jól ismerem ugyan a történetet, de 
ahogy most színpadra állították, az any-
nyira megrázó volt, hogy beleborzong-
tam és megkönnyeztem. Nagyon tetszett 
az előadás, nagyszerűen kidolgozták, 
és külön kiemelkedő az átélés, ahogy a 
színművészek előadták. Ez a darab közel 
visz bennünket ahhoz a korhoz, ahhoz 
az igazságtalansághoz, és átsugárzott 
rajta egész népünk fájdalma.”
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket a SZÉPHŐ Zrt. megalakulásának 

hetvenedik évfordulója alkalmából tartandó 

„70 éve a város szolgálatában”
című rendezvényünkre.

Az előadások témája:
Székesfehérvár 20. századi fejlesztési korszakai a közművesítés 

szempontjából, valamint a SZÉPHŐ és a távhőszolgáltatás jelene és 
jövője.   

Előadók: 
Demeter Zsófia történész

és
Szauter Ákos, a SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója.

Az esemény időpontja: 
2019. április 10. (szerda), 17 órai kezdettel

Helyszín: 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., a Városháza Díszterme.

Óriási fejlesztések várhatók a Depóniánál

Huszonöt új kukásautó érkezik a Depóniához

A fehérvári családi házas övezetekben korábban kiosztott szelektív gyűjtőedényeket kicserélik 
arra az edényre, mely a pályázatnak köszönhetően kerül a Depóniához

csabai dorina, látrányi Viktória

Új kukásautók és hulladékgyűjtő-edények, tiszta 
utcák és majdnem háromszoros újrahasznosítható 
szelektív hulladékmennyiség – ez az, amire a 
Depónia Nonprofit Kft. vezetője számít a közel-
jövőben. A következő két évben a cég komoly 
beruházásokat tervez, köszönhetően egy uniós 
pályázati forrásnak. 

A Depónia Nonprofit Kft. neve 
legtöbbször a szelektív gyűjtés kap-
csán kerül előtérbe. Az idei év hírei 
azonban várva várt  fejlesztésekről 
is szólnak. 
Steigerwald Tibor, a Depónia ügy-
vezetője elmondta, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladék huszonöt 
százaléka még mindig a hulladék-
lerakóban köt ki, így azt semmilyen 
módon nem tudják hasznosítani. A 
megoldás a szemléletformálás lehet, 
erre minden évben nagy figyelmet 
fordítanak. 
Polónyi Dóra PR-vezető hozzátette, 
hogy hagyományteremtő programo-
kat indítottak: a pályaorientációs na-
pok mellett az év a Fejérvízzel közös 
rajzpályázattal indult, április 17-én 
kerül sor az Ökomodell versenyre, 
amit az Árpád Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium szer-
vez, melynek keretében második 
alkalommal hirdetik meg a Depónia 
ötlete alapján a kukafestő versenyt. 
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beruházás valósulhat meg pályázati 
forrásoknak köszönhetően. Ennek 
az összegnek nagyjából a fele érke-
zik Székesfehérvárra, a másik felét 
a Dunaújvárosban működő közszol-
gáltató használja fel. 
Steigerwald Tibor lapunknak 
elmondta, hogy a székesfehérvári 
beruházások négy projektszakaszra 
bonthatók. Az első szakasz a hul-
ladékgyűjtő edényekre vonatkozik: 
minden település minden háztartása 
két edényt fog használni. A fehérvári 
családi házas övezetekben korábban 
kiosztott szelektív gyűjtőedények ki-
cserélésre kerülnek arra az edényre, 
mely ennek a pályázati lehetőségnek 
köszönhetően kerül a Depóniához. 

A második szakasz a gépjárműve-
ket érinti: „Az idén harminckét gépjár-
művet is tudunk vásárolni, ebből hu-
szonöt kukásautó. Ennek köszönhetően 
a jelenlegi gépparkunk régóta használt 
tagjait le tudjuk cserélni. A szállítás 
várhatóan áprilisban indul és június 
végéig le is zárul. A következő fejleszté-
si szakasz a létesítményekkel kapcso-
latos. Közel ötmilliárdos összegből két 

új válogató épül Csalán. Ezek modern, 
nagyrészt gépi válogatók, melyek 
közül az egyik egy szelektív válogató. 
Szükségünk is van a hatékonyabban 
működő gépekre, mert nagyobb lesz a 
hulladékmennyiség is. Szelektív válo-
gató csak Fehérváron épül, és a most 
összegyűjtött hatezer tonna szelektív 
hulladék helyett húszezer tonna kerül 
majd feldolgozásra, illetve innen szál-
lítjuk majd hasznosításra. A negyedik 
fejlesztési terület a telepi gépeket érinti. 
Ezek a mobil eszközök a hulladék-  
kezelést segítik: dózerek, rakodógépek, 
targoncák, melyek szintén nagyon 
fontosak ahhoz, hogy a működésünk 
komplett és komplex legyen.” – tudtuk 
meg Steigerwald Tibortól. 

Jelenleg a jó működésért felelős 
háttérmunkát végző kollégák a 
székesfehérvári telephelyen dolgoz-
nak, de egy új építési beruházás is 
indul Csalán, így 2020 végén a teljes 
cég ott folytathatja a munkát, méltó 
körülmények között. Az ügyfél-
szolgálat viszont Székesfehérvár 
egy frekventált helyén továbbra is 
elérhető lesz az ügyfelek számára.

Erre az évre huszonöt különböző 
szemléletformáló tevékenységet 
terveztek.
Az előttünk álló közel két év meg-
határozó lesz a Depónia Nonprofit 
Kft. életében, hiszen egy évtizede 
várt, tizenhat és fél milliárd forintos 
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Kati néni, Mujkó és a többiek
Programok március 22-től 31-ig

szabó PetRa

A Barátság mozi műsora

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

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

Horoszkóp
március 21. – március 27.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten többször is azt érezheti, hogy kicsúszik a lába 
alól a talaj, de ezt főleg magának köszönheti. Bizony-
talan lett önmagával és tetteivel szemben, hirtelen már 
nem az az erőskezű irányító, és ettől annyira kétségbe-
esik, hogy úgy viselkedik, mint egy csapdába esett egér. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Rengeteg feladata és elintéznivalója lesz a héten. Ha 
hivatalos ügyekben jár el, szerencsére a csillagok 
megkönnyítik a helyzetét és gyorsan, gördülékenyen 
intézheti el őket. Egyesek kimondottan szerencsével 
számolhatnak ott, ahol a legkevésbé számítanának rá.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha szeretné, hogy kapcsolata pozitív irányba vál-
tozzon, ahhoz először Önnek kell tennie lépéseket. 
Önnek kell kezdeményeznie a változásokat, ne azt 
várja, hogy a kedvese magától kitalálja, mit szeretne, 
vagy hogy mindig ő tegye meg az első lépést.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Gyakoroljon egy kis önuralmat a munkahelyén! Túl köny-
nyen felcsattanhat. Ha nem fogja vissza heves érzelmeit, kel-
lemetlen helyzetbe keverheti magát, főleg ha előbb beszél, és 
csak azután gondolkodik. Rossz hangulatát és mérgét ne a 
környezetén vezesse le, mert az csak vitákhoz vezethet.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten akarva-akaratlanul is feszegetheti mások 
határait, és olyat tehet, amivel kifejezetten táncol az 
idegeiken. Önnek fel sem tűnik, hogy megbánt máso-
kat a viselkedésével. Viszont ha valakinek ígért valamit, 
azt igyekezzen betartani!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nehezére esik, pedig higgadtan kellene kezelnie a 
felmerülő problémákat, csak úgy érheti el, hogy 
mielőbb megoldódjanak. Nem kell mindent másokra 
hagynia, csak igyekezzen diplomatikusan állni a 
kollégáihoz és a környezetéhez. 

Jegyespárok figyelmébe ajánljuk!
kóstolóval egybekötött esküvői torta 

rendelés a Saveurben.
Időpont egyeztetés szükséges!

Ha betérsz hozzánk,
próbáld ki fűtött teraszunkat,

ahol zöld környezetben fogyaszthatod 
el kávédat, sütidet, reggelidet!

Székesfehérvár, Budai út 140.
Telefonszám: 0620/466-5363. 

Raktárhelyiség 
kiadó 

(max. 170 m2)

a NEXT STOP
 Üzletközpontban

(Székesfehérvár, Holland fasor 1.) 

Érdeklődni a 
+36 1 484 31 00 telefonszámon 

vagy az info@nextstop.hu 
e-mail címen lehet.

Március 22.
Vízből és víz által
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Muráncsik Beáta előadása a víz egészségvédő 
hatásairól a víz világnapja alkalmából.

Úton, útfélen
16.30, Színház kávézó
Beszélgetés Ozsgyáni Mihállyal, A fátylam 
kicsit oldalra billent című könyv szerzőjével. 
Közreműködik Závodszky Noémi szín- 
művész.

Zumba fitnesz
17.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Latin táncos fitneszedzés, felüdülés testnek és 
léleknek. Oktató: Bérces Zsuzsi.

Arche
18 óra, Pelikán Galéria
Székács Zoltán festő tárlata. Megtekinthető 
április 18-ig.

Dobd ki a szemetest!
18 óra, Nemzedékek Háza
Beszélgetés a hulladékmentes háztartásról és 
a környékbeli szemétproblémákról. Vendég: 
Tóth Andrea zéróhulladék-aktivista, a Dobd ki 
a szemetest! című könyv szerzője.

Színek és formák világa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Fröschl Mónika képzőművész kiállítása.

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.

Dana & The Dreamcatchers akusztik
20 óra, Petz Söröző

Március 23.
Mozdulj, Fehérvár!
9 óra, MOL Aréna Sóstó
A sport szerelmeseit és a kezdőket egyaránt vár-
ják a második Mozdulj, Fehérvár! programjaira.

Nyílt nap az Alba Innovárban
9 óra, Alba Innovár
A rendezvényen csak tíz éven felüliek vehet-
nek részt. Kiskorú kísérője csak tizennyolc 
éven felüli lehet, és neki is regisztrálni kell. 
További információ: www.albainnovar.hu.

Rajzmeditációs tanfolyam felnőtteknek
9.30, Fehérvári Civilközpont
Az érdeklődők megtanulhatják, miként lehet 
meditálva rajzolni, saját felnőtt színezőt készíteni 
úgy, hogy nem kell rajzos előképzettség hozzá.

Megemlékezés a palotavárosi merénylet 
áldozatairól
10 óra, Szerb ortodox templom
A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat megemlékezést, majd gyász- 
misét tart az 1945. március 22-én lemészá-
rolt tizenkét áldozat tiszteletére. A meg- 
emlékezést Pávle Káplán esperes tartja.

Tavaszi kopogtatókészítés
14 óra, Koronás Park
Bővebb információ: 22 202 252, info@koro-
naspark.hu, www.koronaspark.hu. A program 
március 24-én is várja a kézműveskedőket.

Fehérvár Enthroners – Danube Dragons II.
14 óra, First field
Büfé, cheerleader-bemutató, arcfestés, fúvós 
zenekari fellépés – minden, ami egy családi 
délutánhoz kell.

Tibiton klub
16 óra, VOKE Művelődési Ház
Zenés-táncos rendezvény.

Bach mindenkinek
18 óra, Evangélikus templom
Az Ökumenikus Kórus énekel Tóka Szabolcs 
orgonaművész kíséretével, Dóczi István ve-
zényletével. Ifjú művészjelöltek is szerepelnek: 
Végvári Dorottya furulyán, Horváth Annamá-
ria brácsán és Kuti Donát orgonán játszik.

Zenekör
18 óra, Hiemer Cafe
Közös zenélésre várják az érdeklődőket. Infor-
máció: 70 530 6474.

Alba Fehérvár – Zalakerámia ZTE KK
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés.

Ken Vandermark’s Marker
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az amerikai Marker együttes ad koncertet. 
Az eseményen Andrew Clinkman, Steve 
Marquette, Macie Stewart, Phil Sudderberg és 
Ken Vandermark zenél.

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.

Kedvenc Kupa – országos keresztrejtvény-
fejtő verseny
Szabadművelődés Háza
Program:
Március 23.
14 óra: egyéni verseny
19.30: Esti kvíz
Március 24.
10 óra: csapatverseny

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

Colette
Március 22. 18 óra, március 29. 20.15
Angol-amerikai életrajzi dráma, 
történelmi film.

Kölcsönlakás
Március 22. 20 óra, március 29. 18.15
Magyar romantikus vígjáték.

Így neveld a sárkányodat 3.
Március 23. 10 óra
Animációs film.

A királynő kutyája
Március 23. 16 óra
Belga animációs film.

BÚÉK
Március 23. és 30. 18 óra
Magyar dráma, vígjáték.

Bazi nagy francia lagzik 2.
Március 23. és 30. 20 óra, március 
28. 18 óra
Francia vígjáték, dráma.

Kafarnaum – A remény útja
Március 25. 18 óra
Libanoni dráma.

A Maria Callas-sztori
Március 25. 20 óra
Francia életrajzi dráma.

Csak a baj van veled!
Március 26. 18 óra
Francia krimi-vígjáték, dráma.

A kedvenc
Március 26. 20 óra
Ír-angol-amerikai életrajzi film, törté-
nelmi film.

Kurszk
Március 27. 18 óra
Belga-luxemburgi akciófilm, dráma, 
felirattal.

A 64-es betegnapló
Március 27. 20 óra
Dán-német misztikus thriller, krimi, 
felirattal.

Apró mesék
Március 28. 20 óra
Magyar romantikus thriller, történel-
mi film.

Bohém rapszódia
Március 29. 16 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.

A Lego-kaland 2.
Március 30. 16 óra
Amerikai-ausztrál-dán-kanadai-nor-
vég animációs kalandfilm, akciófilm.
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Látogatható kiállítások

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nemcsak barátait és rokonait keresi fel, de készen áll 
arra is, hogy új kapcsolatokat is kezdjen. A napokban 
sok izgalmas programon vehet részt. Szeretne változtat-
ni az életén, és el is kezd lépéseket tenni annak érdeké-
ben, hogy több örömben és élményben legyen része.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Semmit se kockáztasson a munkahelyén, kerülje a 
vakmerő húzásokat, különben kellemetlen helyzetbe 
kerülhet! Inkább maradjon a járt úton, ne a napokban 
akarjon mindenáron kitűnni vagy valami fantasztikus 
dolgot véghez vinni! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Elbizonytalanodik a kedvesével szemben. Hirtelen 
úgy érzi, hogy nem az az ember, akit megismert, 
hogy teljesen megváltozott, és emiatt nem biztos már 
a kettejük kapcsolatában. Más párban élőkre viszont 
rátörhet a vágy, hogy megújítsák a kapcsolatukat. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nagyon sokat változik a gondolkodásmódja a napok-
ban. Végre kitisztul az elméje és már nem látja olyan 
sötéten a helyzetét. Ismét képes lesz optimistán gon-
dolkodni. Ráadásul most már könnyedén meghozza 
azokat a döntéseket, amiket eddig halogatott.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha valaki elől titkol valamit, érdemes lenne fontolóra ven-
nie, hogy elmondja neki, mert minden esély megvan arra, 
hogy magától derül ki. Viszont fontolja meg alaposan, mibe 
vágja manapság a fejszéjét, nehogy olyan tevékenységet 
kezdjen űzni vagy tanulni, amivel csak az idejét rabolja! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehetősége adódhat arra, hogy olyan területen próbálja 
ki magát, ahol eddig még nem dolgozott, vagy pedig 
olyan esélyt kap, amire mindig is vágyott. Érthető, 
hogy ez fellelkesíti, de ne vegye félvállról a dolgot, 
hanem komolyan, felelősségteljesen álljon a feladatnak!

Március 24.
Brumi Maci születésnapja
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.

A Magyar Pünkösdi Egyház ünnepsége
15 óra, Tompa Mihály utca 50.
A Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári 
gyülekezetének hálaadó ünnepélye. Az ese-
ményen Cser-Palkovics András polgármester 
mutatja be a város rászorulókat segítő szociális 
tevékenységét. Áldást kér és igét hirdet: Pataky 
Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkész 
elnöke. Az ünnepély keretében a Magyar 
Pünkösdi Egyház kongói missziójáról tart 
beszámolót Béres János alapító, nyugalmazott 
lelkész.

Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára
18 óra, Királykút Emlékház
Fábry Sándor – dr. Máriás: Etűdök rókafűrész-
re és fröccsöntött szarkára című albumának a 
bemutatója.

Dido és Aeneas 
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Bemutatják Henry Purcell Dido és Aeneas 
című operáját. Az est különlegessége, hogy 
profi művészek és amatőr előadók együttes 
munkájának eredményét láthatják a nézők a 
bemutatón. Az operát Kozáry Ferenc rendezi 
és Kneifel Imre vezényli.

Március 25.
Kaszap István-emlékmise
17 óra, Prohászka-templom
Szentmisét mutat be Spányi Antal megyés 
püspök a város papságával Kaszap István 
születésének százharmadik évfordulóján. 
A misét követően a résztvevők a szentéletű 
kispap sírjához vonulnak, hogy együtt imád-
kozzanak Kaszap István mielőbbi boldoggá 
avatásáért. Az ünnepen részt vesznek a 
Prohászka Imaszövetség tagjai, a Magyar 
Cserkészszövetség képviselői és a Kaszap 
Alapítvány küldöttei.

Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Lucy című filmet tekinthetik 
meg.

Március 26.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Tavaszi díszek készítése üvegfestéssel. A 
foglalkozást vezeti: Réfi Gizella.

Liget Műhely Olvasóklub
16 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Carmen – Prosper Mérimeé és Bizet művei 
kerülnek középpontba.

Játékszalon
16.30, Hetedhét Játékmúzeum
A Hogyan történik a varázslat? – betekintés 
egy kirakós játéktábla restaurálásába című 
előadást hallgathatják meg az érdeklődők. 
Előadó: Fábián-Tóth Hajnalka restaurátor.

A lengyel irodalom napja
17 óra, Vörösmarty-terem
Vendégek: Cséby Géza költő, műfordító, polo-
nista, Konrad Sutarski lengyel-magyar költő, 
műfordító és Straszewski Andrzej, a Klub Polo-
nia elnöke. Közreműködnek a Katyń-leporelló 
szerzői: Balajthy Ferenc, Bartal Klári, Bobory 
Zoltán, Gál Csaba, László Zsolt, P. Maklári Éva 
és Pálfalvi András.

Folytatódik a Fecsegő sorozat
18 óra, Nyitrai utca 13.
Folytatódik a Fecsegő – avagy arcok, harcok, 
emberek, életutak című sorozat. A program 
vendége Fülöp Gyula, a Szent István Király 
Múzeum korábbi igazgatója.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Nagy Ferenc A sorsodat te alakítod című 
előadása.

Magyarország nevezetes fái
18 óra, Nemzedékek Háza
Mesélnek a fák – Árpád vezérről. Lukács 
Zsolt kertészmérnök előadása Gárdonyban, a 
Nemzedékek Házában.

XVIII. Óperenciás Megyei Mesemondó 
Verseny
14 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár

Március 27.
Petőcz András könyvbemutatója
17 óra, Vörösmarty-terem
Petőcz András új könyvéről Bakonyi István 
beszélget a szerzővel.

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

Március 28.
Szenior örömtánc
9.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Szenior örömtáncra várnak minden mozogni 

vágyót minden csütörtök délelőtt 9.30 és 11 
óra valamint délután 13.30 és 15 óra között. 
Nincs szükség partnerre, előzetes tánctudásra, 
csak ritmusérzékre és váltócipőre. További 
információ: Arany Istvánné klubvezető (30 246 
3726).

Kangatréning
10 óra, LISZI – Víziváros
Szülés utáni regenerációs torna.

Kati néni, Mujkó és a többiek
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt 
utcai Tagkönyvtára
Kötetlen beszélgetés Kocsis Balázs szobrász- 
művésszel.

(A)Költő-zug(zúg)
17 óra, Vörösmarty-terem
Házigazda: László Zsolt költő.

Beszélgetés Kukorelly Endrével írásról és 
fociról
19 óra, Petz Söröző

Március 29.
Gárdonyi Kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Érdekes témák, kötetlen beszélgetés, tánc 
kifulladásig! Klubvezető: Sohonyai Edit.

Könyvvilág – Bemutatkozik az EMKE
17 óra, Halász-kastély
A kastély új sorozata könyvbemutatókkal 
jelentkezik. Az első alkalommal az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Intézet mutatko-
zik be: Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE) története – Dr. Széman 
Péter elnök; Az EMKE könyvkiadói tevé-
kenysége – Bartha Katalin Ágnes és Kovács 
Géza kutató-szerkesztők. Bemutatkozik 
Nagyszeben – Serfőző Levente (EMKE) 
filmvetítéssel és könyvvel mutatja be 
Nagyszebent.

Mika Myllyaho – Nagy Judit: Káosz
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Buxtehude – Membra Jesu nostri
19.30, Szemináriumi templom
Az ARS Oratoria Kamarakórus koncertje.

The Biebers
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 30.
Francia kölyökklub
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Beszédcentrikus, játékos, mesés foglalkozá-
sok havonta egyszer Varga Judit Aida francia 
nyelvtanár vezetésével.

Nagyböjti lelki nap
10 óra, Szent Imre-templom és Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Koncelebrált szentmisével kezdődik a 
hitoktatók és világi lelkipásztori munkatár-
sak nagyböjti lelki napja. A program a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Házban 
folytatódik előadással, közös megbeszéléssel 
és agapéval.

Évkerék 2019 – Kikelet hava és Árpád-napi 
hagyományőrzés
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
10 órától közös túra a Sóstói Tanösvényen. 
Gyülekező, indulás: Zöld Tanya, Segesvári út. 
A programok a túra után a művelődési ház-
ban folytatódnak: ismerkedés őseink életével 
és hétköznapjaival a jurtában; jurtatábor, 
a tábori élet bemutatása; lovasbemutató; 
korabeli kézműveskedés: szövés, agyago-
zás; vetélkedők, játékok, ügyességi próbák; 
Egyed István solymász madárbemutatója; 

A munka dicsérete
Művészetek Háza
A kiállítás Párniczky Józsefné hímző, 
népi iparművész tudásának és elhiva-
tottságának állít emléket. Megtekint-
hető 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.

Tavaszváró tündérek
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
Szatzkerné Piroska kerámiakiállítása. 
Megtekinthető március 30-ig.

Makrofotók a Velencei-hegység 
ásványairól
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Kiállítás Tóth László és Kupi László 
fotóiból. Megtekinthető április 13-ig.

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

Ökodélután: a Gaja Környezetvédő Egyesület 
bemutatkozása.

VOKE gyermekjátszó és táncház
16 óra, VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
A zenéről a Szedtevette zenekar gondosko-
dik.

Neoton Família
18.30, Vodafone Sportcentrum
Vendég: Korda György és Balázs Klári.

Mika Myllyaho – Nagy Judit: Káosz
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Blahalouisiana
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 31.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
11 óra, Igéző
A Holdfű Színház előadása.

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

Lugaskoncert: Sándor János
19 óra, Petz Söröző
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FeHérvÁr

Legutóbbi rejtvényünk feladványai az 1848-as forradalomhoz kapcsolódtak. A 
budapesti események után egy nappal, március 16-án Fehérváron is kirobbant 
a forradalom. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy ki volt az a másod- 
alispán, aki nagy szerepet játszott ebben. A helyes megfejtés: Boross Mihály.
Második feladványunk az a két helyszín volt, ahol a fehérvári forradalom 
legfontosabb mozzanatai zajlottak. A jó válasz: A Fekete Sas Szálló és a 
Pelikán Fogadó színházterme.

Ezúttal több témát érintünk. Első feladványunk megfejtése a következő 
kérdésre adott helyes válasz lesz: Mikor ünnepli a Katolikus Egyház az 
apák napját?
A rejtvény második megfejtése Történelem rovatunkhoz kapcsolódik, 
annak főszereplőjéhez. Ki volt Nádasdy Ferenc felesége?
Végül hazai vizekre evezünk! Múlt héten adták át az idei Penna Regia 
díjat. Kinek a munkáját jutalmazta idén a város?
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

10.10  Korzó – városrészek 
története

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

18.10 tt 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. 
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00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna 
Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

 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 Hetvenéves az Alba 
Regia Táncegyüttes - 
Sasvári Csilla műsora 
Vendég: Kneifelné 
Vass Éva, Szalóki 
Éva, Majoros Andor

18.10 Könyvespolc irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – 
Refom édesítés 
és zsírok Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

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

11:10 A család – Öt 
szeretetnyelv 
Vendég: Pap Csilla, 
Tornyai Gábor

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 3. 23. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
15:10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
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: 
Germán Márton

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

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

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

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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: 
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: 
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
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2019. 3. 23. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Warvasovszky Tihamér

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Tombor	
Beáta és Molnár Gábor

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	Lascsik	
Mátyás	és	Varga	Bence	

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ferenczy	Noémi	
14:10 Egészségünkre! 23-24. 
 rész – ismétlés 
14:25 Honvéd7 – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Sinka	Jenő
15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Agrárinfó – ismétlés 
15:45 A láthatatlan madárfotós 

–	dokumentumfilm	
16:40	 Pieta	Signore	2017	–	koncert	
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Nagy	
Györgyné	elnök,	Szent	
Candid Alapítvány

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos 

magazin
19:50	 Fehérvár	AV19	–	Salzburg	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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

órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 24. VASárnAp 2019. 3. 25. Hétfő 2019. 3. 26. Kedd 2019. 3. 27. SZerdA 2019. 3. 28. CSüTörTöK 2019. 3. 29. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Györgyné

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Warvasovszky Tihamér

11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Tombor	
Beáta és Molnár Gábor

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Királyi	Napok	2018	-	

Rock	’n’	Roll	Táncház	
14:00 Fehérvár Enthroners 

– Danube Dragons II. 
amerikaifutball-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:00	 Vörösmarty	Irodalmi	
Szalon	2017

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Nagy	
Ákos jégkorongozó és 
szakkommentátor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár – ZTE 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:20	 Stámusz	Ferenc	–	
portréfilm	a	Tour	de	Hongrie	
1964-es	győzteséről

22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum
11:30 A Fehérvár Televízió 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Ákos

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

Lajos.	Vendég:	Horváth	
Gábor,	a	Videoton	FC	
egykori labdarúgója

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Fehérvári beszélgetések 
extra 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Rost	
Andrea operaénekes

20:40 Két hang, két lélek – Rost 
Andrea és Harazdy Eszter 
koncertje	Székesfehérváron

22:10 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Horváth	Gábor

17:00 Együtt magazin – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán,	téma:	Nepál

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Misztikus játék – amerikai 
filmdráma,	1982	(12)

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán,	téma:	Nepál

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

Lajos.	Vendég:	Kiss	
György, az Öreghegyi 
Dzsesszkoncertsorozat	
házigazdája

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Alba Fehérvár – Unet Holon 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:45	 Megújult	a	Szent	
István-bazilika

22:10 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés 
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kiss	György

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

Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán, téma: Dubai

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Harmonia Albensis 2018 
– A barokk nyomában

21:20 Portrék a Királykúton 2017 
–	vendég:	Buda	Ferenc,	
a	Nemzet	Művésze

22:20 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:00 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán, téma: Dubai

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

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

Viktória.	Vendég:	
Sinka	Jenő,	téma:	A	
kommunizmus áldozataira 
emlékezünk 4. rész 

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:35 Fehérvári beszélgetések Extra
 Így készült a Lúdas 

Matyi	című	előadás.	
Beszélgetés az alkotókkal

21:00 Lúdas Matyi – zenés-
táncos	össznépi	játék

22:30 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 24. 21:20 Stámusz Ferenc – portréfilm a Tour de Hongrie 1964-es győzteséről
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Aki szárnyakat kap a gyerekek között

Németh Istvánné Pál Éva

A gyerekektől rengeteg szeretetet kap

A Családháló díjjal

koVács V. orsolya

Március elején Az év óvónője oklevelet vehette át a 
Családháló díj átadásán a székesfehérvári Németh 
Istvánné Pál Éva. Pedig nem várt köszönetet az 
elmúlt negyven évért: el sem tudta volna képzelni, 
hogy ne csillogó szemű gyerekek szeretetgyűrűjé-
ben töltse a napjait.

Sok gyerek óvodásként találkozik elő-
ször a szülőktől való elszakadással, az 
otthon biztonságától való távolléttel. 
Szüleik, nagyszüleik után az óvodai 
pedagógusok lesznek az elsők, akik-
kel egész napokat töltenek, és akik a 
melengető közeget adják számukra 
a mindennapokban. Nem is felejtik 
el egymást egykönnyen: a székes-
fehérvári Németh Istvánné Pál Éva 
életében akad olyan egykori óvodása, 
aki évtizedek után is rendszeresen 
meglátogatja, miután elkísérte az is-
kolába a lányát – aki szintén Éva néni 
óvódása volt. 
A pedagógust idén Családháló díjjal 
jutalmaztak munkájáért. Pálya- 
futásáról a búcsúzkodás perceiben 
beszélgettünk, a Tulipános ovi Süni 
csoportja ugyanis ezután nélküle foly-
tatja tovább a mindennapokat: Éva 
néni számára elérkezett a nyugdíjba 
vonulás időszaka.
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Bizonyára nehéz lesz mostantól a gyere-
kek nélkül...
Nagyon nehéz lesz, ez biztos! Már az 
első napon nagyon hiányoztak, ami-
kor nem kellett bejönnöm. Persze van 
otthon tennivalóm bőven. Mivel egye-
düli gyerek vagyok, szeretnék még 
több időt tölteni az édesanyámmal, 
sétálni és beszélgetni vele. Pákozdon 
van egy kis házunk kerttel, szeretem 
hallgatni a madárcsicsergést és a virá-
gaimmal foglalatoskodni. Nagyon sok 
olyan virággal leptek meg most a bú-
csúzkodás során is a kollégák, amiket 
ki fogok ültetni, hogy emlékeztesse-
nek rájuk. És mindig nagyon várom a 
gyerekeimmel való találkozást: a fiam 
harmincöt, a lányom huszonhét éves. 
Mert a gyerekek a meghatározói az 
életemnek, a sajátjaim is, és akiket a 
szüleik rám bíztak az oviban. Mindig 
is megszállottként dolgoztunk értük a 
kolléganőimmel.
Milyen a kapcsolata a régi óvodásaival? 
Szép emlékeim vannak a csoport-
jaimról, az ide járó gyerekekről, a 

szülőkkel is nagyon jó partneri kap-
csolatot ápolunk. Ha találkozunk 
az utcán, megállítanak, mosolyogva 
beszélgetünk, úgy, mintha tegnap 
váltunk volna el. A gyerekek közül 
nagyon sokan felnőttként, negyven 
egynéhány évesként járnak vissza. 
Sőt van olyan ifjú apuka, akinek 
a kislánya is hozzám járt, és máig 
tartjuk a kapcsolatot. Van, hogy mi-

után elvitte a kislányt az iskolába, 
benéz hozzám egy puszira és egy 
ölelésre. Ez óriási nagy öröm egy 
pedagógus számára! Persze vannak, 
akik nem ismernek meg, csak én 
őket, mert a vonásaikon nem tud-
nak változtatni. Van, akit megszó-
lítok, és akkor ismer fel. Annyira 
jó kapcsolatom volt a gyerekekkel 
mindig, hogy nem is jutottunk el a 
magázódás szintjére. 
Mindez azért is alakulhatott így, mert 
nagyon nyugodt légkörben tudtunk 
dolgozni a Süni csoportban két 
kolléganőmmel, akik már szintén 
elmentek nyugdíjba. Bodáné Feny-
ves Zsuzsa volt a párom, őt azóta a 
foltvarrás mestereként is ismerhetik 
a fehérváriak. És daduska Zsuzsi 
nénink, aki mindig mindent a kezünk 
alá tett. Amikor ők ketten együtt 
elmentek, akkor nagyokat nyeltem, 
hogy most aztán mi lesz velem, hogy 
fogok továbbra is ilyen nyugalomban 
dolgozni. De kaptam helyettük két 
fiatal, csodálatos teremtést Veronika 

és Gabika személyében, akikkel min-
dent meg lehetett beszélni, és elfogad-
tak engem ilyennek, amilyen vagyok. 
Mert ugye mesevilágban élek, de a 
mesében azért a Morgó is szerepel!
Sok minden változott a gyerekekkel való 
mindennapi foglalatoskodásban a kezde-
tekhez képest? 
Inkább csak a gyereklétszám válto-
zott, mert negyvennégy gyerekkel 
kezdtünk 1979-ben. Most huszon- 
hatan vannak a legnagyobb létszámú 
csoportban.
Számomra a gyerek mindig gyerek 
marad. Úgy kezelem őket, ahogy az 
egyéniségük megkívánja. Nagyon kell 
őket szeretni, és folyamatosan meg 
kell őket hallgatni. Ez igénybe veszi 
az ember energiáit, de azért vagyunk 
itt, azért bízzák ránk a gyerekeket a 
szüleik! Megbíznak bennünk, és én 

megpróbálok maximálisan eleget ten-
ni annak, hogy a gyerek semmiben ne 
szenvedjen hiányt. Ha ezt nem tettem 
volna meg naponta, nem is éreztem 
volna jól magam. 
De ehhez azért kell egy család, akik 
mindezt a megszállottságot elfogad-
ják. Engem már a szüleim is támo-
gattak, mivel már óvodás korom óta 
óvónéninek készültem. Igazi szeretet- 
burokban éltem, és bizonyára ez is 
segített a lelkemben örökre megőrizni 
a gyerekkor varázsát. Anyukám 
kötöget még a mai napig a gyerekek-
nek bábokat meg bármit, amit kiejtek 
a számon. Férjem is pedagógus, ő is 
tudja, hogy ez mit jelent. És a gyere-
keim életének is a részévé vált, hogy 
én még este is az óvodára készültem. 
Sőt ha nem végeztem, mindannyian 
odaültek mellém vagdosni, hajtogatni.
A gyerekek fejlesztésének mely területei 
álltak közel önhöz?
A komplex művészeti nevelés munka- 
közösség vezetője voltam majdnem 
húsz évig. Sok országos és megyei 
bemutató foglalkozást tartottam az 
óvodában. De a városi ének munka-
közösségben is részt vettem legalább 
harminc évig, olyan kolléganőkkel, 
akik Fejér megye óvodáiban dolgoz-
nak. Jól éreztük magunkat, és sokat 
tanultunk egymástól. Elég sokszor 
jártunk továbbképzésekre is, ahol 
olyan emberektől hallhattunk előadá-
sokat, mint Ranschburg Jenő, Vekerdy 
Tamás, Bagdy Emőke. Ezek azért egy 
pedagógus életében nagyon meghatá-
rozó dolgok. Enélkül nem lehet meg-
újulni. Nem biztos, hogy mindig az 
a jó, amit én elgondolok, lehet, hogy 
más felnyitja a szemem arra, hogy van 
ennél sokkal jobb is!



Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hul-
lámhosszon főként azokat a közérdekű 
információkat szolgáltatja, melyek 
Székesfehérvár és a rádió adáskörzeté-
be 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 egészség-
üggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár 
hetilapban igyekszünk közelebbről is 
bemutatni a rádió különböző műsorsáv-
jait, az ott dolgozó munkatársakat és a 
hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat. 
A Fehérvár hetilap e heti számában az ál-
latvédelemmel, állattartással kapcsolatos 
műsorainkat szedtük csokorba, a műsor-
vezető-szerkesztőket pedig arra kértük, 
foglalják össze néhány mondatban, miért 
fontos számukra ez a téma.

Kiss György: 
Minden héten 
szerdán tizen-
egy és tizen-
két óra között 
hallható a 
Kedvenceink 
percei című 
állategész-

ségügyi műsor Paál Csaba állatorvos, 
a Vel-Vet Állategészségügyi Centrum 
ügyvezető-tulajdonosának közremű-
ködésével. Adásaink a hallgatók kér-
déseire épülnek, kiegészülve az előző 
hét leggyakoribb állatorvosi eseteinek 
elemzésével. A műsorokban a megelő-
zésre fektetjük a hangsúlyt, továbbá 
arra, hogy feltárjuk az állattartás tipikus 
hiányosságait és hibáit. Meglátásom 

Gemeiner 
Lajos: A Koktél 
című műsor 
éjszakai 
óráiban több 
alkalommal 
is vendégem 
volt Berké-
nyi Tamás, 

a Vadmadárkórház alapítója, akivel 
több, a madarakról szóló izgalmas és 
informatív témakört dolgoztunk fel. 
Fontos volt számunkra, hogy megbe-
széljük a város, az ember és a madarak 
kapcsolatát, kitértünk olyan kérdések-
re, hogy milyen fajokkal élünk együtt, 
mit kell tudni a városokban is honos 
madarakról, és igyekeztünk eloszlatni a 
tévképzeteket a galambokkal  kap-
csolatban. A beszélgetésben különös 
figyelmet szenteltünk a székesfehérvári 
madárpopulációnak és bagolycsalá-
doknak, melyek szintén velünk élnek a 
belvárosban. Ezenfelül a vadmadarak 
mentése is fókuszba került, és beszél-
tünk a vadmadarakra leselkedő, emberi 
tevékenységből fakadó veszélyekről, a 
sérült, segítségre szoruló szárnyasok 
mentése során szükséges tudnivalókról. 
Foglalkoztunk a felelős madártartás 
témakörével, hiszen ők sokszor dísz- 
állatként kerülnek otthonainkba, de 
nem tudjuk, mivel is jár megfelelő 
tartásuk, nevelésük. A beszélgetések 
célja, hogy első kézből és megfelelően 
informáljuk az embereket, hiszen nem 
a madarak költöztek az életterünkbe, 
hanem mi lettünk az ő vendégeik. 
Napjainkban amúgy is szomorú aktu-
alitása van a madárvilág védelmének, 
ezért lényeges, hogy foglalkozzunk a 
témával!

szerint  Paál Csaba személyében ga-
rantált a minőségi szaktanácsadás és a 
színvonalas, felelősségteljes állatorvosi 
munkavégzés, hiszen ő az, aki egész 
életében erre készült, mi több, a munkája 
egyben a hobbija is. Ez pedig az én 
értékrendem szerint azt jelzi, hogy csakis 
a legjobbak egyike lehet!

Sasvári Csilla: 
Az állatokat 
szeretni valamint 
tenni értük 
sokféleképpen 
lehet. Mi a rádió 
adta lehetősége-
ket kihasználva 
több oldalról 

közelítjük meg ezt a szerintünk igen fontos 
témát. A Vörösmarty Rádió csapatán belül 
többünknek van szőrös kis házi kedvence, 
így a műsorok összeállításakor saját tapasz-
talatainkat is segítségül hívjuk. 
Engem és a férjemet három kutya és egy 
cica vár haza. Tudjuk, mit jelent velük az 
élet, ismerjük azt a rengeteg szeretetet, 
amit adni tudnak, a sok vidámságot, ami 
velük jár, de tudjuk azt is, hogy kötelessé-
günk gondoskodni róluk, helyesen táplálni, 
állatorvosi ellátásban részesíteni őket. Ezért 
is szeretem azt a negyedévente jelentke-
ző beszélgetést, melyben városunk két 
kiváló állatorvosa, Hagymásy Zsuzsanna 
és Morvay András ad tájékoztatást a házi 
kedvencek aktuális kezeléséről.
Legalább ennyire fontosnak tartom nyomon 
követni annak a sok négylábúnak a sorsát, 
akik menhelyeken élnek és szeretetre 
vágynak. Vasárnaponként immár hat éve 
jelentkezünk Gazdikereső című műsorunk-
kal. Itt a székesfehérvári menhelyek vezetői 
hoznak híreket az ASKA és a HEROSZ 

Fehérvári Állatotthon eseményeiről. Ezek-
ben a műsorórákban felhívjuk a figyelmet a 
felelős állattartás lényegére, de lehetősé-
günk van alkalmanként tíz, otthonra vágyó 
állat bemutatására a Vörösmarty Rádió 
Facebook-oldalán és az éteren át is. Molnár 
Tamásné és Krepsz Gyöngyi örömmel jön 
minden héten, mert  elmondásuk szerint 
igazán szép eredményeket érnek el a műsor 
révén. Nos, többek között ez az, amiért 
dolgozni érdemes!

Schéda Zoltán: 
Immár öt éve 
hallható az 
Állati dolgok a 
Vörösmarty Rá-
dióban, minden 
csütörtökön fél 
kilenctől kilen-
cig. A kutyák és 

a macskák már régóta az ember hűséges 
társai, mind vidéken, mind pedig a városi 
környezetben, sőt a legtöbb helyen igazi 
családtagként tartják számon őket. Az állat- 
tartók nagy része kifejezetten fontosnak 
tartja, hogy jó egészségben, biztonságban, 
a legújabb és legmodernebb trendek alap-
ján tartsák házi kedvenceiket, és ennek 
érdekében szívesen meghallgatják egy 
szakértő tanácsait. A több éve mindig élő-
ben futó műsorban szinte minden témát, 
problémát érintettünk már, de a legtöbb 
esetben a hallgatók által telefonon vagy 
a Vörösmarty Rádió közösségi oldalán 
feltett kérdésekre is válaszolunk. A műsor 
sikerére egyértelmű garancia Lorászkó 
Gábor állatorvos, igazságügyi orvosszak-
érő, a Fejér Megyei Állatorvosi Kamara 
elnökének a neve, aki mindig naprakész 
információkkal, könnyed és érthető stílus-
ban várja az 99,2-n a hallgatókat.

További információ a Széphő Zrt.-ről a 
www.szepho.hu oldalon olvasható.

A távhőszolgáltatás kulisszatitkai
Előadásokkal és tanulmányúttal várta a Széphő Zrt. 
a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének 
tagjait és a szektorhoz kapcsolódó szakmai szereplőket 
kedden. A program során a résztvevők megismerhették 
a városunkban folyó hőtermelés és hőszolgáltatás 
múltját és jövőjét, a berendezések szabályozását, a fel-
ügyeleti rendszereket, de a Bakony utcai fűtőerőműbe 
is ellátogattak.

Hogy működik a Széphő Zrt.? Hogyan 
kerül a meleg víz és a fűtés a székes-
fehérvári lakásokba? Egyebek mellett 
ezekről hallhattak részleteket a szak-
mai találkozó résztvevői. A huszonöt 
éve működő szövetség százharminc-

Kovács szilvia

ünneplő vállalat működését, de a Bakony 
utcai erőműbe is ellátogattak. 
„Azt a modern technikát szeretnénk megmu-
tatni, ami már a jövőt képviseli. A látogatók 
megnézhetik a kazánteret, megmutatjuk a 
három új kondenzációs gázkazánunkat és a 
gázmotorokat.” – mondta Szauter Ákos, a 
Széphő Zrt. vezérigazgatója. 
A szakemberek érdekességként egy 
felújítás alatt álló gázmotort is megvizs-
gálhattak, de megtudhatták azt is, hogy a 
jövőben hogyan és mi mindennel bővül a 
Bakony utcai telephely.

A rendezvény keretében a Bakony utcai fűtőerőműbe is ellátogattak a résztvevők

A Fehérváron alkalmazott modern technika a jövőt képviseli 
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két tagot – távhőszolgáltatókat, 
távhőtermelőket, a szektorhoz 
kapcsolódó gazdasági társaságokat 
– karol fel. A szervezet törekvése, 
hogy együtt próbálják elérni azokat a 
célokat, melyeket külön-külön kevésbé 
hatékonyan tudnának megtenni. 
Éppen ezért rendszeresen szerveznek 
tanulmányutakat is, hiszen egy-egy 
ilyen alkalommal a szakemberek 
bepillantást nyerhetnek a szolgáltatók 
munkájába. Idén Székesfehérvár adott 
otthont a rendezvénynek. 
„A Széphő Zrt. tevékenységén keresztül is 
szeretnénk bemutatni egyrészt a döntés-
hozó hatóságoknak, irányító hatóságoknak, másrészt minden szakmai érintettnek azt, 

hogyan zajlik a hőtermelés.” – mondta el 
lapunknak Váci Gergely Viktor, a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségé-
nek operatív vezetője. 
A MATÁSZSZ-hoz csatlakozott vállala-
tok a hatszázötvenezer hazai távfűtéses 
lakás kilencvenhárom százaléka számára 
biztosítják a távhőellátást. A szövetség 
feladata a tagok hatékony szakmai 
támogatása. Találkozóikra éves rendsze-
rességgel kerül sor. Tatabánya, Pécs és 
Miskolc után ezúttal a fehérvári távfűtés 
került terítékre. 
Előadásokon keresztül ismerhették meg 
a résztvevők a hetvenéves fennállását 
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Radó Mária, Nádasdy Ferenc felesége

Nádasdy Ferencné szobalányának, Fekete Etelkának dedikált lapja 1940-ből

séLLei eRzsébet

„Mária néni a keresztanyám mindig „megje-
lent” és mindig migrénje volt, pedig nem is volt 
arisztokrata. Szerettem őt, csodáltam, de kicsit 
szorongtam, hogy el fog ájulni. A nagy szalonban 
sokan ültek együtt, mi, gyerekek is ott voltunk, és 
valami társasjátékot játszottunk. A fal sötétvörös 
selyem kárpittal volt bevonva. Egyszer csak nyílt a 
fal, és belépett Mária néni. Mindenki ránézett és 
csend lett. „Feri kérem, jöjjön, valamit szeretnék 
kérni!” Gyönyörű volt, a nyakában hosszú dupla 
gyöngysor. A láthatatlan ajtót, ami a falban volt 
bevágva, ő csináltatta a „jelenéséhez”. Gondolom, 
hiányzott a színház, hiszen ő igazán tehetséges 
volt. Itt várúrnőt játszott. Két teljesen különböző 
ember, aki halálosan szerette egymást. Mária 
néninek csak és kizárólag a férje volt a mindene. A 
három gyermeke sem számított. Bocsássa meg, az 
emlék, ami róla maradt, így van előttem, elvégre 
az én emlékeimről számolok be.” – Így emlékezett 
vissza a nádasdladányi kastély úrnőjére, Nádasdy 
Ferencné Radó Máriára keresztlánya, Nádasdy 
Borbála a Zagolni zabad című könyvében.

A polgári származású Radó Mária 
1904. augusztus 22-én született egy 
hídalmási színházigazgató leánya-
ként. Gyerekként szívta magába a 
színházi létet. Olyan ez valószínű-
leg, mint a zenei tehetség: geneti-
ka. Színpadra termett, a tehetség 
mellett a szépséget is megkapta 
ajándékul. Húszévesen megtalálta őt 
a Nemzeti Színház. Finom, kultu-
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rált, intelligens, üde lénye emelte a 
szereplőgárda színvonalát. Somogyi 
Erzsi és Vízvári Mariska partnere-
ként varázsolta el öt teljes évig a 
közönséget az Abigél, a Gyurkovics 
lányok, a Házi tündér, az Eszményi 
férj, a Rang és mód, a Regényesek, 
a Szerelem, mint orvos, a Szerelem 
iskolája, a Nagymama, a Tizennyolc 
évesek, az Egy pohár víz vagy a Bun-
bury című darabokban. Noémi az 
Aranyemberben, Hedvig a Vadkacsá-
ban, Angelika a Képzelt betegben, 
Anna a Névtelen hajóban, Lucy a 
Földnélküli Jánosban. Megannyi 
történet, megannyi sors, megannyi 
alak- és lélekváltozás. És rengeteg 
munka, próba, egymáshoz csiszoló-
dás. A közönség kritikus. Hatalmas 
a nyomás és az elvárás a legnevesebb 
társulatban. Sikeres előadás után a 
nézőtér jutalmaz, lelkesül és epe-
kedik a tehetséges, gyönyörű fiatal 
színésznők után. A színpad olyan, 
mint egy kirakat. A fess, nőtlen gróf 
urak megszerzik a női nem legtöké-
letesebb példányait.
A nádasdladányi gróf Nádasdy 
Ferenc édesanyja, Wenckheim Mária 
grófnő az első világháború elején 
megözvegyülve, egyedül vergődött 
vissza Franciaországból kastélyába 
hét kiskorú gyermekével. A testvérek 
szerették egymást, összetartottak, 
boldog gyermekkort mondhattak 

magukénak. A szépséges leányok 
külföldön tanultak nyelveket, a 
jóvágású fiúk itthon érettségiztek és 
gazdasági felsőfokú iskolát végeztek. 
A lányok követték a nevükhöz illő, 
kijelölt utat. Kata Károlyi György-
höz, Orsolya Somssich Gyulához, 
Ilona a tragikus sorsú, spanyolnát-
hában elhunyt Széchényi Imréhez, 
majd Jankovich Miklós rácalmási 
földbirtokoshoz ment férjhez. 
László elvette Bornemissza Annát. 
A nádasdladányi kastélyt, Sárkeszit, 
Inotát, Berhidát megöröklő Ferenc, a 
legidősebb fiú Radó Anna színésznő 
kezét kérte meg, és ebbéli döntésé-
ben hajlíthatatlan maradt. Wenck-
heim Mária minden anyai fortélyt 
bevetett. A vőlegényt útnak indította 
a Sziklás-hegységbe, három hónapos 
muflonvadászatra. Radó Máriát a 
Nádasdy család költségén Londonba 
küldte, a Shakespeare Színház színé-
szetet tanító tagozatára. Mind- 
hiába: Radó Mária színésznő az 
egyik legirigyeltebb család tagjává 
vált. Ferenc öccse, Pál, a lepsényi 
kúria és a bakonynánai, alsóperei 
birtok örököse követte bátyja pél-
dáját. Amikor betöltötte a huszon-
negyedik évét, egy mozgásművé-
szetet, azaz modern táncot tanító 
és művelő polgári leányt, a Moulin 
Rouge táncosnőjét, Augner Antóniát 
vette feleségül. Igaz, a rangon aluli 
házasságkötés miatt a „tiszta” grófi 
vonal valamint a volt baráti társaság 
egy része ritkábban tette látogatá-
sát Ferenc és Pál házában. Bethlen 
István miniszterelnök leszármazói, 
Hadik Béla, a székesfehérvári gazdag 
vállalkozó és Karl Tibor megma-
radtak hűséges barátnak. A két 
Nádasdy fivér szoros kapcsolatban 
élt egymással. Amikor hétvégeken 
Budapestre utaztak, a férfiak együtt 

mentek ki a Ferencváros mérkőzése-
ire, a feleségek pedig meglátogatták 
művész barátaikat, majd este együtt 
ültek be a színház, az opera néző- 
terére, vagy éppen valamelyik rangos 
mulatóban táncolták át az éjszakát.    
A Budapest-Balaton útvonalon, 
Polgárdiban Wenckheim Mária ötlete 
nyomán létesült egy híres kocsma, 
a Bodega. A Siófok és Balatonfüred 
felé siető autósok számára jelentett 
kellemes pihenőt, ahol harapnivalóval 
és frissítő italokkal töltekezhettek. A 
komfortot a benzinkút tette teljessé. 
Ez a hely középtájban helyezkedett 
el Sárszentmihály és Lepsény között, 
egy nagy gyümölcsös, főleg őszi- 
barackos közepében. Pezsgővel 
készült hűs őszibarackbólé volt a fő 
attrakció. Nyári estéken a bárpult 
melletti, nádszékek és asztalok kö-
zötti rész táncparketté alakult, ahol a 
Nádasdy grófnék férjeik és vendégeik 
társaságában estélyi ruhába öltözve 
táncoltak a gramofon hangjára.
Nádasdy Ferencet a gazdasági 
válság, a háborút megelőző nehéz 
körülmények arra késztették, hogy 
gazdaságát korszerűsítse. Bolgár- 
kertészetet, kis tejfeldolgozó üzemet 
hozott létre, a gabona őrlésére mal-
mot létesített, mely egyben elekt-
romos áramot is termelt. Tégla- és 
cserépgyárat épített, tőzegtelepet és 
kisvasutat működtetett, saját fejlesz-
tésű tőzegtüzelésű kályha gyártásába 
kezdett. Mindezen vállalkozások 
azonban nem bizonyultak elégséges 
bevételforrásnak. Hogy könnyítsen a 
kötelezettségeken, a kegyúri terhek 
megváltására jelentős vagyonrészt 
ajánlott fel az egyháznak. A felvett 
hitelek visszafizetése miatt kényte-
len volt értékesíteni a József körúti 
bérházát. Ezt megelőzően a gárdonyi 
kastély is eladásra került. Bizonyára 
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Nádasdy Ferenc és Radó Mária gyermekei: Ferenc, Katalin és Júlia

Nádasdy Ferenc huszárfőhadnagy, aki harminchét évesen halt meg a II. világháborúban
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ritkultak a Balatonszemesen, San 
Remóban, Monte Carlóban töltött 
hagyományos luxusnyaralások is. Az 
elkövetkező háborús évek mellett 
azonban jelentéktelennek tűntek 
ezek a gondok.
A fivérek a Nádasdy ősök harcos 
vérét örökölték. Önként vonultak 
a háborúba. 1938. és 1941. között 
huszárezredük élén részt vettek az 
elcsatolt területrészek visszavételé-
ben. A bevonulást megelőző napon 
Radó Mária is csatlakozott az ün-
neplő, búcsúztató tömeghez. Azután 
belevetették magukat a második 
világháború sűrűjébe. Miközben a 
fiatal Ferenc gróf harcolt, Radó Má-
ria a kastélyparkban selyemhernyót 
tenyésztett, jótékony célú színielő- 
adásokat rendezett, a frontharcosok 
számára csomagokat állíttatott össze, 
ruhákat gyűjtött, pufajkákat varra-
tott a helyi asszonyokkal, segített az 
óvoda működtetésében, és támogatta 
az iskolát. Aztán 1944. egy kegyetlen 
októberi éjszakáján Pál zokogva hoz-
ta a hírt: a harminhét éves Nádasdy 
Ferenc Kiskunfélegyháza mellett, egy 
tanyánál a felrobbant akna által hősi 
halált halt. 
Véget ért Radó Mária gyönyörű vilá-
ga, de a család összefogott a bajban. 
Somssich Gyula vette át a birtokok 
irányítását, Jankovich Miklós vállalta 
a három árván maradt gyermek 

gyámságát. A temetés után Nádasdy 
Pál visszatért a frontra. A háború 
utolsó hónapjaiban Radó Mária az 
árvákkal elhagyta a kastélyt, Pál 
hitvese hasonlóan a lepsényi kúriát, 
és a két család összeköltözött az 
alsóperei vadászházban. Hamarosan 
azonban ott sem voltak biztonság-
ban. Az SS megszállta Alsóperét.  
Az apai ágon zsidó származású Radó 
Mária különösen nagy veszélybe 
került. Egy napon mindenki elindult 
valamerre. Pál családja autóval  
Sopron felé, Ferenc özvegye a gyer-
mekekkel ponyvás lovas- 
kocsin a Semmeringen át Ausztriába, 
az amerikai zóna irányába. Már itt 
volt férjének két testvére, Nádasdy 
Kata és Orsolya is. 1945 végén Radó 
Mária úgy határozott, hogy visszatér-
nek Magyarországra. Nem sejtették, 
mi vár rájuk: üres, feldúlt otthon. 
A németek két vonatszerelvénnyel 
szállították el a kastélyban lévő 
berendezést és értékeket. Az oroszok 
istállóként használták a nagyszalont. 
Radó Mária az Ősök csarnoka falán 
lévő harminc festményt Jankovich 
Miklós segítségével jó időben be- 
falaztatta. Ezek megmenekültek, és 
később a Nemzeti Múzeumba kerül-
tek. De a kastélyba már egyébként 
sem térhettek vissza. A volt intéző-
jük fogadta be őket tágas intézői há-
zába. Aztán 1948-ra a Nádasdy csa-

lád tagjai Nádasdladány településen 
sem lettek kívánatosak. Kényszerűen 
Budapestre költöztek, egy kis lakás-
ba, a mai Hollósy Simon utcába. Az 
anya igyekezett a jég hátán is megél-
ni. A „fekete vasdobozból” árulgatta 
kimentett kincseit, az ezüst holmit, 
az értékes gyűrűket. Ebből tartotta 
el ügyesen a három gyermeket. 1951-
ben, az atrocitásoktól és a kitelepítés 
rémétől tartva végleg szétszakadt 
a család. A gyermekeket rokonok 
fogadták be. Radó Mária Kecske-
méten, a Katona József színházban 
húzta meg magát pénztárosként a 
rokon Radó Vilmos színházigazgató 

pártfogásával. Színházból indult a 
pályája a nádasdladányi grófnőnek, 
és a színháznál fejeződött be.
A kiszorított társadalmi réteg 
gyermekeit akkoriban az egyházi 
gimnáziumok fogadták be. Így került 
a kecskeméti piarista gimnáziumba a 
legifjabb Nádasdy Ferenc, és így ke-
rült vissza édesanyja gondozásába. 

Az érettségit követően, az 1956-os 
események alatt végleg kilátástalan-
nak ítélte helyzetét. Felkerekedett, 
hogy új hazát keressen magának. 
A távozása előtti utolsó éjszakát a 
székesfehérvári Fekete Sas Szállóban 
töltötte. Bécsben még találkozott a 
nővéreivel, mielőtt Kanada felé el-
hajózott, hogy aztán egyszer, a rend-
szerváltás után, újra visszatérjen, és 
alapítványa révén birtokba vegye az 
ősi nádasdladányi kastélyt.
1963-ig a kedves sógor, Nádasdy Pál 
és sógornő, Augner Antónia Ma-
gyarországon éltek, azután költöztek 
át Lindauba. A másik kedves sógor 

család, Jankovich Miklós és Nádasdy 
Ilona is Magyarországon maradtak. 
A háború után hosszú ideig tarthat-
ták még a jó kapcsolatot. Radó Mária 
1990-ben hunyt el. A Nádasdy Ala-
pítvány pecsétjén egyik évszámként 
az 1990-es év szerepel. Radó Mária a 
halála előtt talán még örvendezhetett 
fia nagyratörő terveinek. 
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Vihar előtti csend?

Futács Márkó (jobbra) gólja három pontot ért

néMeth krisztián

soMos zoltán

Az Európa-bajnoki selejtezők miatt két hétig 
csend honol a labdarúgó NB I-ben, hogy aztán 
a csapatok ráfordulhassanak a hajrára, az 
utolsó nyolc fordulóra. Négy Vidi-futballista 
a nemzeti csapatban is bizonyíthat Szlovákia, 
majd Horvátország ellen.

Az előző bajnokságban huszonöt for-
duló után hajszálpontosan ugyanannyi 
ponttal rendelkezett a Vidi és a Ferenc-
város, utóbbi csak jobb gólkülönbségé-
vel vezette a tabellát. Majd a fehérvá-
riak két pont előnnyel megnyerték a 
bajnoki címet, a „vihar” elsöpörte Böde 
Dánieléket. Ezúttal nem ilyen szoros 
az állás, huszonöt meccsen a zöld-  
fehérek nyolc ponttal többet zsebeltek 
be, mint Juhász Rolandék.
Ismét az lesz a kérdés, ki bírja jobban 
a végét! A Vidi komoly erődemonst-
rációt tartott az Üllői úton a Magyar 
Kupában, erre pedig az év eleji botla-
dozások után komolyan lehet építeni.
Közhely, de úgy tűnik, igaz: nincs 
könnyű mérkőzés a tizenkét csapatos 
élvonalban, a papírforma könnyen 
borulhat.
De nem borult a hétvégén a Vidi- 
Mezőkövesd derbin! Erről Futács 
Márkó, a fehérváriak télen igazolt 
támadója gondoskodott, aki a mér-
kőzés harmincötödik percében talált 
be, megszerezve ezzel első találatát 
piros-kékben. Nyolcadik meccsén 
tört meg a jég a csatárnál. A korábbi 

Megint a remény

Ami biztos, és nagy dolog: jövőre lesznek labdarúgó 
Európa-bajnoki mérkőzések Budapesten, új, nagy 
stadionban, alighanem telt ház előtt. Még szebb 
lenne, ha Magyarország nemcsak helyszínként, 
hanem résztvevőként is érdekelt lenne – elképzelhe-
tő, micsoda népünnepély kerekedne egy-egy hazai 
Eb-meccsből! 2016-ban a válogatott váratlanul 
kijutott a tornára, ráadásul csoportjában várakozás 
felett szerepelt, és „Budapestnek futós utcáin” 
tömegek meneteltek villamossíneken, körúton, mint 
valami boldog forradalom résztvevői. 
A futballforradalom azóta lecsendesedett. Túl 
vagyunk pár újabb illúzióromboló vereségen, és 
már senki nem gondolja, hogy a franciaországi 
Európa-bajnokság újabb aranykor hajnalát jelentette. 
A nemzeti csapat a tavaly indult, új rendszerű 
Nemzetek Ligájában versenyben maradt a kijutó 
helyekért, de ez halvány esély. A most kezdődő 
„hagyományos” selejtezősorozatban pedig a világbaj-
noki ezüstérmes horvát valamint a szlovák, a walesi 
és az azerbajdzsáni válogatott közül kellene legalább 
hármat maga mögé utasítania. Olasz szövetségi 
kapitánnyal, német és brazil gyökerekkel (is) ren-
delkező játékosokkal vagy a legújabb reménységgel, 
a fehérvári Főnixből indult, de soha magyar klub 
felnőtt csapatában nem játszó, salzburgi Szoboszlai 
Dominikkal. Bár minden kerettagunk ilyen futball-
közegben nevelkedett volna… Reménykedésben 
mindig jók vagyunk, de talán akkor megalapozottabb 
lenne a remény, hogy nemcsak külföldi csapatokat 
láthatunk jövőre az új Puskás Stadionban.
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Lóránt harcol, kosarakat szerez, igazi vezérként játszik az Albában

Lehet a bajnokságra koncentrálni!
soMos zoltán

A Kaposvár ellen fontos mérkőzést nyert meg 
az Alba Fehérvár, nem sokkal a bravúrosan 
kivívott európai kupatovábbjutás után. 
Szerda este aztán alighanem nemzetközi útjuk 
végére értek a fehérváriak: több mint harminc 
ponttal kaptak ki Izraelben.

A Bonn elleni nagyszerű visz-
szavágó a szezon eddigi talán 
legjobb teljesítménye volt, de az 
sem feledtethette, hogy a bajnok-
ságban még bőven „veszélyezte-
tett” Jesus Ramirez csapata. Sok 
egyforma vagy hasonló mérleggel 
álló csapat között muszáj bejut-
ni az első tízbe az alapszakasz 
végén, hogy maradjon esély a rá-
játszásra. A szombaton Fehérvár-
ra látogató Kaposvár közvetlen 
rivális, így fontos volt a győzelem 
ellene. Lehetett volna simább is, 
a végére kiengedett az Alba, de 
Cabezas és Filipovics is átmentet-
te jó formáját, és 87-83-ra nyert a 
csapat. 
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A nagyszínpadon:
Rubint Réka, Katus Attila, Czanik Balázs!

Március 23.

HELYSZÍN: MOL ARÉNA SÓSTÓ – SZÉKESFEHÉRVÁR, CSIKVÁRI ÚT 10.

Workhsop • Spinracing • Jóga
Vércukorszint-, csontsűrűség- és vérnyomásmérés.

horvát gólkirály ebben a szezonban 
aligha törhet hasonló babérokra hazája 
bajnokságában, de a versenyfutásban 
nagyon jól jönnének a góljai.
Futács tehát Split után Fehérváron 
„rugdossa a gólokat”, ami pedig a 
nemzeti csapatot illeti, egy, a dalmát 
kikötővárosban nevelkedő futballistát 
(is) meg kell majd állítania Marco Ros-
si együttesének: Luka Modrić-ot.
A magyar válogatott csütörtökön ide-

genben Szlovákia, vasárnap Budapes-
ten Horvátország ellen játszik Eb-selej-
tezőt. Kovácsik Ádám, Vinícius Paulo, 
Pátkai Máté és Kovács István is ott van 
Marco Rossi keretében.
Aztán március 30-tól jön a bajnoki 
hajrá, nem akármilyen mérkőzések-
kel: a Debrecen, a Honvéd, az Újpest 
és a Ferencváros elleni rangadókkal, 
no meg a zöld-fehérek elleni Magyar 
Kupa-visszavágóval!

Kedd hajnalban pedig útnak 
indultak Izraelbe, ahol az ottani 
bajnokság kicsit jobb formában 
lévő listavezetője várt a mieinkre. 
Az U-NET Holon remek légiósok-
kal rendelkezik, négy amerikaival 

a kezdőben állt fel, de ettől nem 
illetődött meg az Alba. Az első ne-
gyedben kicsit Bonnban érezhet-
tük magunkat, mert mint az ottani 
meccsen, jól célzott, kilenccel 
is vezetett a Fehérvár. A Holon 

azonban tudott ritmust és véde-
kezést váltani, hosszú percekig 
nem engedett akciógólt a magyar 
csapatnak, és mire eljött a szünet, 
már a hazaiak vezettek kilenccel. 
Lóránt Péter személyében újfent 
a csapatkapitány vitte a prímet az 
Albában, a harmadik negyedben 
vezérletével még sikerült egyszer 
felzárkózni. 57-51-es állás után 
azonban lefagyott a gépezet, fel- 
őrölte ellenfelét az izraeli élcsapat. 
Védekezésben sem bírták tartani 
az atletikus amerikaiakat Cabeza-
sék, eladott labdáikat is büntette 
a Holon, amely a végére gálát va-
rázsolt közönségének. A negyedik 
negyedben csak tizenegy pontra 
volt képes a teljesen elbizonyta-
lanodó Alba, és végül 96-63-ra 
kikapott. Ez a különbség nyilván 
a továbbjutást is eldönti, persze 
a visszavágót jövő kedden azért 
lejátsszák. De addig és mostantól 
arccal a bajnokság felé: szomba-
ton újabb hazai mérkőzés, a ZTE 
elleni vár az Albára!
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A Bikák 3-1-re vezetnek az egyik fél négy győzelméig tartó párharcban. A feladat adott: 
háromszor meg kell verni a Salzburgot! A legkisebbek is ott lesznek hétvégén a medencében

Hármat kell nyerni zsinórban! Orka-kupa huszonkettedszer
kaiser taMás kaiser taMás

A címbeli megállapítás igaz: a Volánnak 
háromból háromszor kell legyőznie a Red Bull 
Salzburg együttesét, ha ott akar lenni az EBEL 
legjobb négy csapata között.

Nem biztos, hogy sokan arra számí-
tottak Székesfehérváron, hogy négy 
meccs után a pályaelőny ellenére 3-1-
es hátrányban lesz a Fehérvár AV19 a 
Red Bull Salzburggal szemben. Főleg 
azért nem, mert a Volán remekelt a 
középszakasz utolsó meccsein, míg a 
salzburgi Bikák nem éppen. 

Péntektől vasárnapig Európa egyik legjelen-
tősebb szinkronúszó utánpótlásversenyének 
ad otthont Székesfehérvár. A házigazda Orka 
SE hagyományos viadala igazi sikertörténet, 
hiszen az elmúlt két évtizedben hatalmasat nőtt 
a verseny ázsiója.

Tizenöt ország negyvennégy egye-
sületéből közel hétszázötven részt-
vevő. Ezek a legfontosabb szám- 
adatai a hétvégi, 22. Orka-kupának, 
melynek nemzetközi ismertsége 
és elismertsége egyre csak nő, ma 
Európa egyik legnagyobb szinkron- 
úszóversenyeként tartják számon.
Az Orka-kupa mezőnye idén is 
bővül, hiszen most először érkez-

Világkupa a Bregyóban

Kovács Sarolta és Demeter Bence ismét hazai környezetben küzdhet éremért

Ez se volt könnyű, de megvan!

A világbajnok Nascimento egyik remek gólját lövi az MTK ellen

soMos zoltán kaiser taMás

Ahogy az elmúlt több mint harminc évben 
mindig, idén is rendeznek rangos öttusa 
világversenyt Székesfehérváron. A férfi és női 
világkupa mezőnye látogat el május elseje és 
ötödike között a koronázóvárosba.

Székesfehérvár és az Alba Volán a 
tavalyi, sikeres öttusa Európa- 
bajnokságot követően idén a világ- 
kupa mezőnyét látja vendégül. 
Ennek a sorozatnak hagyományo-
san van magyarországi versenye, 
korábban Budapesten, Százhalom-
battán, Kecskeméten is láthattuk a 
legjobbakat. Fehérvár kilenc női vi-
lágkupa-versenynek adott régebben 

Megint nem könnyen, de hozta a kötelezőt a 
női kézilabda-bajnokságban az Alba Fehérvár 
KC. Deli Rita együttese csakúgy, mint ősszel, 
ezúttal is egy góllal verte az MTK-t. 

Érdekesség, hogy a fővárosi kék- 
fehér gárdának ez volt a tizedik 
olyan találkozója, mely maximum 
két gólon dőlt el. Ez is mutatja, hogy 
egyáltalán nem könnyű ellenfél 
Golovin Vlagyimir együttese. És ezt 
bizonyította is szombaton: a szünet-
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nek versenyzők Kazahsztánból, 
Grúziából vagy éppen Finnország-
ból.
A nézők azonban a magyar válo-
gatottat is láthatják vízbe ugrani, 
az utánpótlás és junior egységek 
versenyeznek, míg a felnőtt csapat 
versenyen kívül mutatja be reper-
toárját.
Az Orka SE nem csak rendezőként 
lesz főszereplője a hétvégi nemzetkö-
zi kupának: a fehérvári szinkron- 
úszók is rajthoz állnak, akik számá-
ra mindig különleges élmény hazai 
pályán versenyezni.
A rendezvény március 22-én, pén-
teken kezdődik, az utolsó verseny- 
számot 24-én, vasárnap negyed 
négytől rendezik.

otthont, így tehát most „jubilál”, de 
ezúttal mindkét nem kiválóságai itt 
lesznek a Bregyóban. Az atlétikai 
centrumban ezúttal a lovaglást is 
behozzák a nagy lelátó elé, vagyis 
egy helyről négy tusát (bónusz 
vívás, futás-lövészet, lovaglás) lehet 
végigszurkolni. Ez pedig remek 
főpróbája lesz az őszi, budapesti 
világbajnokságnak. 
Ne feledjük, idén már olimpiai 
kvótákat is osztanak, a világkupa- 
sorozat esetében majd a döntőben. 
Az odavezető úton fontos állomás 
lesz a fehérvári verseny május 1. 
és 5. között, a mezőnyben – ahogy 
már megszokhattuk – fehérvári 
öttusázókkal.

ben kettővel, a második félidő elején 
már öttel is jobban állt az MTK. Az-
tán egy 9-0-s rohammal fordított a fe-
hérvári csapat. Másfél perccel a vége 
előtt is három gól volt a különbség, 
de maradt izgalom a végére, mert 
a vendégek két gyors góllal szépí-
tettek. Az utolsó másodpercekkel 
azonban jól sáfárkodtak Claudine 
Mendy-ék, és 30-29-re győztek. Ezzel 
pedig az Alba Fehérvár megerősítet-
te hatodik helyét a tabellán. 
Folytatás március végén Moson- 
magyaróváron.

Az első találkozót hozta is a 
Fehérvár hazai pályán, azóta 
viszont mindháromszor a Red 
Bull győzött, egyszer ráadásul 
Székesfehérváron. Ami optimiz-
musra adhat okot, hogy egyik 
mérkőzés sem volt sima. A 
másodikat 3-2-re (hosszabbítás 
után), a harmadikat 6-4-re nyerte 
a Salzburg. Legutóbb kedden 
csapott össze a két gárda, és 
negyven perc után 4-2-re vezetett 
a Volán. Sajnos az utolsó harma-
dot 3-0-val hozták a hazaiak, így 
pedig 5-4-re győztek.
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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.SZÉKESFEHÉRVÁR

K A M A R A KÓRUS

JÓNÁS KRISZTINA – szoprán  |  BALLABÁS ALIZ – szoprán
CSAPÓ JÓZSEF – kontratenor  |  MAROSVÁRI PÉTER – tenor

REZSNYÁK RÓBERT – bariton

B UX T EHUD E

A koncertet megnyitja: DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS 

Vezényel: PAD ZOLTÁN

2019. MÁRCIUS 29. 19:30
SZÉKESFEHÉRVÁR, SZEMINÁRIUMI TEMPLOM

Membra Jesu nostri


