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Választókerületi programok
Felsőváros
Földi Zoltán
A képviselő január 9-én, csütörtökön 17 és
19 óra között tart fogadóórát a Királykút
Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25.
szám alatti épület emeleti irodájában.

Öreghegy-dél, Kisfalud
Horváth Miklós Csaba
Fogadóórát tart január 13-án, hétfőn Horváth Miklós
Csaba. A képviselő 15 és 19 óra között várja az öreghegyi
lakókat a Késmárki utca 2. szám alatti irodájában. Január
14-én, kedden pedig Kisfaludon, a Faluházban fordulhatnak hozzá kérdéseikkel a lakosok 18 és 19 óra között.

Szabó Petra

Fehérváron nincs változás

Egy decemberi jogszabály-módosítás miatt
már nem kötelező az összes nappali melegedőt
minden nap nyitva tartani. Az országban több
intézmény ezért hétvégére lehúzza a rolót.
Székesfehérváron továbbra is minden nap
segítenek a hajléktalanoknak.

Közel százharminc ember él fedél
nélkül Székesfehérváron. Van,
aki már húsz éve van az utcán. A
Kríziskezelő Központ az integráció

mellett arra törekszik, hogy minél
több embernek segítsen a mindennapokban. Éppen ezért esténként
forró teát és ételt osztanak, segítenek az ügyintézésben, lehetőséget
biztosítanak a tisztálkodásra, és a
nappali melegedőben is pihenhetnek a rászorulók.
2018 őszén lépett életbe az a
rendelet, mely kimondja, hogy a
közterületen való életvitelszerű tartózkodás szabálysértésnek minősül.
Ez befolyásolta a nappali melege-
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dők nyitvatartását, kötelezővé tette
a folytonos nyitvatartást. Ehhez
különféle pályázati forrásokat is
biztosítottak. Most viszont egy
olyan rendelet lépett életbe, mely
kimondja, hogy mely intézmények
kötelesek folyamatos nyitvatartásra.
Ezen a listán szerepel a székesfehérvári nappali melegedő is, mely
a Sörház tér 7. szám alatt található. Ide hétfőtől vasárnapig reggel
8 és 18 óra között mehetnek be a
rászorulók.

Tóváros, Alsóváros
Mészáros Attila

Fotó: Bácskai Gergely archív

A Tóvárosban élőket január 13-án, hétfőn várja Mészáros
Attila, az 5. számú választókörzet képviselője a Tóvárosi
Általános Iskolában 17 órakor kezdődő fogadóóráján. Alsóváros lakosai január 20-án, hétfőn kereshetik fel kérdéseikkel, észrevételeikkel: Mészáros Attila a Sárkeresztúri
út 1. szám alatt 17 órától várja a hozzá fordulókat.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
A városrész képviselője január 13-án, hétfőn 17 és
19 óra között várja a lakókat a Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt.

A Kríziskezelő Központ lakhelyet is biztosít a hajléktalanoknak

Szociális szolgáltatóközpont épül az Irányi utcában
Nagyszabású felújítás kezdődött január
hetedikén, kedden az Irányi Dániel utca 4. szám
alatt. A következő egy évben a szokásosnál több
tehergépjármű fog közlekedni a környéken, és
időszakosan korlátozzák a gyalogosforgalmat
is az utcában.

Az Irányi Dániel utca 4. szám alatt
innovatív szociális szolgáltatóközpontot alakítanak ki. Itt kap majd
helyet a Székesfehérvári Család- és
Gyermekjóléti Központ, mely ti-

zenöt telephelyen látja el feladatait
városszerte.
Az utcafronti épület felújítására és
átalakítására az önkormányzat december 30-án adta át a munkaterületet a
kivitelezőnek. A cég kedden kezdte el
a bontási munkálatokat, a kivitelezés
várhatóan 2021. január 31-ig tart. Emiatt a környéken élők megnövekedett
tehergépjármű-forgalomra számíthatnak, és korlátozások, terelések
lesznek a gyalogosközlekedésben is.

Lakossági fórum a Városházán
László-Takács Krisztina

Lakossági fórum lesz január huszadikán, hétfőn a Városháza Dísztermében: az 1. számú választókörzet
lakóit 17 órára várja Cser-Palkovics
András polgármester és SzabóBakos Györgyné, a városrész képviselője. A fórumon jelen lesz még

Bozai István városgondnok, Kovács
Zsolt városi rendőrkapitány, Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit
Kft. ügyvezetője, továbbá Kincses
Zsolt Dávid, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának vezetője, Nagypál Róbert, a Közterületfelügyelet vezetője és Nagy Zsolt, a
Közlekedési Iroda vezetője is.

Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt
Ügyfeleit a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának menetéről:

Székesfehérvár:

A fenyőfák elszállítása:

• a tömbházas övezetekben 2020. január 06 – 31. közötti
időszakban
• a családi házas övezetekben 2020. január 06 – 31.
közötti időszakban minden páros héten
történik a települési hulladék (kommunális hulladék) gyűjtési napján.
Kérjük, hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék ki a fákat úgy,
hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne zavarja.A kidobásra ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől szükséges megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint a
begyűjtést akadályozza az idegen anyag.

Közszolgáltatási területünkhöz tartozó további településeken a fenyőfák elszállításának időpontját a www.deponia.hu
oldalon található településenkénti hulladéknaptárunk tartalmazza.

Köszönjük együttműködésüket!
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Beszélgetés Ráczné Földi Judit frakcióvezetővel

Bácskai Gergely

Hogy értékeli az őszi önkormányzati
választás eredményét?
Csalódott voltam, mert lényegesen
jobb eredményre számítottam,
már csak azért is, mert a 2018-as
országgyűlési választásokon sokkal
jobban szerepelt az ellenzék. Akkor
húszezer körüli szavazatot kaptak
az ellenzéki pártok összesen, most
pedig a tizenháromezret sem értük
el. Dilemma számomra, hogy mi
lett azokkal a szavazókkal, akik
tavaly áprilisban bíztak bennem
illetve az ellenzékben. Felmerül a
kérdés, hogy mit csináltunk rosszul
az elmúlt egy évben. Valószínűleg
csalódtak bennünk az emberek,
vagy nem csináltuk elég jól.
Mikor kezdett el közélettel foglalkozni
és miért a Demokratikus Koalíciót
választotta?
2013-ban kezdődött a közéleti
szerepvállalásom. Mindig baloldali
szemléletű voltam, kicsit inkább
liberális. Szerintem a politikai

Fotó: Bácskai Gergely

Ráczné Földi Judit az ellenzéki összefogás DK-s
képviselőjeként került a testületbe és második
önkormányzati ciklusát kezdheti meg a városi
közgyűlésben. A négyfős ellenzéki frakció őt
választotta vezetőjének.

Ráczné Földi Judit ellenzéki frakcióvezetőként kezdte meg második ciklusát a város
önkormányzatában

palettán ma a DK a legliberálisabb
párt, ezért is csatlakoztam. Aktivistaként kezdtem és megtetszett a
közéleti munka.
Aktivistaként jó pár „erőteljes” megmozdulása is volt, az elmúlt időszakban viszont azt látni, hogy az ellenzéki

összefogáson belül egy politikusabb,
mérsékeltebb irányt képvisel.
Amikor elkezdtem, nagy vehemenciával vágtam bele a közéletbe,
meg akartam mutatni a világnak,
hogy mindenáron fel kell hívni
a figyelmet bizonyos dolgokra.
Ahogy idősödöm, bennem is
változnak a dolgok, meg talán bele
is tanultam a politikába. Igazából
az emberek igényét kell kielégítenünk és folyamatosan figyelni kell
a jelzéseikre.
Hogy látja az új közgyűlés munkáját?
Ebben az összetételben jól tudnak majd
együtt dolgozni?
Látom frakcióvezetőként, hogy
össze tud zárni a huszonegy ember,
a teljes testület, ha van egy jó ügy.
De most jön majd az új költségvetés, ami mindig sarkalatos pont
egy közgyűlés életében. Mi teljesen
mást gondolunk a források elosztásáról, mint a Fidesz-frakció tagjai,
így biztosan lesznek ütközések. Ezt
is lehet azonban kulturált módon
csinálni és nem úgy, ahogy mostanában a Parlamentben látjuk.
Milyen prioritásokat képvisel a várospolitikában?
A szociális terület a legfontosabb
számomra, például a hajléktalanok
problémája: sokan élnek még min-

dig a kiserdőkben. Foglalkozni kell
az idősek otthonával is: önkéntesként járok felolvasni hozzájuk és
azt tapasztalom, hogy elképesztő
állapotok vannak. A gyermekorvosi
rendelőknél is lenne mit tenni, itt
kiemelném az Esze Tamás utcai
orvosi rendelőt. A háziorvosoknak
pedig hetven százaléka hatvan év
felett van. Fontosnak tartom, hogy
egy meddőségi centrum jöjjön
létre a városban, ahol nagyon sok
meddő párnak tudnánk segíteni.
Kiemelném a bérlakásprogramot
is, mert például a fiatal orvosokat
nem tudjuk idevonzani. Ezek a
legfontosabbak és persze a közlekedés, de mindenki látja, hogy ez
a város nem arra épült, hogy ilyen
mennyiségű autó közlekedjen az
utakon és az agglomerációból is
óriási mennyiségű autó érkezzen.
Ön szerint mit lehet tenni, amikor a
reggeli csúcsban a 340 kilométernyi
belterületi közúton 120 kilométernyi
autó közlekedik?
Több város elkezdte alkalmazni azt
a megoldást, hogy az iskolakezdés
időpontját eltolják: az egyes iskolák
vagy osztályok más-más időpontban kezdenek reggel. Ezzel talán
nálunk is lehetne valamit javítani a
helyzeten.

Továbbra is erős a turizmus
Fehérvár egész évben vonzó úti cél

Buzás Gábor
A 2018-as év rekordokat hozott a magyar
turizmus statisztikáiban, és az előrejelzések
szerint a 2019-es esztendő még az előző évet is
felülmúlhatja.

Fotó: Kiss László archív

A pontos és hivatalos adatokat
csak februárban ismerhetjük meg,
de már most tudható, hogy 2019
rendkívül erős év volt a magyar
turizmus számára. Székesfehérvár
iránt továbbra is élénk az érdeklődés. F. Szegő Krisztina, a Székes-

fehérvári Turisztikai Kft. ügyvezetője elmondta, hogy jelentősen
növekedett a belföldi vendégéjszakák száma 2019-ben: „A tavaszi és
az őszi időszak kiemelkedő a kulturális városlátogatások szempontjából,
ha pedig a vendégéjszakák számát
nézzük, azok a nyári hónapokban,
főként augusztusban növekednek meg
jelentősen. A többi időszakban pedig
nagyon erős Fehérváron az üzleti
illetve sportturizmus.”
A tavalyi esztendő Fehérváron
a vendégéjszakák terén hasonló

Fotó: Simon Erika archív

Sok turistát vonzanak a világsztárokat felvonultató sportesemények is

Az augusztus tavaly is csúcsot döntött – ekkor látogatnak a legtöbben Székesfehérvárra

számokat tud felmutatni, mint a
rekordot hozó 2018-as év.
A környéken is remek évet zártak, a Velencei-tónál is rengetegen
töltötték szabadidejüket. A legnagyobb fürdő és szálloda igazgatója
a sikerben újabb fejlődési, bővülési
lehetőséget lát: „A minőség fejlődé-

sével párhuzamosan lehet fokozni az
egész térség forgalmát. Nagyon sok új
szolgáltatás nyílt az elmúlt években Székesfehérváron és a Velencei-tó környékén, de még nagyon sok a kiaknázatlan
lehetőség. A siker növeléséhez az ágazat
szereplőinek összehangolt fejlesztéseire
van szükség.” – véli Bársony Péter.
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Nem lesz szilveszteri tűzijáték Fehérváron
A HETILAP

Kurucz Tünde
Szilveszter éjszakáján nem lesz városi tűzijáték
– írta ki január hatodikán, hétfőn közösségi
oldalára Cser-Palkovics András polgármester.
Ezzel Fehérvár csatlakozik Tatához, Miskolchoz,
Szentendréhez és Esztergomhoz, ahol idén is
központi durrogtatás nélkül búcsúztatták az
óévet.

Tatán még 2018-ban hoztak egy
rendeletet, melynek értelmében a
2-es és 3-as besorolású pirotechnikai eszközöket november elejétől
egészen február 28-ig tilos a városban használni. A korlátozásnak
természetvédelmi okai vannak: az
Öreg-tavon vadludak telelnek, akiket a különböző erős hanghatások
elriasztanak.
A rendelet előtti években a Magyar
Madártani Egyesület megfigyelései
szerint a többezres madársereg
nagy része elmenekült, és vagy egyáltalán nem vagy csak hetek múlva
érkezett vissza. De arra is akadt
példa, hogy újév hajnalára egyetlen
vízimadár sem maradt a tavon.
A madarak védelmében 2018 elején
civilek egy petíciót indítottak, amit
több mint kétezren írtak alá, így
ősszel a képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg a javaslatot. Azóta Tatán csendes a szilveszter, így
a több ezer vadlúdban az új év első
napjaiban is lehet gyönyörködni.

Tűzijáték helyett fényshow
2019 novemberében Esztergomban
jelentették be, hogy a központi
tűzijáték elmarad, helyette az
újévet látványos fényshow-val
fogják köszönteni. December
27-én Szentendre is csatlakozott a
kezdeményezéshez: városi tűzijáték
helyett fényfestéssel és zenével ünnepelnek az év utolsó éjszakáján.
Ezenkívül arra kérték a helyieket,
hogy mellőzzék a pirotechnikai
eszközök használatát.
December 29-én Veres István, Miskolc polgármestere Facebook-olda-

Fotó: Bácskai Gergely archív

Csendes szilveszter az Öreg-tavon

Fehérváron az elmúlt években hagyományosan tűzijátékkal köszöntötték az újévet

lán bejelentette, hogy az idei városi
tűzijáték a négylábú kedvencek
védelme érdekében elmarad.
Posztjában kifejtette: az intézkedés
célja, hogy a háziállatok ne töltsék
rettegésben a szilvesztert.

Egy közösségi szavazás utóélete
December 30-án Cser-Palkovics
András polgármester közösségi
oldalán szavazást indított, ahol
megkérdezte a fehérváriakat, hogy
legyen-e jövőre városi szilveszteri tűzijáték vagy ne. A kérdésre
huszonhétezernél is többen válaszoltak, akiknek döntő többsége
– mintegy nyolcvanhárom százalék

– úgy nyilatkozott: nem szeretne
szilveszterkor központi „durrogtatást”.
Ugyan 2020-at a többezres tömeg
a Zichy színpadnál látványos tűzijátékkal ünnepelte, de úgy tűnik,
utoljára. Január 6-án a polgármester
a következőket írta ki közösségi oldalára: „Az önkormányzati szervezésű
szilveszteri tűzijátékról szóló szavazás
ma lezárult, több mint ezren voksoltak
és 1100-an osztották meg véleményüket kommentben. Ennek önmagában
is örülök, hiszen azt mutatja: van arra
igény és szándék is a fehérváriakban,

hogy részt vegyenek a közösség ügyeiben, a részvétel pedig a demokrácia
egyik alappillére.
Természetesen egy facebookos szavazást nem lehet tökéletesen reprezentatívnak tekinteni, de irányadónak
igen. A most szavazók 83 százaléka
– 23 100 fő – nem szeretne a jövőben
önkormányzati szervezésű szilveszteri tűzijátékot Székesfehérváron. Az
önkormányzat ennek megfelelően fog
dönteni az eddig újévi tűzijátékra fordított hatszázezer forint felhasználásáról. Arról, hogy az összeget pontosan
milyen célra fordítjuk, a későbbiekben

Csapó Ramóna
A tűzijáték és a petárda okozta hangos
durrogtatás, a zaj következtében az állat
megrémül, elszökik otthonról és gyakran
nem is talál haza. Az egyik székesfehérvári
menhely vezetője azonban azt mondja, nem
szilveszter éjjelén volt a legmagasabb a
szökések száma.

„Elsején, amikor mindenki aludt, hajnalban fellőtték a maradék rakétákat
– na akkor indultak világgá a kutyák!
Ezeknek csak a töredékét találtuk
meg az elmúlt időszakban. A világgá
szaladt kutyák, akik a legtöbb esetben
sérültek, mert vagy kerítésen akadtak
fent vagy összemarakodtak, csak
ezután fognak előkerülni.” – nyilatkozta a Fehérvár Tv-nek Molnár
Tamásné, az ASKA vezetője, aki
azt tanácsolja, bár már több nap

eltelt az első durrogtatások óta,
ne adjuk fel eltűnt házi kedvenceink keresését! – „Amikor rémült
állapotban indulnak el az állatok,
akkor nincs nyomrögzítés, csak
mennek. És ha azon a területen kívül
kerülnek, amit ismernek, akkor baj
van! Ilyenkor egy-két napot pihen a
kutya és próbál gondolkodni, hogy
jut haza. Ha hagyunk nyommintát,
amin el tud indulni, akkor sokat
segítünk neki!”
Molnár Tamásné szerint ez lehet
akár egy pulóver, de bármilyen
ruhadarab, ami alapján a kutya
felismeri gazdáját. Hozzátette,
hogy aki elkóborolt állattal találkozik, mindenképpen értesítse az
állatmentőket. Fontos azonban,
hogy óvatosan közelítsük meg
őket, hiszen az ijedt kutyák kiszámíthatatlanok lehetnek ilyenkor.

Fotó: Kiss László archív

Január elsején szökött el a legtöbb kutya

A városi szilveszterre mindig több ezren kíváncsiak
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Hagymásy András

Fotó: Simon Erika archív

Tűz, jöjj velem!

Jövőre már nem lesz városi tűzijáték szilveszterkor

Akadtak olyanok, akik szerint a
központi tűzijátékot mégsem kellene megszüntetni: „Nem gondolom,
hogy a központi tűzijátékot kellene
megszüntetni. Tíz percre mindenki
tudja felügyelni a kutyáját. A rengeteg
magántűzijátékot kellene betiltani vagy
valamilyen szinten korlátozni. Ezeknek
a robbanásaitól lesz a város olyan,
mint a háborús övezet. Ettől őrülnek
meg a kutyák és indulnak neki a világnak.” – érvelt Horváth Ilona.
Horváth Csilla is azon a véleményen
volt, hogy hiába szűnik meg a központi tűzijáték, attól még a magánemberek vehetnek, és a probléma
továbbra is fennáll: „Mindenkinek

Fotó: Kiss László archív

tájékoztatást adunk. Köszönöm mindazoknak, akik szavaztak, kommenteltek és a meglátásaikkal, véleményükkel
segítették a kérdés eldöntését.”
A bejelentésre mintegy ezer reakció és kétszázötvennél is több
komment érkezett. Sokan – köztük sok kutyatulajdonos – örültek
a bejelentésnek. Szabó Andrásné
kifejtette, hogy a szavazáson
nemmel szavazott, de nem az
állatok miatt: „Engem nem zavar a
tűzijáték, sőt tetszik, gyönyörű! De
ha hasznosabbra költhetjük, akkor
költsük arra! Aki meg akar tűzijátékot, fizesse meg az árát. Engem ez
sem zavar.”

Szilveszterkor a kutyákra jobban oda kell figyelni!

tenni kellene oda-vissza. Nem egy emberen múlik a dolog! Ez együttes érdek!”
Volt olyan is, aki kompromisszumot javasolt. Varjas Judit szerint
fényjátékra vagy lézershow-ra is
el lehetne költeni az összeget. A
tűzijátékot felváltaná, a hagyomány
csak átalakulna. Az állatbarátokat
sem hiszi, hogy zavarná.

Az Európa tűzijáték-fővárosa címre
joggal pályázhatna a spanyolországi
València. Minden évben március 19-e,
Szent József napja előtt, közel egy
héten keresztül tartják a Las Fallas
fesztivált, amin minden mozogni
képes valènciai részt vesz, aki nem
képes, az az erkélyről nézi, aki arra
se, az hallgatja, úgysem tehet mást.
A tűzoltókon kívül ekkor szinte nem
dolgozik senki. Több száz óriási
papírmasé bábut építenek a helyiek
minden városrészben nagy műgonddal heteken át, hogy az ünnepség
minden napján látványos pirotechnikai show-val, robbantásokkal,
tűzijátékkal szórakoztassák magukat
és a közel egymillió Valènciába
érkező turistát minden egyes helyszínen. A hangerősség meghaladja a
százhúsz decibelt. Nálunk ennek a
feléért már bezáratnak egy kocsmát.
Az eseménysorozat csúcspontja
március 19-e, amikor óriási felhajtás
és véget nem érő hang- és fényorgia
közepette elégetik a bábukat. Kivéve
egyet, amit a közönség a legszebbnek szavaz – ezeket múzeumban
őrzik.
De a város nyáron is a tűzijátékimádók paradicsoma: a tengerparton, a kikötő mellett minden
este kapunk a látványosságból. Van
tehát, ahol nem bánják a tűzijátékot, és a kocsmák is nyitva vannak
hajnalig. A valènciai ebekről nincs
hír. Kutya egy világ lehet ez nekik,
az emberek viszont egész jól élnek
és élvezik az életet. Olykor ez is
számít.

Hiszen már kétezer éve is volt!
Láűszló-Takács Krisztina

A mai napig Hunan tartományban, Liu Yang vonzáskörzetében
található a világot tűzijátékkal
ellátó pirotechnikai gyárak
legtöbbje. Sokan az gondolják,
hogy azért van ott olyan sok
pirotechnikai cég, hogy kihasználják az olcsó munkaerőt. De a
valóság az, hogy a tűzijátékiparág jóval azelőtt létezett Kínában, mint ahogy megjelent a
modern korban a kelet és nyugat
közötti bérkülönbség.
A tűzijáték ugyanis Kínából származik, egyes források alapján
mindegy kétezer évvel ezelőttről.
A legelterjedtebb legenda szerint
a felfedezése, feltalálása véletlenül történt egy kínai szakács
konyhájában, aki szenet, ként
és salétromot kevert össze, ami
begyulladt és elégett. Később ezt
a keveréket egy bambuszcsőbe
préselte bele, ami felrobbant.
Más források viszont arra utalnak, hogy a tűzijáték Indiából
származhat. A kínai Li Tian
nevű szerzetes leírásai szerint a
durrogtatás, robbantgatás csupán ezer évvel ezelőtt kezdődött.
A kínai emberek egyébként min-

den év április 18-án ünneplik a
petárda feltalálását.
A durrogtatásról eleink azt
gondolták, hogy megvédi őket
a gonosz szellemektől, elűzi
azokat. A kísértetek ugyanis
félnek a hangos puffogtatástól,
durrogástól. A kínai újév ma is
rendkívül népszerű esemény,
ahol hatalmas durrogással,
robbantgatással űzik el a gonosz
szellemeket.
Európában a fekete lőport
elsősorban katonai célokra
használták. Az olaszok voltak,
akik elsőként alkalmazták tűzijátékgyártáshoz. Hazánkban az
első nagyobb tűzijátékot 1476.
december 22-én, Mátyás király
és Aragóniai Beatrix esküvőjén
lehetett látni.
Az angolokat is magával ragadta,
lenyűgözte a tűzijáték: nagyon
népszerű lett I. Erzsébet királynő
uralkodása alatt. William Shakespeare is említést tesz műveiben a
tűzijátékról. A királynő annyira
élvezte a tűzijátékot, hogy ő maga
hozta létra a Fire Master of England mesterséget. II. Jakab király
annyira elégedett volt a tűzijátékkal a koronázási ceremónián,
hogy lovaggá ütötte a tűzmestert.
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Karácsonyt ünnepeltek a szerb ortodox hívek
A HETILAP

Rába Henrietta

Január hetedikén ünneplik világszerte az ortodox
keresztények a karácsonyt,
közel két héttel azután,
hogy a nyugati katolikusok
megélték és vízkereszttel
le is zárták az ünnepet. A
különbség oka, hogy a nyugati hívek a Gergely-, míg a
keletiek a Julianus-naptárt
használják. Bár tizenhárom
nappal később ünneplik Jézus születését, mint nyugati
társaik, a karácsony ugyanazt jelenti számukra.
A Szerb ortodox templomban Pavle Kaplan esperes
celebrált vecsernyét az
ünnep alkalmából: „Azt
ünnepeljük, mint az egész
keresztény világ: Jézus eljövetelét, kisgyermekként való
megszületését, belépését a tör-

Fotó: Kiss László

Ünnepeltek az ortodox egyházak:
január hetedikén emlékeztek Jézus
születésére. Mivel ők a Julianus-naptárt használják, így esik a szenteste
tizenhárom nappal későbbre, mint a
nyugati egyházaknál. A székesfehérvári szerb közösség tagjait karácsonyi
vecsernyére, esti istentiszteletre
várták a Rác utcai templomba.

A pásztorok, akik meglátogatták a kisdedet születése után, tölgyfával gyújtottak tüzet, hogy a Kisjézus amellett
melegedhessen. A karácsonyi vecsernye után ezért tüzet gyújtanak. A liturgia keretében a gyülekezet körbeállja
a badnyákot, vagyis a szent tölgyfából élesztett lángokat.

ténelembe azért, hogy minket
üdvözítsen.”
Az ortodox hívek számára
is a húsvét utáni legnagyobb ünnep a karácsony. A
liturgiában mások a változó
és a megszokott énekek,
és hiányzik a karácsonyfa
is a templomból. A vegyes
házasságú családoknál
a fenyőfát vízkeresztkor
leszedik.
Sándorovits László, a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
elmondta: „A fenyőfa helyére
most szalma került, dió, mogyoró, alma, narancs, datolya.
A templomban ugyanez van.
Vannak bizonyos szokásaink,
amiket ilyenkor elvégzünk.
Hagyomány a karácsony esti
vacsora, ez még böjtös: egyszerű étel kerül az asztalra, sóban,
vízben főtt bableves fűszerezve
és mákos guba, amit fehér kalácsból sütünk. Ez a kalács egy
olyan változata, amiben nincs
tojás és zsiradék.”
A templomban a szalma és
a tölgyfaág arra emlékezteti
a hívőket, hogy Jézus istállóban született. Az ortodox
hívők január 14-én ünneplik
majd újév napját.

Püspöki szentmise vízkereszt ünnepén
Rába Henrietta

Vízkereszt az egyik legrégebbi
keresztény ünnep, mely Jézus
Krisztus megjelenésének eseményeit kapcsolja össze. Ilyen a napkeleti
bölcsek imádása, Jézus megkeresztelkedése a Jordánban és Jézus
első csodája a kánai menyegzőn.
A római katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta csak Jézus
keresztségét ünnepli vízkeresztkor.
Spányi Antal így szólt az ünnepi
szentmisén a hívekhez: „Ennek a
napnak ősi szép szokása – amiről nevét
is kapta az ünnep – vízkereszt, a víz
szentelése. Most megáldjuk a vizet,
hogy legyen Isten kegyelmének hordozója, hogy tisztulást hozzon, hogy kegyelmet közvetítsen, hogy erősítsen meg
bennünket Isten szerető jóságában.”
A víz szentelésekor Spányi Antal
kérte a mennyei Atyát, hogy amire
hintik azt, onnan minden gonosz
lelket űzzön el és tartsa távol a
betegségeket: „Add, hogy ez a víz
mennyei ajándékaid szolgálatában
űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a
betegségeket és hordozza magában az
isteni kegyelem hatékony erejét! Hívek
házában vagy bármely helyen, amelyet
ér ennek a víznek a cseppje, az legyen
egészen tisztává! Legyen távol a go-

Fotó: Lugosi Balázs

Jézus megjelenését, megkeresztelkedését
ünnepelte a katolikus egyház január hatodikán,
vízkereszt napján. Spányi Antal megyés püspök
a Szent Imre-templomban celebrált ünnepi
misét a híveknek.

Vízkeresztkor, a karácsonyi ünnepkör zárónapján Jézus három megjelenésére emlékezünk

nosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás
szelleme, szűnjön meg a sátán minden
cselszövése!”

A püspök felhívta a figyelmet arra,
hogy kövessük lélekben a csillagot,
mely a bölcseket elvezette Jézus-

hoz, a találkozáshoz és a felismeréshez. Isten elénk mutatja magát,
vegyük észre és kövessük őt!
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A kidobott karácsonyfákat újrahasznosítják
A HETILAP

Buzás Gábor
Vízkereszt után ideje kitenni az otthonunkból a
karácsonyfákat. Kérdés, hogy mikor és hogyan
érdemes az utcára helyezni a fenyőfákat.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Fiers Gábor archív

Habár sokan vásárolnak földlabdás
fenyőfákat, amiket el lehet ültetni
az ünnep után, a többség azonban
még mindig egyszer használatos
fákban gondolkodik. Január eleje a

fenyőfák kipakolásának és elszállításának időszaka.
„Társaságunk Székesfehérváron mind
a lakótelepeken, mind a családi házas
övezetekben január 6-a és 31-e között
szállítja el a fenyőfákat. Annyi a különbség csupán, hogy a családi házas
övezetekben minden második héten
történik a kidobásra ítélt karácsonyfák
szállítása. Fontos, hogy a települési
vegyes hulladék gyűjtésének napján

A Depónia honlapján minden információ megtalálható az adott település nevére való rákeresés
után. Fontos, hogy a műanyag díszeket és a szaloncukros papírokat szedjük le a fáról, hiszen a
szállítást és a további hasznosítást is megnehezítik.

Magasról nem érdemes kidobni a karácsonyfát, mert könnyen úgy járhatunk, mint a képen.
2017-ben lapunkban is beszámoltunk róla, hogy majdnem egy évig „díszítette” Vízivárost ez a
rossz helyen landolt fa.

tegyük ki ezeket a fenyőfákat!” – tájékoztatott Polónyi Dóra, a Depónia
Nonprofit Kft. PR-vezetője.
A magas gyantatartalmuk miatt ezeket
a fákat nem komposztálják, hanem
energetikai hasznosításra kerülnek.
Székesfehérvár mellett számos kisebb,
összesen hatvanöt településen is a
Depónia szállítja el a fenyőfákat.

Tavaly év végén már kipostázták
mindenkinek a 2020-as hulladéknaptárt, mely tartalmazza a fenyőfák elszállításának időpontját is.
„Kétszer fogunk menni januárban,
tehát senki ne ijedjen meg, ha az
első szállítási időpontról lemaradt!”
– figyelmeztet a Depónia munkatársa.

Berlinbe vitték jóhírünket
László-Takács Krisztina
A január elsejétől kiemelt minősítésű
zeneművészeti szervezetté vált Alba Regia
Szimfonikus Zenekar az újévi telt házas, dupla koncertek után már egy külföldi fellépésen
is túl van.

Fotó: György Attila

Az együttes ezúttal Németországba
indult, hogy meghódítsa a Berlini
Filharmónia színpadát. Január ötödikén a Filharmónia Nagytermében
Smetana Moldvája, Rahmanyinov
c-moll zongoraversenye és Rimsz-

kij-Korszakov Seherezádéja szólalt
meg a világhírű orosz zongoraművész, Andrej Gavrilov közreműködésével. Az est dirigense Michael
Zukernik, aki már több alkalommal
dolgozott együtt a zenekarral.
„A fejlődő együttesnek komoly
lehetőséget jelent, hogy világhírű és
kiváló akusztikájú koncerttermekben
léphet fel, és igazán nagy elismerés,
hogy ismét hírnevet szerezhettünk
külföldön Székesfehérvár számára!”
– mondta ifj. Major István zenekari igazgató.

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

Főpróba a berlini koncert előtt
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egészség

Nem luxustáska!

Rába Henrietta
Tisztálkodási szereket, higiéniás termékeket várnak egy székesfehérvári optikába: januárban újra
lehetőség van a tavaly indult, sikeres adománygyűjtésbe bekapcsolódni. Az országos akcióban az
elmúlt évben tizenkétezer kis táska gyűlt össze.

Nincs járvány, de érdemes beadatni az oltást

ti cikkeket a hónap végéig. Cserta
János, a Cserta Optika tulajdonosa elmondta: „A Nem luxustáska
akció azért jött létre, hogy azok a
hölgyek, akik szegénységben élnek,
nem tudják maguknak megvásárolni
azokat a higiéniai termékeket, amikre
a mindennapokban szükségük lenne,
adomány keretében az év bizonyos
időszakában megkapják azokat. Egy
nem rossz minőségű, de már nem
használt táskát kérünk megtölteni
olyan higiéniai termékekkel, mint
szárnyas betét, szappan, tusfürdő,
sampon, hajkondicionáló.” A táskákat a gyűjtőpontokra lehet bevinni
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szállítja el és osztja szét a
rászorulók között.

Fotó: Kiss László

Nem csak az adventi, karácsonyi
időszakban van szükség a hátrányos helyzetben élők megsegítésére. Azoknak a nőknek, akik nem
tudják megvásárolni a higiéniás
termékeket, egészségügyi betéteket, nagy támogatást jelent a Nem
luxustáska elnevezésű országos
kampány, amit tavaly három nő
álmodott meg. Székesfehérváron
egy gyűjtőpontra várják a használa-

2020.01.09.

Idén is várják egy kis táskába a higiéniás termékeket. A szervezők kérik, hogy az adományozók
ne tegyenek bele tampont, kelyhet, mosható betétet, élelmiszert, ruhaneműt. Viszont az előző év
tapasztalatai szerint nagyon örülnek a hölgyek egy kis írásos üzenetnek, elrejtve a csomagban.

Kovács Szilvia
Magas láz, levertség, izomláz, végtagfájdalmak – csak néhány tünet, amiket az influenza
okoz. Bár sokan szenvednek ezekben a hetekben
hasonló betegségekben, a járvány még nem
érte el megyénket.

Az országban már több esetben
kimutatták a vírust, Fejér megyében azonban még nem igazolták
a szakemberek annak jelenlétét.
Krisztián Erika megyei tisztifőorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy
érdemes minél előbb beadatni a
védőoltást, mert az nem azonnal

fejti ki hatását. A krónikus betegségben, immunhiányos állapotban
szenvedők, az egészségügyben vagy
közösségben dolgozók, a kismamák illetve a hatvan év felettiek ingyenesen jogosultak a védőoltásra.
„Azok, akiknek térítésmentesen jár az
oltás, a háziorvosnál hozzájuthatnak.
Akik nem tudnak ily módon hozzájutni, azoknak a háziorvos receptre tudja
felírni az influenza elleni oltóanyagot,
ami a gyógyszertárakban már elérhető.
A vakcina beadása után fokozatosan,
körülbelül két hét alatt alakul ki a
védettség.” – mondta el lapunknak a
megyei tisztifőorvos.

Kép: Zsiday Ádám
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A következő hetekben már lehet számítani arra, hogy megyénkben is megjelenik a vírus, így
érdemes az első tünetekre is fokozottan figyelni!
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Nem fedi a liszt a koszt
A HETILAP

Vakler Lajos

Melyek voltak az idei ellenőrzések
tapasztalatai?
A téli kiemelt célellenőrzések
december elsején kezdődtek meg és
szilveszter napjáig tartottak. Jó eredményekről számolhatok be. Több
mint százhúsz egységben végeztünk
ellenőrzéseket, az élelmiszerfront
valamennyi részén az előállítástól
a forgalmazásig. Négy egységben
kellett tevékenységet korlátoznunk,
ahol problémák merültek fel. Mind
a négy pékség volt, tehát az élelmiszer-forgalmazásnak ezen a részén
sajnos komoly gondok vannak.
Milyen vizsgálatokat végeztek, mire
számíthatnak ilyenkor az üzemeltetők?
Kiemelten ellenőriztük a szaloncukrokat és a virsliket, de a
kókuszreszelékekből is mintát vet-

Fotó: Simon Erika

Sziebert Gergely, a megyei kormányhivatal
élelmiszerbiztonsági és földművelésügyi
főosztályának vezetője, megyei főállatorvos
közzétette a téli szezonális élelmiszerellenőrzések tapasztalatait. Az adventi és
karácsonyi vásárokon, ünnepi rendezvényeken
árusítóknál csak kisebb, azonnal orvosolható
problémák adódtak. Néhány esetben azonban
súlyos higiéniai, jelölési és dokumentációs
hiányosságokat is találtak, amelyek komolyabb
szankciót – a tevékenység felfüggesztését,
bírság kiszabását – vonták maguk után.

Az adventi vásárban is vizsgálódott a hatóság, csak kisebb problémákat észleltek

tünk. Egy olyan zselés szaloncukor
volt, ami nem felelt meg a jelölésen
szereplő összetételnek, így azt ki
kellett vonni a forgalomból. Egy
olyan virslifajtát is találtunk az ellenőrzés során, amely a mikrobiológiai

Szóval győzni idén is lehet!
Buzás Gábor
Ismét meghirdette a város a Szóval győzni
kommunikációs bajnokságot, melyre az
önkifejezésre, kommunikációra és marketingre
fogékony, igényes, 10–13. évfolyamos középiskolásokat várják.

pékségekben tapasztalt higiéniai
problémák esetében amíg nem
takarítanak ki és nem fertőtlenítenek, a tevékenységet nem
folytathatják. A szankció ezen túl
általában pénzbírság.

Könyv a természetvédők szolgálatáról

A bajnokságra jelentkező diákok
január 23-án, csütörtökön délután a Hiemer-házban válogatón
vesznek részt, ahol a szervezők
által felkért szakemberek választják ki azokat versenyzőket, akik
továbbjutnak a döntőbe. Őket
februárban a csoportos foglalkozásokon mentorok – Azurák
Csaba riporter, műsorvezető,
Ignácz Adrienn pszichológus, Bakonyi István irodalmár és Kozáry
Ferenc színművész – készítik fel
a döntőre, melyet március 18-án
rendeznek meg a Hiemer-ház
Báltermében.
A versenyzők az értékes tárgynyeremények mellett egyéb ajándékokkal is gazdagodnak. További
részletek a fehervariprogram.hu/
szovalgyozni oldalon találhatók, és
itt lehet jelentkezni a versenyre is
január 17-én, pénteken éjfélig.

Vakler Lajos
A Civilközpontban nagy érdeklődés mellett
mutatták be szerdán Banizs Károly A Társadalmi
Erdei Szolgálat (TESZ) és utódszervezete, a
Természetvédelmi Szolgálat (TeSz) története
Fejér Megyében című könyvét.

A hiánypótló mű a szervezet ötvenöt éves történetét dolgozza fel,
emléket állít az erdő- és általában a
természetvédő civilmozgalomban
tevékenykedőknek, résztvevőknek.
A szerző a bemutatón visszatekintett az egyesület múltjára illetve a
könyv megszületésének körülményeire: „1986-ban csatlakoztam ehhez a
csapathoz, amely 1962-ben alakult meg,
mint Társadalmi Erdei Szolgálat. Fejér
megye nagy szerepet játszott abban,

hogy az a szervezet országossá nőtte ki
magát. A rendszerváltozás után az országos szervezet megszűnt, mi azonban
megyei szinten próbáltuk továbbéltetni.
Betagozódtunk a Fejér megyei Természetbarát Szövetségbe, és ezen keretek
között folytatódott a tevékenységünk
a megyében. 2000-től 2014 végéig én
voltam a vezetője. Ennek a nagy múltú
szervezetnek a történetét állítottam
össze, dokumentumok alapján. Ötvenöt évet dolgoztam fel, 2017 végéig.
Társadalmi civilszervezet voltunk és
vagyunk. Az egyesület ma is nagyon
sokat tesz a természetvédelemért, sokan
vélekednek úgy, hogy a nagy országok
és a nagy szervezetek kontrollálják a klímaváltozást és a környezetvédelmet ma
is, de mi biztosak vagyunk abban, hogy
minden ember tehet a természetért!”

A versenyzőket elismert szakemberek, többek között Azurák Csaba riporter, műsorvezető készítik fel a márciusi döntőre

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika archív

A Szóval győzni ötletgazda-alapítója Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere, aki
2018-ban, egy a szólásszabadságot
érintő győztes jogvita után határozta el, hogy a számára kártérítésként
megítélt összeget egy kommunikációs verseny alapítására ajánlja fel.
A szervezők célja szerint a Szóval
győzni olyan közösséget, kihívást
és fejlődési lehetőséget biztosít
a jelentkezők számára, amely a
pályaválasztás és az egyetem vagy
a munkavállalás során felmerülő
kihívásokban is segíti őket.

paramétereknek nem felelt meg,
azt is kivontuk a forgalomból.
Mi ilyenkor a szankció?
Ezekben az esetekben kivonjuk az
inkriminált terméket a forgalomból, az megsemmisítésre kerül. A

A természeti környezet megóvása a huszonegyedik század egyik legfontosabb feladata
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Fekete-Cseri Zsuzsanna küldetése
A HETILAP

Vakler Lajos

Az évi nyolcvan-száz gyerek, akiket
segítenek a Kerek Világ Ház Alapítványon keresztül, különleges feladatot
jelent. Honnan jön az indíttatás, hogy
valaki egy ilyen missziót vállaljon?
Az én esetemben ez az érintettségen alapul. Felnőtt három olyan
gyermekem, akik különleges
bánásmódot, sajátos nevelést
igényeltek. Problémás volt a
tanulásuk, az anyanyelvi készségterületük működött nagyon
gyengén. Kerestem a megoldást,
de akkor nem volt jó válasz az ő
gondjukra. A pedagógusok nem
találták az okát, hogy miért van
az óriási teljesítményingadozás.
Miért van az, hogy időről időre
előkerül a szomatizáció, vagyis
megbetegítik önmagukat, hogy
kimeneküljenek a présből. Felajánlották, hogy vigyem át őket
kisegítő iskolába, mert akkor ez
volt a megfelelő kategória. Akkor
kezdtem el kutakodni – teljesen
más területről jöttem ugyanis,
másfajta végzettségeim voltak
– mert eldöntöttem, hogy nem
hagyom a gyermekeimet elveszni
a süllyesztőben. Abban az időben a Kossuth iskolában volt két
tanár, Kormosné Kovács Tünde
és Burián Katalin, akik diszlexiás
osztályoknak tartottak foglalkozásokat. Katival kezdtem el beszélgetni, akit arra kértem, segítsen,

Minden pillanat fontos a mozgásterápiában

Fotók: Kiss László

A Fejér megyei Prima díj idei közönségdíjasa
Fekete-Cseri Zsuzsanna mozgásterapeuta.
Az oktatás és köznevelés területén végzett
munkájáért nyerte el az elismerést.

Mosollyal kerek a világ

hiszen nem tudtam, hogy induljak
el, mit tanuljak, kihez forduljak segítségért. Javasolta, hogy
menjek el Budapestre, ahol van
egy alapítvány, akik terapeutákat

is képeznek, merthogy nekem a
mozgásterápia lesz a testhezálló.
Sportolóként igazat adtam neki.
A doktornőnek elmondtam, hogy
bár nincs pedagógiai diplomám,

de van három gyermekem, és
megoldást kell találnom. Ennek
több mint húsz esztendeje. Elkezdtem Marton-Dévényi Évánál
tanulni. A trend az, hogy egy idő
után, egy-két év elteltével sokan
kimenekülnek ebből a munkából,
hiszen „válogatott” gyermekekkel
dolgozunk, azokkal, akik nagy
kihívást jelentenek a közösségnek
és a családnak egyaránt .
Egyre többen vannak ezek a gyermekek, akik nem betegek, hanem sajátos
nevelési igényűek.
Ez valóban nem betegség, viszont
nagyon izgalmas, hogy honnan
ered. Sokan kutatják a világon,
így tudjuk, hogy az eredője a környezetszennyezés, a táplálkozás,
az urbanizáció, a felgyorsult életforma lehet. Az, hogy egy gyereknél ez manifesztálódik vagy sem,
nagyon sok mindentől függ. Az is
fontos, hogy ezeket a gyerekeket
milyen hatások érik, így természetesen meghatározó a család.
Hogyan tud segíteni egy mozgásterapeuta?
A központi idegrendszer funkcióit tudjuk helyreállítani úgy,
hogy a hálózatos idegrendszert
építjük ki. Az agy épülése ugyanis
a mozgáson keresztül történik.
Előfordul, hogy bizonyos agyterületek nem tudnak integrálódni, és
ez a gyermekek viselkedésében és
tanulási képességeiben is megnyilvánul. Ez egy folyamat, amibe úgy
kell beavatkozni, hogy nem tudjuk
megállítani az időt: a gyerekeket
napról napra érik különböző
hatások, ezért a bennük addig
felhalmozott deficitet valamilyen
módon rendeznünk kell.
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A folyamat megállítható?
Ez nagyon izgalmas kérdés. A
szülőknek el szoktam mondani,
amikor elhozzák a gyerekeket,
hogy vettél egy házat, amit megépítettek valamikor, beköltöztél és
nekiállsz az átalakításnak. Amíg
el nem készülsz, nem lakható a
ház, de mivel valahol kell laknod,
egy szobát választasz magadnak,
ahova bevonulsz, ott élsz, a többi
területet pedig felújítod. A terápiánál is így fog történni. Amikor
elkezdődik, a gyerekek nagyon
boldogok, hiszen jól érzik magukat, játékkal, mesével, mondókával. Ahogy megyünk előre, a
terápiában elérkezik a regressziós
folyamat, amikor a gyermek érzelmi életében széthullik. Amikor
kijövünk egy ilyen folyamatból,
egy sokkal szélesebb nyitottabb
személyiségrész jelenik meg. Aztán bemegyünk egy újabba, amíg
a gyerek el nem éri azt a szintet,
ahol már otthon van ebben a
világban.
Rendkívüli felelősség hárul a szülőkre
is. Hogyan lehet meggyőzni őket a lépésről lépésre való haladás fontosságáról? Szükséges-e, hogy a szülő társa
legyen a terapeutának?
Elsődleges dolog, hiszen ha a
szülő nem változik úgy, ahogy a
gyermeke fejlődik, nagy bajban
vagyunk: akkor a szülő fogja
státuszban tartani a gyereket. Mi
felépítjük, a szülő visszarántja –
ez nem működik. Fontos, hogy
a szülők együttműködők legyenek. Ez bizalmi kérdés, hiszen a
legdrágább kincsüket, a gyermeküket bízzák ránk. Az is fontos,
hogy a szülők részesei lehessenek
a gyermekük életének a terápia
idején is, de le is kell választani a
szülőtől a gyermeket, hiszen az ő
jelenlétükben másként funkcionálnak.
Bizonyos értelemben szülői szerepet
kell vállalnia a terapeutának is?
A szülő szeretné mindentől
megkímélni a gyermekét, ez az
általános szülői attitűd. A terapeuta más. Egyszer egy szülő úgy
fogalmazott, hogy olyanok vagyunk, mint egy idegenlégiós tiszt
Teréz anya lelkével. Ez nagyon jól
jellemzi a munkánkat. Szeretet,
empátia, elfogadás és megértés
az egyik oldalról, a másik oldalról
pedig kíméletlennek kell lenni. Be
kell vasalni azt a nagyon kemény
fizikai és szellemi munkát, ami a
fejlődéshez vezethet.
Néhány embert kihagytunk a terápiás
közegből, és azok nem mások, mint az
óvónénik és a tanítók.
Az egyértelmű, hogy nehéz
helyzetben vannak. Kezdetben én
magam sem tudtam együttműködni a pedagógusokkal. Mára olyan
mennyiségű különleges nevelési
igényű gyerek jut ezekre az intézményekre, hogy nem tudnak mit
kezdeni a problémával. Így mára
jutottak el a pedagógusok oda,
hogy kérik a segítségünket.
Előbb-utóbb nekik is szintet kell lépni.
Ugyanígy tetten érhető a fejlődés
az ön pályáján is: mozgásterapeuta,
egészségfejlesztő, később rekreológus
lett, és ugyanígy fejlődött a csapata is.
Amikor megszületett az alapítvány, az
már egy következő lépcsőfok volt?
Mindenki specializálódott, hogy
egyre szélesebb spektrumon

A gyermek társ a terápiában

tudjuk segíteni a gyerekeket. Ezért
lett Kerek Világ Ház a nevünk:
amikor bejön a gyerek, még sok
mindent nem tud, keresi a helyét,
majd a folyamat végén, amikor kimegy, már kerek számára a világ.
És ezt csak úgy lehet elérni, ha mi
is folyamatosan fejlődünk.
A jelenlegi csapat teljes egészében
lefedi a jelentkező problémákat?
Igyekszünk. Amikor bejön hozzánk egy gyerek, az első dolgunk,
hogy megvizsgáljuk, hogy megállapítsuk, milyen státuszban

van, megnézzük, eddig mi minden
történt vele. Ha nem a mi kompetenciánk, akkor is tudunk irányt
mutatni és segíteni, hogy merre
tovább. A szülők természetesen
végig ott vannak a vizsgálat alatt,
végig kommunikálunk. Kérdezünk és ők is kérdezhetnek,
majd felállítunk egy tervet, hogy
honnan hová szeretnénk eljutni.
Milyen szakmai jövőképe van az
alapítványnak?
Mindig vannak terveink és céljaink. Mára eljutottunk odáig, hogy

A labda elmaradhatatlan kelléke a gyakorlatoknak

le tudjuk írni a terápiánkat, annak
sajátosságaival. Leírjuk, mert
szeretnénk továbbadni tapasztalatainkat, és mert meggyőződésem,
hogy minden nagyobb városban
elkelne egy ilyen intézmény. Problémát jelent, hogy a mi gyerekeink
a pedagógia, a medicinális orvoslás, a pszichológia és a szociológia
körében lebegnek, mondhatni a
senki földjén vannak. Szeretnénk
elérni, hogy a gyermek ki tudjon
teljesedni, hogy boldog, egészséges életet élhessen.

A HETILAP

Látogatható kiállítások
Amerikaland
Öreghegyi Közösségi Ház
Nervetti Károly és Kőszegi Adrienn
fotókiállítása. Megtekinthető január
31-ig.
Csupa csipke
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Kiállítás Székely-Szűcs Péterné horgolt munkáiból. Megtekinthető január
31-ig.
Az örökifjak fotókiállítása
Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub alapítói
tárlata. Megtekinthető január 31-ig.
Hagyomány és kézművesség
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
utcai Tagkönyvtára
Megtekinthető január 31-ig.
Az Ember (rajzok az Ótestamentumból)
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Pinke Miklós képzőművész kiállítása.
Megtekinthető február 2-ig.
Van, aki marad…
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Ziffer Sándor (1880–1962) festőművész munkáit bemutató kiállítás.
Megtekinthető február 2-ig.
Bogyó és Babóca bábkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekrészlege. Megtekinthető
február 29-ig.
A különutazás terei
Csók István Képtár
Ujházi Péter képzőművész kiállítása.
Megtekinthető március 29-ig.

programajánló

Újévi táncház és díszmadár-kiállítás
Programok január 10-től 19-ig

Szabó Petra
Január 10.
Zumba fitnesz
17.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Zumba fitnesz minden pénteken. Latin táncos
fitneszedzés.
Lazarvs (Apey & the Pea)
20.30 Petőfi Kultúrtanszék
Január 11.
Olly és a Fogorvos
11 óra, Alba Regia Sportcentrum
Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és szüleiknek. Családi öröknaptár készül Tóth Eszter irányításával. Információ és jelentkezés: Pintérné
Palkovics Gabriella, telefonszám: 20 269 0096,
e-mail: terepjarodse@gmail.com.
Újévi kézműves foglalkozás és táncház
17 óra, Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás – újévi
szerencsehozó képeslap készítése Pintérné
Markovich Marcella irányításával
18 óra: „Újesztendő, vígságszerző” – népi
gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Kriszta
vezetésével
19.30: „Veszprém megye táncélete az 19501960-as években.” Előadó: Vastag Richárd,
a Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője. Táncosok: Cziráki Ilma és
Fekete Róbert, Nagy Marianna és Bácsi
Gabriella, Hegyessy Balázs és Nagy Kinga.
21 óra: táncházi mulatság, muzsikál a
Galiba zenekar.
Január 13.
Az arénán túl vár…
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Lukács Renáta könyvének bemutatója. A
beszélgetést vezeti: Bokros Judit.

„Én is itt bérelek,
mert itt lehetőségem
van bővülni.”

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

Horoszkóp
január 9. – január 16.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy kicsit nehezére esik visszaállni a megszokott kerékvágásba. Hiába, hogy kipihente magát, mégis fáradtnak
és kedvetlennek érzi magát. Nem várt helyzetek adódhatnak, amik azonnali megoldásra szorulnak, és még az
érzelmeit felkavaró eseményekre is számíthat!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

2020.01.09.

A napokban még egy kicsit el lesz varázsolva, amit majd a
csalódás vált fel. Szürkének, unalmasnak érzi a napjait, ez
pedig mindjárt arra sarkallja, hogy kezdjen magával valamit.
Rengeteg új ötlet juthat az eszébe, csak arra ügyeljen, hogy
ne egy nap vagy egy hét alatt kívánja őket megvalósítani!

Könyvbemutató
18 óra, Királykút Emlékház
Mezey Katalin Régi napok rendje című
novelláskötetét ismerhetik meg az érdeklődők.
Január 14.
Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Vendég: Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis
Kamarakórus karnagya.
Január 16.
Szenior örömtánc Maroshegyen
9.30 és 13.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Örömtáncra várnak ötventől százéves korig
minden mozogni vágyót februártól két időpontban.
Nincs szükség partnerre, sem tánctudásra,
csak ritmusérzékre és kényelmes váltócipőre.
Kapcsolat: Arany Istvánné klubvezető (30 246
3726).

Január 17.
Plan
18 óra, Pelikán Galéria
Máder Barnabás porcelántervező, Revák Katalin keramikus- és Szabó Anikó textilművész
közös tárlata, melyet Szűcs Erzsébet művészettörténész nyit meg. Megtekinthető február
14-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.
KFT-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Január 18.
Papírszínház
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
A kisgyermekes családokat várják a székesfehérvári Népmesepontba: az érdeklődők a
Vidám királyfi című történetet nézhetik meg.
Papírfonás
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme

Betanított munka
Székesfehérváron!

Induló tanfolyamaink:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása

• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző
• Fogyó- és Volfrámelektródás
hegesztő
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép-kezelő

(E-000352/2014/A001-019)

Amit kínálunk:

Jelentkezés: H.-P.: 8-16-ig
a 06 20 234 6272-es telefonon vagy
a betanitottmunka16@gmail.com e-mail címen

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

Adventi útjaink

Egyiptomi emlékek Budapesten - Tutanhamon
Budapest: Rubens kiállítás - Ráth Villa
Semmering hóköntösben
Miskolci Kocsonyafesztivál
Budapest: Sziklakórház-Parlament-Zwack
Rijekai Karnevál
Mohácsi Busójárás
Morzsák a francia konyhából
Plitvicei tavak
Andalúzia felfedezése - repülővel
Gasztro kalandok Toszkánában
Mesés Kelet városai: Szarajevó-Mosztar
Albán tájakon - kalandozás a sasok földjén
Nyaralás a horvát tengerparton - Porecs
Szegedi Szabadtéri Játékok: Apáca show

jan. 16., február 22.
7.500 Ft
január 25.
7.500 Ft
január 25.
13.000 Ft
február 15.
11.500 Ft
február 15.
7.500 Ft
február 23.
19.900 Ft
február 23.
9.900 Ft
március 21.
8.500 Ft
március 28-29.
35.000 Ft
március 28-április 1.
285.000 Ft
április 2-5.
79.000 Ft
május 1-3.
53.000 Ft
máj.27-jún.5.
189.000 Ft
július 4-11.
167.000 Ft-tól
augusztus 1-2.
29.000 Ft

Székesfehérvár, József A. u. 2/E • www.groszutazas.hu
e-mail: groszutazas@gmail.com • Tel.: 06-22-315-662, 06-30-901-5703

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

E.sz.: U-001192
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Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Arra biztatják a csillagok, hogy merje kimutatni az érzéseit. Akkor is, ha egyedül van és
szeretne valakit meghódítani. De a párban
élőknek is ezt kellene tenniük ahhoz, hogy
elmélyüljön a kapcsolatuk.

Vigyázzon, mert manapság hajlamos arra, hogy túlságosan
feketén illetve fehéren lássa a dolgokat, ez pedig vitát
generálhat a munkahelyén. Arra sem ártana figyelnie, hogy
ne hozzon hirtelen döntéseket és ne tegyen kategorikus kijelentéseket. Legyen kicsi rugalmasabb a gondolkodásmódja!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Párjával szép lassan változik a kapcsolatuk. Egyre
jobbnak, szenvedélyesebbnek és változatosabbnak
ítéli minden területen. Már csak arra kellene ügyelnie, hogy szélsőséges viselkedésével ne kergesse őt
ki a világból!

Ez a hét tartogat egy-két csatát. Lehet, hogy meg kell küzdenie
a beígért fizetésemelésért vagy előléptetésért. Vagy éppen a
kollégáival kell harcba bocsátkoznia. Nem lesz könnyű helyzetben, de ügyeljen arra, hogy diplomatikusan vitázzon! Ha
ügyesen bánik a szavakkal, akkor megnyerheti a csatáit!

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Évnyitó ökotúra
10 óra, Sóstó-látogatóközpont
Távcső, meleg ruha, bakancs ajánlott! Előzetes
regisztráció az alábbi elérhetőségeken: sosto@
szekesfehervar.hu, 22 202 373.

Február végéig forog az óriáskerék

Tél végéig látogatható a Koriliget

A székesfehérvári látványosság üzemeltetője közösségi oldalán tájékoztatott arról,
hogy még két hónapig, február végéig várja
vendégeit az óriáskerék a Zichy ligetben.

A Zichy ligetben felállított jégpálya az
időjárás függvényében tél végéig üzemel. A
csaknem nyolcszáz négyzetméternyi jégfelületen az óvodai és iskolai csoportok hétköznap
délelőttönként, előzetes bejelentkezés
alapján térítésmentesen sportolhatnak.

XIX. Székesfehérvári Esküvőkiállítás
10 óra, Novotel Hotel
A Székesfehérvári Esküvőkiállítás idén 19.
alkalommal várja a jegyes párokat. Sok
kedvezménnyel, színes ötletekkel, kóstolókkal, bemutatókkal készülnek a szervezők két
napon keresztül.
Tibiton klub
16 óra, VOKE Művelődési Ház és Könyvtár

Fotó: Kiss László

Madárházikó készítése
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.

Az ősszel felállított óriáskerék az első tervek szerint január 1-ig várta volna a különleges élményre
vágyókat Székesfehérváron. Az elmúlt hónapok
tapasztalata azt mutatta, hogy az óriáskerék mind
a fehérváriak, mind a városba érkező turisták
körében nagy népszerűségnek örvend. Így még
két hónapig marad a városban az új látványosság.

Fotó: Bácskai Gergely

Minden hónap harmadik szombatján várja az
érdeklődőket a Vidám Kreatívok papírfonó
csoport és vezetőjük, Hekkerné Gócza Erika.
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A ligetben korcsolyakölcsönzés és -élezés is van a
szolgáltatások között, működik az értékmegőrző
és büfé is várja a jég szerelmeseit a hét minden
napján 8 és 20 óra között. Csoportos bejelentkezés: koriliget@varosgondnoksag.hu vagy 70
528 6260. A jegy- és bérletárak nem változtak.
Hároméves kor alatt a belépés ingyenes.

Több száz díszmadár és kisállat
a Volán Sportcsarnokban
Díszes galambok, különleges díszmadarak, óriásnyulak és egyéb kisállatok mintegy 450 példányát tekinthetjük meg hétvégén a Börgöndi úti
Volán Sportcsarnokban rendezendő kiállításon. A
V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesületének hagyományos seregszemléje
szombaton 8 és 18 óra között, vasárnap 8 és 14
óra között várja az állatbarátokat. A helyszínt az
étterem kapuin keresztül lehet megközelíteni.

Emléktűzgyújtás a Donkanyar-emlékkápolnánál
Az urivi áttörés hetvenhetedik évfordulóján
emléktűzgyújtással és a történelmi egyházak
ökumenikus imádságos megemlékezésével
tisztelegnek a második világháború magyar
hősei előtt. Január 12-én, vasárnap két kiállítás
nyílik a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti
Emlékhelyen, majd az emléktűz lángjai 18 órakor
lobbannak fel az emlékkápolna előtt.

A Barátság mozi műsora
Január 10.
17.30: Macskák
20 óra: Lola és a fiúk
Január 11.
10 óra: A kis herceg
16 óra: Terra Willy
18 óra: Az ír
Január 13.
18 óra: A művészet templomai: Ermitázs
20 óra: A két pápa
Január 14.
18 óra: Tel-Avivban minden megtörténhet
20 óra: Seveled
Január 15.
15 óra: Szépkorúak szerdája: Downton
Abbey
18 óra: Tőrbe ejtve
Január 16.
17.30: Portré a lángoló fiatal lányról
20 óra: Macskák
Január 17.
18 óra: Seveled
20 óra: Boldog idők
Január 18.
10 óra: A kis herceg
16 óra: Dinó király – Út a tűzhegyre
18 óra: Tel Avivban minden megtörténhet
20 óra: Seveled
Kákics-táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A táncház 17 órakor veszi kezdetét gyerektáncházzal, Gáncs Katalin vezetésével. A
felnőtt táncházat 18 órától Nedvig Bendegúz
vezeti.
Körtevirágok
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.
Omen
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

XI. Tündérszó Határok Nélküli Meseíró Pályázat
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár tizenegyedik alkalommal hirdeti meg
határok nélküli meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várják e-mailben, csatolt Word-dokumentumban vagy postai
úton négy példányban március 13-ig. A mese mellé csatolni kell a meseíró nevét, születési idejét
(év, hónap, nap), postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám) és szülei egyikének
e-mail-címét vagy telefonszámát! A pályaművek terjedelme legföljebb hatezer karakter (kb. három
nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés.
Egy pályázó csak egy mesét küldhet. A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel
és egyedi művészeti alkotással jutalmazzák. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés június
elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat május 8-ig telefonon vagy e-mailben értesítik illetve
névsorukat a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat az egyesület egy későbbi
időpontban megjelenteti. Elérhetőségek: +36 22 501 161, tunderszopalyazat@gmail.com.

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Készen állnak a kedvesével arra, hogy mindketten
változtassanak annak érdekében, hogy jobbá tegyék a
kapcsolatukat és együtt maradjanak. Akik még nem tették, azoknak érdemes tiszta vizet önteniük a pohárba. A
héten a csillagok kimondottan támogatják ebben.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne hajszolja túl magát! Túl sok terhet akar a nyakába venni és
nem lesz jó vége. Nem kell mindent egyedül csinálnia vagy intéznie, nyugodtan támaszkodhat a szeretteire! Az is jó, hogy sportol
és lefoglalja magát különböző hobbikkal, de arra is ügyelnie
kellene, hogy eleget pihenjen és foglalkozzon a környezetével!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Tökéletes ez a hét ahhoz, ha fogyókúrázni szeretne vagy
készen áll arra, hogy életmódot váltson. Ha úgy érzi,
valami újdonságra vágyik, keres valamit, ami egy kis
pluszt adhat az életében, akkor azt szinte biztosan meg
fogja találni. Ezért is érdemes másokkal beszélgetnie!

Úgy érzi, meghozott néhány fontos döntést és készen áll
kivitelezni őket. A csillagok mégis azt tanácsolják, hogy előbb
érdemes lenne beszélnie valakivel a terveiről. Könnyen megeshet, hogy olyan hiba van benne, amit Ön nem vesz észre vagy
talán létezik jobb megoldás is annál, mint amit kigondolt!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Tele van tervekkel az idei évre. Készen áll arra, hogy
megvalósítsa vágyait. Még szerencse, hogy előbb mindent
alaposan megtervez, mielőtt cselekedne! Talán érdemes
lehet egyik-másik elképzeléséről hangosan gondolkodnia a
bizalmasa előtt, ugyanis értékes meglátásai lehetnek!

Sokszor érzi magát bizonytalannak, és olyankor szüksége
van valakire, aki megerősíti. Nincs ezzel probléma, de
törekednie kellene arra, hogy megbízzon a saját ítélőképességében. Jót tenne Önnek, ha elmélyülne valamilyen
spirituális ágazatban vagy az önfejlesztést gyakorolná!

FEHÉRVÁR
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Az idei első rejtvény megfejtései már az új esztendőhöz kapcsolódtak.
Első feladványunk egy újévi népszokáshoz kötődött, mely már évek óta
hozzátartozik a város hagyományaihoz. Január elsején egy közösségi programra invitálták a fehérváriakat. Köze van a szerencséhez és egy tál forró,
laktató ételhez. Melyik volt ez a program? A helyes válasz: Szerencsehozó
lencse az Alba Pláza előtti téren.
Második feladványunk egy ismert színésznő neve, aki az Alba Regia Szimfonikus Zenekar újévi koncertjén énekelt. Ki ő? A jó megfejtés: Tompos
Kátya.

Rejtvényünk első feladványa nem más, mint egy összeg. Ezt a pénzt a fehérváriak szavazásának eredményeképpen idéntől nem szilveszteri tűzijátékra, hanem ennél hasznosabb dologra költi a város. A témáról Fókuszban című rovatunkban olvashatnak többet.
A feladvány tehát: Mekkora az az összeg, amit a tűzijátékon megspórol Fehérvár?
Második kérdésünk még a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik. Szintén
keresztények, mégis máskor tartják a legnagyobb keresztény ünnepet.
Milyen ünnep volt a Rác utcai szerb templomban január hatodikán?
Végül egy kis mozgás: melyik az a városi akció, melynek keretében a
fehérváriak ingyenes sportolási lehetőséghez juthatnak városszerte?

Közéleti hetilap
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Hármas könyvbemutató
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Vakler Lajos

Kaiser László, a Hungarovox
Kiadó vezetője köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy a székesfehérvári szerzők kiemelten
fontosak számára: „Kétfajta mérce
van. Az egyik, hogy milyen a mű,
egyáltalán jó-e. Mert akármit azért
nem jelentetünk meg! Én természetesen nagyon szélesre nyitom
a kaput, de szoktam idézni Osvát
Ernőt, a Nyugat legendás kritikusát, aki azt mondta, hogy vannak a
nagy írók és van az irodalom. Természetesen nem zsenikre, hanem jó
szerzőkre és jó írásokra várok, akik
hála istennek, jönnek is hozzánk.
Ha látok egy könyvben értéket,
minőséget és a szívemhez is közel
áll, kiadjuk, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy megpróbáljuk
működtetni a könyvet.”

Fotó: Simon Erika

Hármas könyvbemutatóra invitálták az
irodalomkedvelő székesfehérváriakat a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termébe.
Bakonyi István két kötettel jelentkezett. A
Nap-lom 4. című kötetben a legutóbbi négy
esztendő történéseit gyűjtötte csokorba, az
Arányok és erények pedig a közelmúltban
megjelent esszéinek, recenzióinak összegzése. Pálfalvi András legújabb verseskötetét pedig Világok határán címmel vehette
kezébe az olvasó.

A két szerző: Bakonyi István és Pálfalvi András

Bakonyi István sikeres és termékeny szerző, ezúttal két kötettel
jelentkezett: „Ennek a könyvnek is
vannak előzményei. Úgy gondoltuk
Kaiser Lászlóval, a kiadóval, hogy
összegyűjtjük az elmúlt időszak

eredményeit. Olyan tanulmányok,
esszék, recenziók vannak benne,
amelyek közéleti folyóiratokban
jelentek meg az elmúlt években. Az
arányok és erények című kötetben
még köztünk élő illetve nemrégiben

elhunyt írókról, költőkről írok, akik
számomra meghatározóak voltak.
Csoóri Sándor, Németh László
vagy éppenséggel a fehérvári Bódás
János. A többi írás pedig olyan
költőkről és írókról szól, akik közel
állnak hozzám. A másik könyvről
annyit, hogy 1996-ban Bobory Zoltán mondta, hogy vezessek naplót.
Ez most már a negyedik válogatás,
mely a 2013 és 2016 közötti időszakról szól. Igyekszem a fehérvári
krónikát megírni, de nyilvánvalóan
a teljesség igénye nélkül. Ennek
elsősorban kulturális és irodalmi
irányultsága van, amelyben a
Vörösmarty Társaság körüli élet a
leghangsúlyosabb.”
Pálfalvi András a Világok határán című új verseskötetével
ismét bizonyított a költészet
kedvelőinek: „Ezt a kötetet a
hétköznapok gondolatai szülték, a
mindennapi életünk dolgai, eseményei inspiráltak. Elsősorban a
magam hétköznapjai és gondolatai.
A kötet címe: Világok határán, és
mivel mindig a világok határán
vagyunk, az elmúlt perc, a jövendő
perc határán, az elmúlt világ határán, az életünk fontos eseményeit
tükrözik ezek a gondolatok. Az idő
múlása is fontos, hiszen ahogy az
ember idősödik, visszatekint – és
néha előre is.”

Vakler Lajos
Kerkay Rita rendezésében a Pelikán
Kamaraszínházban mutatják be Ljudmila
Ulickaja, a világhírű orosz írónő Odaadó
hívetek, Surik című regényének színpadi
adaptációját.

Hogyan találkoztál ezzel az Ulickaja-darabbal, mi az, ami annyira
megfogott benne, hogy rendezőként
is megmutasd magad?
Bagó Bertalan ötlete volt, hogy
ezt a darabot csináljuk meg. Ő
korábban már megrendezte a
Rózsavölgyi Szalonban. Selmeczi
Bea egy lineáris történetet írt a
regényből, aminek sodrása van.
Nekünk az a feladatunk, hogy
ezt a kicsit több mint negyven
oldalt úgy interpretáljuk, hogy
megjelenjen a többi négyszáznak
az esszenciája.
A színészek számára rendkívüli feladat a számtalan sokszínű karaktert
megszemélyesíteni. Hogyan gyűjtöttél csapatot magad köré?
Ballér Biankának és Perczel
Enikőnek köszönhető, hogy
megszületik ez az előadás. Az
ő ötletük volt, hogy színésznők
csináljanak önállóan darabot. Én
csak később kerültem a képbe.
Varga Mária és Varga Lili két csodálatos színésznő, hálás vagyok a
bizalmukért és a játékkedvükért,
hogy igent mondtak a felkérésemre. Benkő-Kovács Gergővel
pedig nagyon jó élmény volt a

Szétbombázva című darabban
dolgozni. Burján Gabriella tehetsége és sokoldalúsága mindig lenyűgöz, ezért kértem meg, hogy
alakítsa ki a darab zenei világát.
Fontosnak tartottam, hogy a színészek íveket játsszanak, ne sok
különálló karaktert. A darab is, a
regény is játszik a szereplők közötti külső-belső hasonlósággal.
Perczel Enikővel ezeket akartuk
felerősíteni. Az élet is ilyen: egyegy szerelmünkben felismerjük a
szüleink, nagyszüleink tulajdonságait.
Melyek voltak a legnagyobb kihívások a próbafolyamat során?
Át kellett ülnöm a másik oldalra.
Egyszerre kellett megtanulnom,
hogy mik egy rendező feladatai
és elvégezni egy munkát. Hogy
hogy lesz egy érzelmes elemzésből használható instrukció.
Bagó Bertalan úgy fogalmazott a darabról: „Kicsit csehovos a mű, csak
ott rendre drámába torkollik a hősök
élete. Érezzük, hogy a szakadék felé
rohannak, míg végül tényleg bele is
esnek, a mi hőseink azonban nem
zuhannak le. De igazából nincs
lezárva a történet.” Te a magad mindig is sajátos gondolataival miként
látod, mennyire lehet beleburkolózni
ebbe a rendhagyó történetbe?
A lezáratlanság is egyfajta tragédia. De én is úgy látom, hogy sok
hasonlóság van a két szerző között, például a humoruk. Csehov
meghatározása szerint a Sirály

Fotó: Kiss László

Odaadó hívetek, Surik

Varga Lili, Varga Mária, Ballér Bianka és Benkő-Kovács Gergő, a gondolkodásra sarkalló darab szereplői

vagy a Cseresznyéskert is komédia négy felvonásban. A játékhagyomány miatt mégsem a humor,
ami először eszünkbe jut róluk.

Engem teljesen magával ragadott
ez a regény: ilyen pontosan, ilyen
iróniával csak egy nő tud beszélni a női problémákról!
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Portré

Amikor játék az iskola

2020.01.09.

Kurucz Tünde
Az írás, olvasás, számolás, leckeírás, gyakorlás
egy kisiskolás számára könnyen rutinná válhat.
A közös alkotás, játék és versenyzés öröme az
iskolát izgalmas hellyé varázsolja amellett,
hogy a gyerek könyvből nem tanulható készségeit is fejleszti – vallja Matyi József, a „kis
Vasvári” tanító bácsija.

Matyi József több évtizede van a
pályán. Kiemelte, hogy az egykori
gyerekek és a maiak között értelmi
és érzelmi szempontból nincs különbség. Nevelés- és magatartásbeli
azonban van!
„Akkoriban nyugodtabbak voltak a
gyerekek. Lehetett rögtön tanítani,
ahogy bekerültek az iskolába. Most
viszont nagyon sok idő elmegy a
neveléssel, míg egy olyan közösséggé
formáljuk őket, akikkel már lehet dolgozni. Zajban, fegyelmezetlenségben
nem lehet tanulni! A gyerekek csak
akkor tudnak odafigyelni a tanítóra, ha
csend és nyugalom van. Ezzel nem azt
mondom, hogy a napi nyolc órában a
diák végig fegyelmezetten viselkedjen.
A játéknak is megvan a helye és az
ideje! De a mai gyerekek nehezebben
tudják elfogadni, hogy olykor csendben
kell ülni és figyelni, és utána lehet
önfeledten játszani.”
Régen a szülők pénzt adtak, hogy a
gyerekeiket taníttassák. Ma már ezt
a feladatot az állam átvállalta, miután bevezette a tankötelezettséget.
Innentől kezdve az állam feladata
az oktatás. A nevelés viszont nem.
„A szülő ne várjon arra, hogy ha a
gyereket beiratják az iskolába, akkor
majd megnevelik. A viselkedési szabályok alapjait, mint például az étkezési
illemszabályok elsajátítása, a saját holmik rendben tartása, cipőkötés vagy a
társas viszonyok kezelése, kisgyermekkorban kell lerakni. Ha ezt a szülő
elmulasztja, akkor később egyáltalán

Fotók: Kiss László

Megvan a játék helye és ideje!

Matyi József azt vallja, élménnyel jobban csúszik a tanulás

nem vagy csak nagyon nehezen lehet
bepótolni.”
A mai gyerekek nagy része nehezen
vagy egyáltalán nem tud kapcsolatot
teremteni a felnőttel. Sokszor erős
ingerre van szüksége, hogy felemelje a fejét és észrevegye, ha szólítják,
vagy tudja, éppen kire kell figyelni.

A guruló tűzhányótól a
világítótoronyig
Matyi József azon a véleményen
van, hogy a tanulás, a leckeírás és
a gyakorlás hamar rutinná válik,
ezért a gyerekeknek szükségük van
élményekre, melyekkel könnyebben csúszik a tudomány: „Az a sok-

féle tevékenység, amivel próbálkozom
az iskolában a tanítás mellett, mind
azt a célt szolgálja, hogy a tanulás
könnyebben menjen. Egy tanuló nem
egy matekpéldáért fog reggel örömmel
felkelni, sem egy nyelvtani mondatelemzésért, hanem azért, mert továbbfestjük a nagy képet, építjük a flúgos
járművet, ragasztjuk a papírsárkányt, beszélgetünk a gyűjteményekről, készülünk a műsorral.”
A Flúgos futam járműveinek egy
régi szerelőjátékkal készítenek
egyszerű, gurulásra alkalmas
alapot. Erre aztán minden olyat –
például papírmadarat kalitkástul,
tűzhányót, világítótornyot – rá lehet
építeni, ami magától nem gurul.

Az elsősök járgányai még jóval
egyszerűbbek, mint a negyedikeseké, amikor már ötleteket dolgoznak
ki és plusz alkatrészeket hoznak
hozzá. Az építési és balesetvédelmi
szabályokat az első csavarozás előtt
megismerik, csak utána indulhat
a munka. Ilyenkor szinte meg sem
pisszennek, annyira belefeledkeznek a feladatba. Öröm nézni, ahogyan dolgoznak, alkotnak: „Lehet,
hogy egyik-másiknak még csavar sem
volt a kezében, nemhogy úgy összecsavarozzon egy anyát és egy csavart,
hogy közben két elemet összefog. A
kis ujjukkal hamar rájönnek, melyik
az irány! Hogy mi lesz belőle? Sokszor
még ő sem tudja, nem áll össze a fejében a végtermék. De teszi a dolgát!”
A felnőtt szemmel furcsának tűnő
járművek a szépség és a jó ötlet
kategóriában is versenyeznek, de a
legnagyobb izgalom mégis az iskola
aulájában megrendezett gurulási
versenyt övezi. Volt már arra példa,
hogy több futamot kellett tartani,
mire eldőlt az elsőség.

Sárkány a levegőben

A figyelemnek és a játéknak is megvan a helye és ideje!

Egy másik érdekes projekt a szeptemberi sárkányeregetés, amihez a
gyerekek készítik el hurkapálcából,
krepp-papírból az egyedi papírsárkányukat.
„Elsőben csak a könnyebb műveleteket bízom a gyerekekre, a ragasztást,
díszítést, mert a pontos mérés, kötözés
fontos része a készítésnek, a sikeres
eregetésnek. De minden előttük készül,
hogy figyeljék, lássák a folyamatot.
Ahogy haladunk az évek során, úgy
végeznek el egyre több műveletet.”
Ezután kijelölnek egy délutánt a
szülőkkel, és egy közeli szabad
területen közösen eregetnek. Ha
van szél, az a jó, mert fent marad a
sárkány a levegőben. Ha nincs szél,
az is jó, mert akkor lehet szaladni
vele.
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„Ez egy kétszemélyes játék. Felhúzáskor
valaki tartja a sárkányt, valaki pedig a
hosszú zsinórt húzza. Legtöbbször az
anyuka vagy az apuka szalad a sárkán�nyal, a gyerek pedig csak nézi. Az is
igaz, ha a gyerek húzza a zsinórt, akkor
nem látja, hogyan repül a sárkánya.
Mindenesetre öröm nézni és figyelni,
hogyan ereget szülő és gyerek együtt!”

Házi galéria gipszkartonból
Matyi József a diákjaival csoportosan szokott gipszkartonra festeni.
Az ötlet már vagy tizenhárom-tizennégy éves: „Még az előző házunkban
készítettem a tetőteret, melynek kialakításához gipszkartont is használtunk.
Láttam, hogy papír alapú az oldala,
arra meg lehet temperával festeni. Egy
sima A4-es papírra festett képnek ki
tudja, milyen sorsa lesz, mert nem egy
egyszerűen kiállítható, falra akasztható
formában küldjük haza. Ezzel szemben
egy akasztós, festőszalaggal bekeretezett festményt bármikor, bárhová fel
lehet tenni! Ráadásul az iskola aulájában a falakon rengeteg hely van, ezért
a nagy méretű gipszkartonképek is tudnak érvényesülni. A nagyobb műveken
egyszerre többen is dolgoznak. Öröm
nézni, ahogy együtt alkotnak! Sokszor
ebben látom a magam játékát.”
Ehhez azonban önálló munkára kell
nevelni a gyerekeket. Ha egy kisiskolásnak van annyi ismerete, tapasztalata, hogy egyedül meg tud oldani
egy feladatot, az már nagy dolog.
Ilyenkor engedni kell, hogy csinálja!
„A festésnél mutatok a gyerekeknek
egy-egy vázlatot, mert sokszor a felrajzolással megy el a legtöbb idő. Ő biztos
nem teljesen úgy másolja le, de van
már egy mintája, fogódzkodója, ami
alapján el tud indulni.”

Egy különleges farsangi színház
A farsang Matyi József osztályában
igazán különleges ünnepnek számít,

A gyerekek gipszkartonképei nagyobb falfelületen is jól mutatnak

hiszen a gyerekek nemcsak beöltöznek, hanem ketten-hárman összeállnak és jeleneteket dolgoznak ki,
de arra is van lehetőség, hogy aki
szeretne, egyedül lépjen fel. Például
énekeljen, szavaljon vagy valamilyen
hangszeren játsszon. A rendhagyó
előadás után a diákok ismerkednek
a tánclépésekkel, például a keringővel, a kacsa- és a boszorkánytánccal,
a rock and rollal, így mire befejezik
az alsót, a fiúk és lányok párban
együtt tudnak táncolni.
A sok kreatív projekt mellett Matyi
József minden évben elviszi a gyerekeket a pentelei erdőhöz biciklivel.
Ez egy nagyjából hat és fél kilométeres táv, amit már az elsősökkel
is biztonságosan meg lehet tenni.
Igaz, rengeteg szervezést igényel, de
nemcsak tekernek, hanem ha éppen
frissen kaszálták a füvet, közösen
szippantják magukba a friss széna

illatát, nyársat faragnak szalonnasütéshez, kötélen lendülnek árok
fölött és a dudálóponton táblán biztatják a kamionosokat a dudálásra.

Legyen partner a szülő!
Mindehhez azonban szükség van a
szülő együttműködésére is: nekik
mindig el kell mondani, hogy a
tanév során mit és hogyan fognak
csinálni és azzal mit szeretnének
elérni. Ha ezekkel egyetért az
anyuka, apuka, akkor megbízik a
tanítókban és mindenben társuk
lesz: „A szülőt meg kell nyugtatni,
hogy ami az iskolában történik, jó a
gyereknek, és legyen abban partner,
hogy egyet mondjunk. Én nem hagytam fel azzal a régi szokással, hogy
elmegyünk családlátogatásra, mert
egy-egy ilyen alkalommal rengeteg
információt tudunk meg a családról. Ez

A tanító festés előtt bemutat a gyerekeknek egy vázlatot, ami alapján már mindenki neki tud állni a munkának

bennünket, pedagógusokat segít abban,
hogy megértsük a gyereket és azért
fogadjuk el, mert tudjuk a hátterét.
Vagy segít abban, hogyan közeledjünk
hozzá, hiszen ahány ház, annyi szokás.
Nekünk az is feladatunk, hogy ezt a
sok szokást eggyé gyúrjuk!”
Matyi József végül megjegyezte,
hogy nemcsak a pap, de a jó tanító
is holtig tanul. Ő maga többféle
szakmában, mint a kőműveskedés,
cserépkályharakás vagy éppen a
fafaragás is otthonosan mozog.
Valamilyen szinten mindegyik benne van azokban a „projektekben”,
amit a diákjaival együtt csinál: „Egy
fal építéséhez is biztos alapokra van
szükség. Az ismereteket innenonnan össze lehet szedni, de ha az alap
nem jó, akkor az a végeredményen
is meglátszik. Az elemek csak akkor
passzolnak egymáshoz, ha mindegyiket
azonos szabályok szerint rakják össze!”
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László-Takács Krisztina
Bár már mindenki igyekszik felvenni az új év
lendületét, nem árt kicsit visszapillantani 2019
fontosabb eseményeire, eredményeire. Nem
volt könnyű dolgunk, amikor végignéztük a tavalyi ötvenkét lapszámot, mert rengeteg dolog
történt a városban. Most mégis megpróbáltunk
ezekből néhányat kiemelni.

Február
Elfogadta a város 2019-es költségvetését Székesfehérvár önkormányzata. A büdzsé főösszege meghaladta a hatvanhatmilliárd forintot,
lehetővé téve a stabil, biztonságos
működést és városüzemeltetést. Az
összeg a 33,3 milliárdnyi fejlesztés
mellett több száz milliós béremelést is tartalmazott.
Átadták a kórházban Az év ápolója és Az év asszisztense díjakat,
melyeket Siák Gabriella és Takáts
Anikó kaptak. Tiszteletbeli ápoló
lett Kozma Péter Tamás ortopéd
főorvos.
Tavaly februárban Székesfehérváron rendezték Európa egyik legna-

A város első újszülöttje Bokor Roland volt 2019-ben

gyobb méhészeti vásárát. Az Országos Méhésztalálkozón és Vásáron
több mint száz vállalkozás, köztük
számos külföldi és magyar eszközkiállító, méhészbolt, kaptárgyártó
és méhész kínálta termékeit.

Március
Farsangi felvonulással űztük el a
telet Székesfehérvárról. A Szabad
Színház társulatának kezdeményezésére jelmezbe öltözött családok
vonultak a Fő utcán.
Hazatérés Ithakába – négyszáz
fiatal vitte színre az Odüsszeuszt. A produkcióban tizenhárom székesfehérvári illetve Fejér
megyei általános és középiskola
diákszínpada vett részt. A zsűri a
legjobb előadásnak a Teleki Blanka
Gimnázium és Általános Iskola
produkcióját ítélte.
Kiss László fotográfus, lapunk
munkatársa kapta 2019-ben a
Penna Regia díjat. „A Fehérvár
hetilapban megjelent fotóin nyomon
követhető a város lüktetése, képei komoly értéket jelentenek hétről hétre.”
– olvasható a méltatásban.
Diákok utcaszínházi előadásával
ünnepelt a város 2019-ben is:
a nemzeti ünnepen forradalmi

Fotó:Simon Erika archív

Január elsején hajnali háromkor
megszületett Bokor Roland, a 2019es év első fehérvári kisbabája.
Ez az év a jó célokért való összefogás jegyében kezdődött a városban.
A nagycsaládosokat és a gyermekjólétet támogatták a VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Estélyen. A
befolyt összegekből a Nagycsaládosok Országos Egyesületének székesfehérvári csoportja és a
Gyermekjóléti Központ programjai
részesültek.
További fejlesztésekkel gazdagodott a duális képzés rendszere: a
Grundfos székesfehérvári gyárában
tanműhelyt, oktatólabort és virtuális valóságot alkalmazó szobát
adott át százhetvenmillió forintos
beruházással.
A magyar kultúra napján átadták
a Pro Cultura Albae Regiae díjat,
amit Székesfehérvár közgyűlése
Komlósi József könyvtárosnak ítélt
oda.

Fotó:Simon Erika archív

Január

Hetvenéves lett a Széphő Zrt. Ez
alkalomból számos érdekes programra várták a fehérváriakat.
Átadták a Székesfehérvár közbiztonságáért díjakat. 2019-ben
Lakatos Domonkosné büntetés-végrehajtási alezredes,
Szemán Szilárd rendőr alezredes
és Simon Gyula tűzoltó hadnagy
munkájáért mondott köszönetet
az önkormányzat.
Színes műsorokat, tehetséges fiatalokat láthattunk a Fejér Megyei
Diáknapok színpadán. A Fesztiváldíjat 2019-ben a Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázium
nyerte.
Elültették az első fát a Születésparkban. A park felújított Jávor
Ottó téren kapott helyet, ahová
egy-egy fát ültetnek az adott évben
Székesfehérváron született gyermekekért.

Kreatívan ünnepelték március tizenötödikét a Felsővárosi Óvodában

kávéházzá vált a Városház tér, ahol
a Vasvári Pál Gimnázium diákjainak előadását láthatta a közönség
Matuz János rendezésében.
Hetvenöt százalékkel csökkent
2010 óta Székesfehérváron a regisztrált bűncselekmények száma –
derült ki a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács által készített kimutatásból.
Százharmincöt éves lett az Árpád
Szakközépiskola, a jubileum alkalmából az iskola tanulói és dolgozói
rendhagyó műsorral készültek.

Április

A Ciszterci Szent István Gimnáziumban avatták fel a harmincegy – tavaly harminc – éve elhunyt
Bokros János költő, tanár emléktábláját. Bokros János nevét nagyon sok fehérvári ismeri,
hiszen az egykori József Attila Gimnázium tanára volt. Emlékét őrzik a tanítványok és a helyi
irodalmi élet iránt érdeklődők, a pályatársak is.

Fotó: Kiss László archív

Fotó: Kiss László archív

A tizenkét döntős diák közül
Kneifel Nóra nyerte a X. Fehérvári
Versünnepet.

Hajléktalanokat is segít és
alkalmaz a Városgondnokság
Székesfehérváron. A programot a
Kríziskezelő Központtal és a kormányhivatallal közösen indították
el. A program része egy parkfenntartó-gondozó képzés is, melynek
keretében kertfenntartást, növényismeretet és pénzügyi ismereteket
is tanulnak a résztvevők.
Gálaműsorral ünnepelte hetvenéves születésnapját az Alba Regia
Táncegyüttes a tánc világnapján.
Fecskebarát Fehérvár: elkezdődött a kerámia fecskefészkek
kihelyezése. A Fecskebarát Fehérvár programban műfecskefészkekkel segítik az új költőhelyek
kialakítását.

Áprilisi bolondballagók
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ella és Kricsár Kamill, utóbbit Andrássy Máté kapta és Keszei Kálmán
hangosító lett Az évad dolgozója.

Fotó:Simon Erika archív

Fotó:Simon Erika archív

videoklipjét, amit Székesfehérvár
ihletett. A klip bemutatása után Fluor
Tomi arról is szólt, hogy mit jelent

Térzenével és látványos bemutatókkal ünnepelték a magyar honvédelem napját

Fesztiválnyitány fényshow-val és tűzzel

neki Fehérvár, mint a nagy elsők városa és az igazi barátságok helyszíne.

Június, július
Az évadzárón adták át a Vörösmartygyűrűt és Az évad színésze díjat a
színházban – előbbit Varga Gabri-

A város történetének eddigi legnagyobb egyetemi fejlesztése készült el a
Corvinus-campuson. A közel kétezer
négyzetméteres épület öt előadóteremnek, több konferenciateremnek, labornak és a könyvtárnak is helyet ad.
Megnyitotta kapuit az újonnan
kialakított csalai közösségi tér az

Fotó:Simon Erika archív

Együttműködési megállapodást írt
alá Székesfehérvár önkormányzata
a Budapesti Corvinus Egyetemmel
és a Prosperis Alba Kutatóközponttal. Közös cél a gazdasági szereplők, a közfeladatokat ellátó és más
szervezetek részére a fejlesztési
irányok meghatározása.
Több mint harminckilencezren
szavaztak Székesfehérváron az EPválasztáson. A Nemzeti Választási
Iroda adatai szerint a FIDESZ-KDNP

tésnapján a kiváló szellemi erőben
lévő komponista még személyesen
vett részt Rekviem című művének
előadásán a bazilikában.
Hat év alatt hatezer buszt cserélnek
modern járművekre a közösségi
közlekedésben – jelentette be az
innovációs és technológiai miniszter májusban az Ikarus gyárában. A
fehérvári buszgyártóval is tárgyalt a
kormány a témában.
Az országos premier előtti napon a
Petőfi Kultúrtanszéken mutatta be
a WellHello együttes az új dalát és

Fotó:Simon Erika archív

Május

52,14, a DK 16,26, a Momentum
9,92, az MSZP-Párbeszéd 6,68, a
JOBBIK 6,44 százalékot szerzett.
Híresek és Képek címmel nyílt
kiállítás a Csók István Képtárban: a magyar fotográfia modern
irányzatainak százötven alkotását
láthattuk, köztük a világhírű André
Kertész, Moholy-Nagy László és
Robert Capa fotóival.
Teljes felújítás volt a Távirda és
a Kégl György utcákban, ezzel
biztonságosabbá és egészségesebbé
vált a lakókörnyezet. Uniós támogatásból és önkormányzati forrásból megújult mindkét utca út- és
járdaburkolata.
Elkészült a III. Béla király tér felújítása is. A teljes rekonstrukció sok
fával, új virágágyakkal és egy új
szökőkúttal is gazdagította a teret.
Nagy veszteség érte Székesfehérvár
közösségét: elhunyt Borlói Rudolf.
A Hermann Zeneiskola közismert
és köztiszteletben álló zeneszerző
tanára, nyugalmazott igazgatója
91 évet élt. Kilencvenedik szüle-

A színvonalas hagyományokkal bíró XXIV. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál rendezvényei a világot hozták el Székesfehérvárra: a belvárosi táncszigetek, a királyi gyermekjátszók és
az esti folkestek is népszerű programjai voltak a Székesfehérvári Királyi Napoknak

egykori Picur büfé helyén. A városrészben élők régi vágya volt egy
olyan fedett helyszín, ahol találkozhatnak, különböző programokat,
rendezvényeket szervezhetnek.
Megkerültek és hazatértek a fehérvári püspöki könyvtár elveszett
ősnyomtatványai, melyeknek az
1980-as évek elején veszett nyoma.
Egy bécsi antikvárius jóindulatából
mind a négy könyvritkaság ingyen
visszatérhetett Fehérvárra.

Augusztus
Fotó: Kiss László archív

A Sportmajálist már az új stadionban tartották

Bár az óriási vihar a kültéri rendezvényeket elmosta, a fehérvári kultúrakedvelők kitartottak a
Múzeumok éjszakája mellett

Szép pillanatokkal gazdagodhattunk a Királyi Napokon, már a
megnyitó is nagyon látványos volt.
Másnap együtt énekeltünk a fúvósokkal, néztük a fényjátékot a bíróság épületén. Kiállítás nyílt IV. Béla
életéről a múzeumban, róla illetve
koráról szólt a Koronázási Ünnepi
Játékok és a szertartásjáték. Rúzsa
Magdi koncertjén egy gombostűt
sem lehetett leejteni.
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hatvan százalékos támogatottsággal, mintegy huszonháromezer
fehérvári szavazatával választották
meg újra polgármesterré Cser-Palkovics Andrást. A város és a megye
közgyűlése is fideszes többségű
maradt.

Fotó: Simon Erika archív

November
A Jókai utca 14. szám alatt zajló
ásatás eredményeként már biztossá
vált, hogy a tizenegyedik században épült a városfal, megérkeztek
ugyanis a radiokarbon-vizsgálat
eredményei. A középkorban ezzel
Európában az első olyan városok
közé tartozott Székesfehérvár, ahol
kő városfal épült.

badidőpark építési munkálatai. A
városvezetés azt reméli, ha elkészül, az itt élők életminőségét fogja
javítani. Kialakítanak egy rendezvényteret főzőtérrel, színpaddal,
egy kisebb játszótérrel, sportpályákkal, de lesz bringapark, fitneszés kondipark épeknek és fogyatékkal élőknek egyaránt. A beruházás
keretében a tavak mellett jelentős
mennyiségű fát is ültetnek, és megmarad a horgászok helye is.

December
Fehérváron tanácskoztak az ország
főkertészei. A konferencia fókuszában a növényvédelem és az innovatív városi zöldfejlesztések álltak.

Felavatták a felsővárosi tájházat a Kertalja utcában

Szeptember első hetében kilencszázhuszonegy új elsős indult el
iskolába Székesfehérváron. Már ők
is a közé a húszezer tanuló közé
tartoznak, akik a város oktatási
intézményeibe járnak.

szépítő versenyt. A városok között
ezúttal Székesfehérvár nyerte el a
fődíjat.
Debrecen után Székesfehérváron
is elindult a kis és középvállalkozásokat segítő városi tőkealap. A
Székesfehérvári Városi Tőkealap
döntően helyi és Fejér megyei

Fotó: Kiss László archív

Szeptember

A klímaváltozás hatásaira hívták fel a figyelmet a diákok. A III. Globális Klímasztrájk során
mintegy százötven országban voltak tüntetések a globális klímahét keretében.

Október
Huszonhatodik alkalommal,
megújult formában hirdették meg
a Virágos Magyarország környezet-

székhelyű, növekedési potenciállal
rendelkező vállalkozások számára
kíván támogatást biztosítani tőkefinanszírozással.
Átadták a Pro Theatro Civitatis
Albae Regalis díjat, amit szakmai
munkája valamint a tehetséggondozásban és a város közösségi életében vállalt tevékenysége elismeréseként Juhász Illés érdemelt ki.
Minden fehérvári szavazókörben
rendben lezajlott az önkormány-

Fotó: Kiss László archív

A város legkorszerűbb egészségügyi intézménye lett a Batthyány
utcai rendelő, melynek felújítása
szeptemberre fejeződött be. A közel kilencvenmillió forintból megújult épület teljesen akadálymentes,
megújult a váróterem és rendelők,
a régi azbesztpala helyett pedig új,
hőszigetelt tetőszerkezetet kapott
az épület.
Közel ezerhétszáz hallgató kezdte meg a tanévet Székesfehérvár
három felsőoktatási intézményében, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán,
a Kodolányi János Egyetemen és
az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karán.
A Színikritikusok díját kapta meg
a Vörösmarty Színház előadása, a
Chicago.
Tudományos konferenciával emlékeztek Siklósi Gyula régészprofesszorra: régészek, történészek, építészek osztották meg legújabb kutatásaik eredményeit Székesfehérvár Árpád-kori szerepéről.
Okostantermet alakítottak ki a
Széna Téri iskolában az Alba Innovárral együttműködve. A fejlesztés
nemcsak az informatika oktatására
szolgál, hanem arra, hogy új pedagógiai módszerek használatával
tanítsák mind a humán, mind a
reál tantárgyakat.

Közbeszerzésre írták ki a 81-es és a
63-as út illetve az új autópályacsomópont tervezését. Ezek a fejlesztések Székesfehérvár számára
kulcsfontosságúak, hiszen a megépülő útszakaszok a város átmenő
forgalmát csökkentik.
Két év múlva, 2021-ben Magyarország és Szlovénia rendezi a labdarúgó U-21-es Európa-bajnokságot.
Hivatalossá vált, hogy a magyarországi helyszínek közül a fehérvári
stadionban az Eb mindegyik fázisában rendeznek mérkőzéseket,
a magyar válogatottat is láthatják
majd a nézők.
Új alpolgármestere lett Székesfehérvárnak: Lehrner Zsolt a város
gazdasági kapcsolataiért, a gazdasági társaságok működtetéséért,
európai uniós források felhasználásáért és a klímavédelemért lett
felelős. Továbbra is bizalmat kapott

Októberben elkezdődött a 2020-as Giro d’Italiát népszerűsítő programsorozat. A jövő évi olasz országúti kerékpáros körverseny harmadik magyarországi szakaszának rajtja Székesfehérváron lesz.

zati és nemzetiségi önkormányzati
választás. A fehérvári választópolgárok több mint negyvenhét
százaléka élt szavazati jogával.
Meggyőző fölénnyel, több mint

a testülettől Róth Péter és Mészáros Attila, így az új önkormányzati
ciklusban három alpolgármestere
van a városnak.
Elkezdődtek a palotavárosi sza-

Adventi hangulat lett úrrá a
belvároson. Újdonság volt a Mese
utca és a Fényvonat is. Városszerte
ünnepi kézműves foglalkozásokkal,
műsorokkal, gyertyagyújtással, adakozással hangolódtak a fehérváriak
karácsonyra.
Eszközparkfejlesztés, pozitív
szülésélmény, még modernebb
környezet – megkezdődtek a munkálatok a Szent György Kórházban:
mintegy kétszázmillió forintból
valósul meg a szülészeti osztály
fejlesztése, melynek köszönhetően
igazi családbarát környezet várja
majd a kismamákat.
A fehérvári középiskolai campus
kialakítására további 8 milliárd 375
millió forintot hagyott jóvá a kormány a Modern Városok Programja
keretében. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van és várhatóan 2020 első
hónapjaiban lezárul. A beruházás a
tanév végével kezdődhet.
Befejeződött a Fehérvár Hangja
tehetségkutató verseny. A zsűri
Kovács Aliz produkcióját ítélte
a legjobbnak, a második helyen
Matern Vanda, a harmadikon Nagy
Gréta végzett.

Fotó: Kiss László archív

Fotó: Molnár Artúr archív

Megnyílt Ujházi Péter életműkiállítása a Csók István Képtárban. A különutazás terei címet
viselő látványos, évtizedeket felölelő tárlat március 29-ig látható.

Iskolások és óvodások díszítettek karácsonyfát
a Rác utcában, mely 2019-ben lett először a
Karácsonyfák utcája

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

sport

Mozgással kezdték az új évet

21

A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta, Kurucz Tünde

Fotók: Kiss László

Jóga, vízitorna, saját testsúlyos mozgás – így dolgozták meg az izmokat a fehérváriak az
ünnepeket követően. „Ez a nap rólad szól! Kezdd mozgással az új évet!” mottóval, a hagyományteremtés jegyében rendezték meg január harmadikán, szombaton az Újévi sportnapot
Székesfehérváron. A kínálat rendkívül gazdag volt, sok izgalmas lehetőség várta a lelkes
jelentkezőket mintegy tizenkét helyszínen.

Az évindító jóga nagy népszerűségnek örvendett

Az Újévi sportnap keretében a jelentkezők egy órán át élvezhették és tapasztalhatták meg a
mozgás örömét

A résztvevők között sok újdonsült vendég is volt, ám akadtak olyanok is, akiket már korábban
magával ragadott a sport sokszínű világa
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Ez az év is jól kezdődött!

Somos Zoltán

Különleges helye van a fehérvári
kosárszurkolók értékrendjében
a Szolnok elleni győzelmeknek.
„Csak az Olajt oda-vissza!’” –
talán így is megfogalmazhatjuk
a bajnokság előtti reménykedést,
bár természetesen senki nem
szeretné, ha egyéb győzelme nem
lenne a csapatnak. De tény: a
kilencvenes évek vége óta tartó,
indulatoktól sem mentes csatározás a két csapat – még inkább a
szurkolók között – különlegessé
teszi, ha a Tisza-partiakat kettőből kétszer veri az Alba. Ezúttal
sikerült, igaz, a szeptemberi
látványos és sima győzelemből
mostanra csak a látvány maradt.
Mert a két vidéki fellegvár múlt
vasárnapi rangadója nem szűkölködött szép kosarakban, ahogy
lenni szokott, főleg az amerikai
játékosok jóvoltából. Az őszi
húszpontos Alba-győzelem után
ez most egy minimális, egypontos
sikerhez volt elég. Ami persze
sokaknak még kedvesebb is,

Fotó: Simon Erika

Emlékezetes győzelemmel nyitotta 2020-at
az Alba Fehérvár, egyetlen ponttal verve a
Szolnokot. Jöhet a következő rangadó: Pakson
korábbi edzője és csapatkapitánya ellen lép
pályára az Alba.

Az Olaj ellen Markis McDuffie volt az Alba legeredményesebbje, tizenkilenc pontot szórt

mert még nagyobb csalódás a
riválisnak. Egy dobáson múlt, és
ha a legvégén a vendégek nem
hibáznak, most alighanem más
hangulatban készülne az Alba a
következő feladatra.

A meccs után nem véletlenül
hangsúlyozta Jesus Ramirez, a
fehérváriak edzője az állandóságot. Tény, a Szolnok edzőt váltott, játékosokat is cserélt, ahogy
más csapatok is az ősz folyamán,

Út a tehetségek előtt
Együttműködési megállapodást írt alá az Alba
Fehérvár akadémiája a sárbogárdi és dunaújvárosi kosárlabdaklubbal. A régióban
kosárlabdázó tehetséges fiatalok komoly
esélyt kapnak a fehérvári profi klubtól, hogy
magasabb szinten is játszhassanak.

Nyitnak a tornatermek

legjobb játékosainak nagy, külföldi
tornákon való részvételét. Az edzőkollégáknak továbbképzéseket tartunk, a
gyerekeket közvetlenül is segítjük.”
A Sárbogárdi Kosárlabdaklub
részéről Tóth Krisztián, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE
képviseletében pedig Boda Gábor
írta alá a megállapodást. Mindkét
elnök hangsúlyozta: a tehetséges
gyerekek számára valódi továbblépési lehetőséget jelent a fehérváriakkal történő együttműködés. Farkas Sándor, az akadémia szakmai igazgatója elmondta,
hogy már megyén kívüli településekkel is előkészítés alatt állnak
újabb megállapodások.

Somos Zoltán
Január hatodikától újra ingyenes sportolási
lehetőségek közül válogathatnak a fehérváriak
a Nyitott tornatermek program keretében.
Óvodásokat, nőket, férfiakat és nyugdíjasokat is vár a huszonnégyféle sportfoglalkozás
csapatjátékokkal és vezetett tornákkal, a hét
minden napján.

Igazi fehérvári kuriózum, de már
megszokhattuk: több ezer mozogni, sportolni vágyó székesfehérvári
lakost vár a Nyitott tornatermek
program, mely az önkormányzat támogatásával teszi lehetővé
mindenki számára az aktív, sportos

kikapcsolódást heti rendszerességgel – ingyen.
A foglalkozásokat testnevelő
tanárok, edzők, gyógytornászok
vezetik, és szinte minden iskolában hirdetnek délutánonként és
esténként valamilyen lehetőséget.
A huszonnégyféle sportóra között
az óvodásoktól a nyugdíjasokig
mindenki találhat kedvére valót,
van tollaslabda, floorball, kosár- és
röplabda, pingpong, teremfoci,
gerinctorna, nőknek hirdetett kondicionáló vagy alakformáló tornák,
de még teke is. A pontos idő- és
terembeosztás megtalálható a szekesfehervar.hu városportálon.

Fotó: Simon Erika

Az Alba Fehérvár Nemzeti Kosárlabdaakadémia szakosztályvezetője, Peresztegi Nagy Ákos részletezte, mit
jelent ez az együttműködés: „A bázis
növelése az egyik fő feladatunk, ehhez
olyan szakmai segítséget kell nyújtanunk
a két klubnak, amit ők is kamatoztathatnak a játékosnevelésben. Az edzők
mellett segíteni akarjuk az egyesületek

miközben Fehérváron a szakmai
stáb és a keret is ugyanaz, mint
volt. A spanyol szakember persze
kicsit előre is menekül, hiszen ő
is tudja: győzelmekkel maradhat
egy edző hosszan a helyén, bármit
is mond a stabilitás szükségességéről. Úgyhogy fellélegezhet,
de jönnek a következő, szintén
fontos meccsek. Rögtön az első
Pakson, ahol Dzunics Braniszlav
és Lóránt Péter személyében az
Albát igazán jól ismerő vendéglátói lesznek Csorvásiéknak. A
Paks színeiben is korábbi megbízható teljesítményét nyújtó Lóránt
mindenesetre nem ragozta túl
a szombati meccs jelentőségét:
„Jó hangulatban várjuk a rangadót,
bízunk benne, hogy a hazai pályán
jobbak leszünk. Kétszer már veszítettünk itthon, többször nem szeretnénk! Kifejezett extra motiváció
nincs bennem amiatt, hogy az Alba
jön, inkább azért lesz jelentősége a
mérkőzésnek, mert egy győzelemmel növelhetjük az előnyünket a
Fehérvárral szemben!” – mondta a
korábbi fehérvári csapatkapitány.
Közben a héten az is kiderült,
hogy az áprilisi, debreceni Magyar
Kupa-döntőben a bajnoki címvédő Falco lesz az Alba ellenfele a
nyolc között, vagyis bravúrra lesz
szükség a jó eredményhez.

Fotó: Bácskai Gergely archív

Somos Zoltán
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Balássi Imre, Az Alba Regia SC elnöke aláírja a megállapodást

A tapasztalatok szerint az idősebb korosztály szívesen él az ingyenes lehetőségekkel
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Kaiser Tamás

A két nagy, vagyis a Győr és a Ferencváros ellen mindig teher nélkül lehet pályára lépni. Legalábbis
a fehérváriaknak. Szombaton
pedig ez a fajta felszabadultság a
Fradi elleni találkozó első negyedórájában igazi extázist hozott
magával. Elek Gábor együttese
először kilenc perc után zörgette
meg a remek napot kifogó Armelle
Attingré mögötti hálót. Ekkor
már 3-0 állt az eredményjelzőn.
És nemcsak a szerződését néhány
nappal korábban meghosszabbító francia hálóőr teljesített
jól, hanem az egész fehérvári
védelem. Ugyan fordítottak a
fővárosi zöld-fehérek, de nem
roskadt össze az Alba Fehérvár, és
egyik legifjabb játékosa, Gerháth
Kincső két góljának köszönhetően még a szünet előtt egyenlített.
A félidőben 11-9-re vezetett a
ferencvárosi csapat – egyáltalán
nem volt oka a szégyenkezésre
Deli Rita lányainak.
A második játékrész elején nem
sokon múlt az újabb egyenlítés,

Fotó: Kiss László

Múlt szombaton a Ferencváros ellen sokáig
jól tartotta magát az Alba Fehérvár KC, erre
pedig lehet alapozni a pénteki, Dunaújváros
elleni megyei rangadó előtt.

Az Albánál abban bíznak, hogy Armelle Attingrének lesz oka a mosolyra pénteken is

egy gólnál közelebb azonban
nem került ellenfeléhez az
Alba. A folytatásban keményen
harcoltak Pelczéder Orsolyáék

– olykor még a játékvezetőkkel
is, a Marton Zsófia-Szabó Eszter
páros jó néhány vitatható ítélettel
„segítette” a Fradit, az egyik leg-

Ömlenek a gólok
Németh Krisztián
Sajnos elsősorban a Volán kapujába zúdul a
pakk, ami az alapszakasz hajrájában különösen fájó, hiszen nem sikerül közelebb jutni a
felsőházhoz – csoda kellene annak eléréséhez.
Ugyanakkor az év első hazai derbijén kitett
magáért a Hydro Fehérvár AV 19!

„Vamos, Vidi!”

Tehát idén itthon makulátlan a
mérleg…
A napokban abszolvált osztrák
túrán azonban Linzben nyolcat,
Grazban ötöt kaptunk. Előbbin
azért négyszer Erdélyék is betaláltak, a kedd esti grazi viziten pedig
egy harmad erejéig a remény is
felcsillant. Más kérdés, hogy a
folytatásban a hazaiak nem kegyelmeztek és 5-1-re győztek.
Négy mérkőzés maradt az alapszakaszból: pénteken Villachban
vizitál a Volán, majd itthon vívja
az utolsó három találkozót – sorrendben a Dornbirn, a Klagenfurt
és a Salzburg ellen.

Németh Krisztián
Spanyolország déli csücskében, Andalúziában
edzőtáborozik a MOL Fehérvár FC. Joan Carrillo
együttese két héten át állomásozik Marbellában, január tizennyolcadikáig a temérdek
tréning mellett négy felkészülési mérkőzést is
játszik.

Marbellában visszatérő vendég a
Vidi: az elmúlt bő tíz évben csak
néhány kivétellel készült máshol a
tavaszra az együttes. Joan Carrillo
tágabb értelemben vett hazájában
adhatja ki a címben is szereplő
utasítást: „Gyerünk, Vidi”!
Mondanunk sem kell, mennyire jót
tenne a lendület az együttesnek, hiszen a régi-új katalán trénerrel sem
találta meg önmagát az együttes.
Nem tartott a csapattal az edzőtáborba Anel Hadžić és Danilo

Pantics, ők a Vidi II-ben kezdik meg
a felkészülést.
Ugyanakkor több fiatal is kiutazott:
Tamás Olivér, továbbá a Haladásnál
kölcsönben lévő Nyári Patrik valamint a két klub közötti együttműködés keretében Budaörsön szereplő
Halmai Ádám – az ötvenhétszeres
válogatott Halmai Gábor fia – Szabó
Bálint és Szabó Levente.

A Vidi felkészülési mérkőzései
Marbellában
Január 10.: FC Winterthur (svájci másodosztályú)
Január 13.: FC Sion (svájci első osztályú)
Január 15.: VfL Bochum (német másodosztályú)
Január 18.: VfB Stuttgart (német másodosztályú)

A Volán soha nem feltett kézzel megy ki a jégre, de ebben az évben mindhárom idegenbeli
derbin megadásra kényszerítették a csapatot

Fotó: molvidi.hu

Fotó: Soós Attila (Hydro Fehérvár AV 19)

Nagy kár, hogy 2020-ban eddig
csak egyetlen alkalma volt hazai
jégen játszania a Fehérvárnak. Január harmadikán 4-0-ra gyalultuk
le itthon az EBEL élmezőnyében
tanyázó Znojmót, ráadásul úgy,
hogy újév napján csattanós pofonba szaladtunk bele Bécsben.

kirívóbb eset Töpfner Alexandra azonnali piros lapja volt – de
nem bírták már az FTC Bajnokok Ligájában edzett tempóját.
Lukács Viktóriáék a végéhez
közeledve kétszer is kettős emberelőnyben játszhattak és végül
nyolc góllal, 25-17-re nyertek.
Érdekesség, hogy kedden már
nem ment ennyire jól a Fradinak:
az MTK otthonában – mellyel a
jövő hétvégén találkozik az Alba
Fehérvár KC – hagytak egy pontot (36-36).
A fővárosi kirándulás előtt
azonban pénteken még a megyei rangadó, vagyis a Dunaújváros vár a Fehérvárra. A két
gárda összecsapása minden
körülmények között különleges,
álljon a tabellán bárhol is a két
együttes. Most pedig ráadásul
igazán közel tanyázik egymáshoz az Alba és a Kohász. Utóbbi
egy ponttal többet (10) gyűjtve
áll a bajnokság hetedik helyén,
míg a Fehérvár kilenc ponttal
kilencedik.
A pénteken fél hétkor kezdődő
összecsapáson akár különcsatát
is láthatunk, hiszen Armelle Attingré nyilván ott folytatná, ahol
a Fradi ellen abbahagyta, de a
dunaújvárosi kapus, Csapó Kyra
is nagyszerű szezont „fut” eddig.

Marbellában a nyáron súlyos sérülést szenvedő Vinícius (középen) is edzésbe állt
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2020. 1. 11. szOMBat

2020. 1. 12. Vasárnap

2020. 1. 13. Hétfő

2020. 1. 14. Kedd

2020. 1. 15. szerda

2020. 1. 16. CsütörtöK

2020. 1. 17. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsanna
– Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetések
– Schéda Zoltán műsora
10.10 Vadász – Horgász magazin
– Bokányi Zsolt műsora
11.10 Művésztársalgó –
Bóna Éva műsora
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Elsősegély Vendég:
Takács József
15.10 Ép testben jól élek
Vendég: Pletser Ádám
16.10 Filmkocka
17.10 Szombaton 5-kor ugyanott
– Sasvári Csilla műsora
Vendég: Aracsi Norbert
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 Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég: FeketeCseri Zsuzsanna, Pap
Csilla, Tornyai Gábor
12.10 Beszélgetés a Szent István
Király Múzeumról Vendég:
Pokrovenszki Krisztián
13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.00 Hírösszefoglaló
– szerkesztő:
Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.00 Műsorvezető: Bóna
Éva – hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
14.10 Divat magazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Nyelvstúdió – vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
19.40 Sikerre hangolva
21.10 Koktél – magazinműsor
színes beszélgetésekkel
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: Bóna Éva
08.10 Sporthírek
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 Mesterségem címere
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Bóna Éva
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Praktiker – Barkács
Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
19.10 Hulladékmentes háztartás
– vendég: Kecskés
Tímea és Lippai Kitti
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
19.10 Kresz-percek vendég:
Ábrahám Csaba
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazinműsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális – napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.00 Hírösszefoglaló
– szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
– hírszerkesztő: Bóna Éva
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Orvos válaszol Vendég:
Dr. Bráth Endre
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Utazási magazin
vendég: Grosz Pálma
19.10 IR Klub vendég:
Hacsavecz Beatrix
19.40 Herbárium vendég:
Lencsés Rita
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
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 Zotán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sportműsor
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
10.10 Műsorvezető: Kiss György
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Romhányi Anikó
12.10 Délelőtti körkép
Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Ocsenás Katalin
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Hírszerkesztő: Bóna Éva
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő: Bóna
Éva. Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi – válogatás a
’90-es évek slágereiből
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szöllősi Attila

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

A Fehérvár Televízió műsora január 11-től 17-ig
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2020. 1. 11. SZOMBAT

2020. 1. 12. VASárnAp

2020. 1. 13. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó – ismétlés
07:30 Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hargitai Iván rendező
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Cseh
József szülész-nőgyógyász,
klinikai onkológus
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vaszjunyin
Artyom jégkorongedző
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Ábrahám
Zoltán világutazó,
téma: Szingapúr
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 6. rész (12)
16:15 Agrárinfo – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rostási
Szabó Imréné Hegedűs
Mária, A mi Vízivárosunk
c. könyv szerzője
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Felsőfokon
19:50 Alba FKC – Dunaújváros
női kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Orka SE karácsonyi
Szinkronúszó Gála 2019
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rostási
Szabó Imréné Hegedűs
Mária, A mi Vízivárosunk
c. könyv szerzője
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hargitai Iván rendező
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Cseh
József szülész-nőgyógyász,
klinikai onkológus
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Lecsófilm 2019
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vaszjunyin
Artyom jégkorongedző
15:25 Fehérvár Hangja Gála 2019
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Miklós, a
Szabad Színház Boldizsár
Péter-díjas színésze
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Zarándoklat Somogy és
Zala megye határán
20:20 Atomerőmű SE – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 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 Felsőfokon
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Miklós, a
Szabad Színház Boldizsár
Péter-díjas színésze
16:40 Felsőfokon – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Hartyáni
Gábor egykori labdarúgó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Együtt magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Hydro Fehérvár AV19
– Dornbirn Bulldogs
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2020. 1. 14. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Hartyáni
Gábor egykori labdarúgó
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Demeter József,
az első székesfehérvári
öttusa Európa-bajnok
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Paletta magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 New York – New Year – az
Alba Regia Szimfonius
Zenekar újévi koncertje a
Vörösmarty Színházban
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 1. 15. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Demeter József,
az első székesfehérvári
öttusa Európa-bajnok
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Dávid
Kornél kosárlabdázó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Hydro Fehérvár
AV19 – Klagenfurt
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2020. 1. 16. CSüTörTöK

2020. 1. 17. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Dávid
Kornél kosárlabdázó
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ladányi-Nagy Judit
Szent Kristóf a Gyermekekért
díjas családsegítő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A dombba zárt gyár
– a Metallochemia és
környékének kármentesítése
20:45 „Ó, felvirradt a szép óra!”
A Vox Mirabilis Kamarakórus
Farsangi operaparádé
című koncertje a Szent
István-teremben
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ladányi-Nagy Judit
Szent Kristóf a Gyermekekért
díjas családsegítő
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 7. rész (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfo
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 Szerelem, vak vagy – kanadai
romantikus vígjáték (12)
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 12. 20:20 Atomerőmű SE – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

